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PROTOKOLL FUM 8
2021-05-12
Fullmäktige

Bilagor

1. Röstlängd
2. Närvarande sektionsordförande
3. Föredragningslista
4. Beslutsloggen
5. Valresultat FuM-valet 2021
6. Statusrapport verksamhetsplan 2021
7. VD-rapport

a. Ekonomiska rapporter företagsgruppen
8. Rapport från valnämnden 2020/2021
9. Rapport från besvärsnämnden 2021
10. Proposition 35 - Uppdatera reglementet med Chalmers Coding Club som

kårförening
11. Proposition 36 - Revidering av procentsats Sveafonden samt Gasquefonden
12. Proposition 37 - Delta i nyemission för GSF AB

a. Bilaga Proposition 37 - Årsredovisning och koncernredovisning för
GSF AB

13. Proposition 38 - Preliminär budget 2122
a. Bilaga Proposition 38 - Preliminär budget 20212022

14. Proposition 39 - Preliminär verksamhetsplan 20212022
a. Bilaga Proposition 39 - Preliminär verksamhetsplan 20212022

15. Motion 21 - Reviderat åsiktsprogram
a. Yttrande motion 21
b. Presentation åsiktsprogram
c. Bilaga 1 - Chalmers Studentkårs Åsiktsprogram
d. Bilaga 2 - Chalmers Studentkårs Åsiktsprogram med kommentarer
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Fullmäktige

§ 227

Talman Leon Larsson förklarar mötet öppnat
klockan 18:03 och tänder FuM-elden.

MÖTETS ÖPPNANDE

§ 228

Röstlängden justeras till 29 av 35 röstberättigade
ledamöter närvarande, varav 1 tjänstgörande
suppleanter.

Närvarande är även 5 sektionsrepresentanter.

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD

§ 229

Jonathan Sjölander nominerar sig själv och Erik
Marberg nominerar Sebastian Boström till
justeringspersoner tillika rösträknare.

Fullmäktige beslutar:
att välja Jonathan Sjölander och Sebastian Boström
som justeringspersoner tillika rösträknare.

VAL AV TVÅ
JUSTERINGSPERSONER
TILLIKA RÖSTRÄKNARE

§ 230

Talman berättar om mötets utlysande.

Fullmäktige beslutar:
att mötet anses behörigt utlyst.

SAMMANTRÄDETS
BEHÖRIGA UTLYSANDE
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§ 231

Fullmäktige beslutar:
att godkänna föredragningslistan med tillägg av 3
rapporter som sena handlingar

GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTAN

§ 232

Inga adjungeringar. ADJUNGERINGAR

§ 233

Talman berättar om hur föregående
mötesprotokoll har spridits och var det har gjorts
tillgängligt.

Fullmäktige beslutar:
att lägga protokoll för FuM 7 20/21 till
handlingarna

FÖREGÅENDE
MÖTESPROTOKOLL

§ 234

Fullmäktige beslutar:
att lägga beslutsloggen till handligarna.

UPPFÖLJNING AV BESLUT
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§ 235

Kårledningen: Under året har vi jobbat på ett sätt
att bli stödmedlem i kåren, stadgan säger att
det ska gå att bli det men det har inte funnits
metodik för detta. Nu finns ett formulär på
hemsidan där man kan stötta kåren som
stödmedlem. Ta kontakt med släkten och få alla
att bli stödmedlemmar!

Vi vill tacka för ett väldigt trevligt verksamhetsår! Ett
stort tack till er, ni har varit ett fantastiskt
fullmäktige.

Talmanspresidiet: Tack för ett fint år, det har varit
roligt, frej och leon tar examen och får
utvärdera det här med stödmedlemskap. I år
har det varit en signifikant förbättring på alla
diskussioner och deltagandet. Vi är trots att vi
redan är väldigt bra på väg i en väldigt bra
riktning!

Arbetsgruppen andra udden: Vi har denna vecka
dragit igång vår arkitekturtävling, och har bjudit
in massvis av A-studenter. Känner ni några
studenter som vill tävla så tagga dem!

MEDDELANDEN

Mötet ajourneras från 18:19 till 18:47 för bolagsstämma ChS FG
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§ 236

Inga inkomna avsägelser. AVSÄGELSER

§ 237

Inga inkomna enkla frågor. ENKLA FRÅGOR

§ 238

Inga inkomna interpellationer. INTERPELLATIONER

§ 239

Talman frågar fullmäktige om det är fullmäktiges
mening att fastställa det bifogade valresultatet.

Fullmäktige beslutar:
att fastställa valresultatet

FASTSTÄLLANDE AV BESLUT -
VALRESULTAT

§ 240

Kårstyrelsen föredrar rapporten och svarar på
frågor.

Fullmäktige beslutar:
att lägga rapporten till handlingarna

RAPPORT - STATUSRAPPORT
VERKSAMHETSPLAN 2021
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§ 241

Roger Nordman föredrar rapporten och svarar på
frågor.

Fullmäktige beslutar:
att lägga rapporten till handlingarna

RAPPORT - VD-RAPPORT

§ 242

Avan Mirkhan föredrar rapporten och svarar på
frågor.

Fullmäktige beslutar:
att lägga rapporten till handlingarna

RAPPORT - FRÅN
VALNÄMNDEN

§ 243

Dan Paulin föredrar rapporten och svarar på
frågor.

Fullmäktige beslutar:
att lägga rapporten till handlingarna

RAPPORT - FRÅN
BESVÄRSNÄMNDEN

Mötet ajourneras från 19:18 till 19:25.
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§ 244

Kårstyrelsen föredrar propositionen och svarar på
frågor.

Fullmäktige beslutar:
att bifalla propositionen i sin helhet
att beslutet anses enhälligt

PROPOSITION 35 - UPPDATERA
REGLEMENTET MED
CHALMERS CODING CLUB
SOM KÅRFÖRENING

§ 245

Kårstyrelsen föredrar propositionen och svarar på
frågor.

Fullmäktige beslutar:
att bifalla propositionen i sin helhet med ¾

majoritet

PROPOSITION 36 -
REVIDERING AV PROCENTSATS
SVEAFONDEN SAMT
GASQUEFONDEN

§ 246

Kårstyrelsen föredrar propositionen och svarar på
frågor.

Fullmäktige beslutar:
att bifalla propositionen i sin helhet

PROPOSITION 37 - DELTA I
NYEMISSION FÖR GSF AB
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§ 247

Kårstyrelsen föredrar propositionen och svarar på
frågor.

Fullmäktige beslutar:
att bifalla propositionen i sin helhet

PROPOSITION 38 -
PRELIMINÄR BUDGET 2122

§ 248

Kårstyrelsen föredrar propositionen och svarar på
frågor.

Fullmäktige beslutar:
att bifalla propositionen i sin helhet

PROPOSITION 39 -
PRELIMINÄR
VERKSAMHETSPLAN 20212022

§ 249

Gabriel Aspegrén föredrar motionen och svarar på
frågor.

Fullmäktige beslutar:
att bifalla motionen i sin helhet

MOTION 21 - REVIDERAT
ÅSIKTSPROGRAM
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§ 250

Vice Talman Frej Karlsson föredrar
Prata-Strunt-Priset. I år har fonden gått med
förlust, varav ingen utdelning sker.

PS-PRISET

§ 251

Talman Leon Larsson förklarar mötet avslutat 20:14
och släcker FuM-elden.

MÖTETS AVSLUTANDE

Vid protokollet Talman Vice Talman

Oscar Börjesson Leon Larsson Frej Karlsson

Justeras Justeras

Jonathan Sjölander Sebastian Boström
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Röstlängd Chalmers studentkårs fullmäktige 2020/2021
Fullmäktigemöte Datum: Tidpunkt: ____________ Bilaga: ______
APC - Arbetarpartiet Charmörerna JA NEJ

Ordinarie Alexander Selmanović x
Ordinarie Carolina Larsson x
Ordinarie Hugo Simonsson x
Ordinarie Isabelle Kjellström x
Ordinarie Sara Kraamer x
Ordinarie Sebastian Boström x
Ordinarie Virena Nassif x
Suppleant Elias Larsson x
Suppleant Erik Nygren x 7 /7 närvarande
Suppleant Lovisa Eriksson x varav 1 tjänstgörande suppl.

CCP- Chalmers Cortège Parti JA NEJ
Ordinarie Alexandra Söderholm x
Ordinarie Elin Sandahl x
Ordinarie Foad Alhayek x
Ordinarie Martin Almqvist x
Ordinarie Sebastian Ringqvist x
Suppleant Amanda Lundberg x 4 /5 närvarande
Suppleant Rebecka Leidelöf x varav 0 tjänstgörande suppl.

FUN- Förenade Naturvetare JA NEJ
Ordinarie Emilia Sandolf x
Ordinarie Emma Stavås x
Ordinarie Isac Stark x
Ordinarie Jakob Bruchhausen x
Ordinarie Jonathan Sjölander x
Ordinarie Kajsa Grönqvist x
Ordinarie Kevin Rylander x
Ordinarie Simon Aglund x
Ordinarie Styrbjörn Käll x
Ordinarie Wenjin Yuan x 9 /10 närvarande

KAP - Kalle Anka Partiet JA NEJ
Ordinarie Clas Hagström x
Ordinarie Lovisa Berglund x 1 /2 närvarande
Suppleant Martin Johansson x varav 0 tjänstgörande suppl.

KPI - Kamratpartiet I:arna JA NEJ
Ordinarie Axel Blom x
Ordinarie Marcus Onmalm x 0 /3 närvarande
Ordinarie Sebastian Samuelsson x varav 0 tjänstgörande suppl.

MFP- My Favourite Party JA NEJ
Ordinarie Amelie Nordh x
Ordinarie Emil Grimheden x
Ordinarie Erik Marberg x
Ordinarie Johan Wennerbeck x
Ordinarie Pontus Holmgren x
Ordinarie Rebecca Svensson x
Ordinarie Samuel Nyberg x 8 /8 närvarande
Ordinarie Sebastian Olsson x varav 0 tjänstgörande suppl.

Totalt: 29 /35 närvarande
varav 1 tjänstgörande suppl.
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Närvarandelista för sektionsordförande
Fullmäktigemöte:        Datum:                          Bilaga:_____
Studerandesektion - Ordförande JA NEJ Kommentar

Arkitekturstuderandesektionen
Matilda Svensson x

Teknologsektionen Affärsutveckling och Entreprenörskap
x

Datateknologsektionen
x

Doktorandsektionen
x

Elektroteknologsektionen
David Ernstig x

Fysikteknologsektionen
Emelie Björkman x

Ingenjörsteknologsektionen
Jonas Sundberg x

Teknologsektionen Industriell Ekonomi
Anna Lundin x

Teknologsektionen Informationsteknik
Gustav Engsmyre x

Kemiteknologsektionen
Emelie Nero x

Teknologsektionen Kemiteknik med fysik och Bioteknik
Therese Grönqvist x

Maskinteknologsektionen
Oscar Hallberg x

Sjösektionen
x

Teknologsektionen Teknisk Design
Gustav Dagberg x

V-teknologsektionen Samhällsbyggnad
Axel Hjelmqvist x

Teknologsektionen för Automation och Mekatronik
Simon Hansson x

Totalt 5 11
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Summon - Student Union Council Meeting 8 
Summons to Chalmers Student Union council meeting, business year 20/21 

Location: Zoom 

Time: FuM8 – Wednesday 12th May 2020, 18:00  

Language:  Swedish (Primarily) 

Agenda (Föredragningslista) 
1. Preliminaries (Preliminärer) 

a. Opening of the meeting (Sammanträdets öppnande) 

b. Electoral roll (Justering av röstlängd) 

c. Election of two adjusters, as well as tellers 

(Val av två justeringspersoner tillika rösträknare) 

d. Due announcement of the meeting (Sammanträdets behöriga utlysande) 

e. Approval of the agenda (Godkännande av föredragningslista)  

f. Co-option (Adjungeringar)  

g. Previous meeting minutes (Föregående mötesprotokoll) 

h. Follow-up of decisions (Uppföljning av beslut) 

2. Messages (Meddelanden) 

a. Student Union Management team 

b. Talmannapresidiet 

c. Other 

3. Meeting adjourned until end of shareholder meeting 

 

4. Resignations (Avsägelser) 

5. Simple questions (Enkla frågor) 

6. Interpellations (Interpellationer) 

7. Determination of decisions (Fastställande av beslut) 

a. Election results (valresultat) 

8. Elections (Val) 

9. Reports (Rapporter)  

a. Statusrapport verksamhetsplan 2021 

10. Propositions (Propositioner) 

a. Proposition 35 - Uppdatera reglementet med Chalmers Coding Club som kårförening 

b. Proposition 36 - Revidering av procentsats Sveafonden samt Gasquefonden 

c. Proposition 37 - Delta i nyemission för GSF AB 

d. Proposition 38 - Preliminär budget 2122 

e. Proposition 39 - Preliminär verksamhetsplan 20212022 

11. Motions (Motioner) 

a. Motion 21 - Reviderat åsiktsprogram 

12. PS-award 

13. Closing of the meeting (Mötets avslutande) 
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Göteborg, Wednesday, 5 May 2021 

 

__________________________________  __________________________________ 

Leon Larsson      Frej Karlsson 

Speaker (Talman)     Vice Speaker (Vice Talman) 
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Attachments 
1. Statusrapport verksamhetsplan 2021 

2. Proposition 35 - Uppdatera reglementet med Chalmers Coding Club som 

kårförening 

3. Proposition 36 - Revidering av procentsats Sveafonden samt Gasquefonden 

4. Proposition 37 - Delta i nyemission för GSF AB 

5. Bilaga Proposition 37 - Årsredovisning och koncernredovisning för GSF AB 

6. Proposition 38 - Preliminär budget 2122 

a. Bilaga Proposition 38 - Preliminär budget 20212022 

7. Proposition 39 - Preliminär verksamhetsplan 20212022 

a. Bilaga Proposition 39 - Preliminär verksamhetsplan 20212022 

8. Motion 21 - Reviderat åsiktsprogram 

a. Yttrande motion 21 - Reviderat åsiktsprogram 

b. Presentation åsiktsprogramsrevidering 

c. Bilaga 1 motion 21 – Chalmers Studentkårs Åsiktsprogram 

d. Bilaga 2 motion 21 - Chalmers Studentkårs Åsiktsprogram med 

kommentarer 
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År När § Beslut Kommentar Ägare Ansvarig Deadline Status Avklarat

19/20 Fum7 §181 att fastställa Chalmers Studentkårs indikatorvärden för verksamhetsåret 2019/2020 enligt
bilaga.

att ålägga kårstyrelsen att komplettera med resterande värden senast FuM5 20/21. KS KS

Fum5 20/21 Avklarat Avklarat FuM6 20/21

19/20 Fum8 §245 att ålägga kårstyrelsen att se till att entrédörrar och handikapptoaletter i kårhuset är
tillgänglighetsanpassade och följer Myndigheten för delaktighets Riktlinjer för
tillgänglighet [1][2] så gott det går. Hur arbetet har gått ska rapporteras till FuM 3 20/21.

att tillsätta en arbetsgrupp med 3–5 personer som ska undersöka hur Gasquen och CS-
bastun på bästa sätt kan tillgänglighetsanpassas och rapportera detta till FuM 3 20/21.att bifalla första att-satsen med 
tillägget att kostnaderna tas ur Byggnadsfonden.

att andra att-satsen bifalles med tillägget om att arbetsgruppen även ska ge förslag på var

eventuella kostnader skall läggas.

I arbetsgruppen sitter:
Jacob Lidman
Rebecca Svensson
Johan Wennerbeck
Frej Karlsson
Emilia Sandolf

Fum KS/Fum

Fum3 20/21 Försenad

19/20 Fum8 §247 att tillsätta en arbetsgrupp på 2-4 personer som ska se över möjligheten att bygga en
beachvolleybollplan på Chalmers Campus.

att arbetsgruppen ska lämna en rapport till Fum3 läsåret 2020/2021.

att arbetsgruppen ska rapportera var det finns potential för en beachvolleybollplan, kostnad för upprättande
samt underhåll och tidsåtgång samt rekommendationer för fortsatt arbete.

I arbetsgruppen sitter:
Tarek Alhaskir
Johan Wennerbeck
Amelie Nordh

Fum Fum

FuM6 2020/2021 Försenad Arbetsgruppens uppdrag är förlängt till FuM6 2020/2021 
enligt beslut §85 under FuM3 2020/2021

20/21 Fum1 §40 att ålägga Kårstyrelsen att uppdatera Tofsens instruktioner angående hur en sammanfattning från fullmäktigemötena 
rapporteras där talmanapresidiet ska ge sitt godkännande innan sammanfattningen publiceras KS KS

Försenad

20/21 Fum1 §42 att att tillsätta en arbetsgrupp om 3-5 personer med uppgift att utreda hur
Chalmers Studentkår kan gå tillväga för att tillgängliggöra en fullstor och campusnära
motionshall för sina medlemmar.

att arbetsgruppen avrapporterar och föreslår hur arbetet kan fortskrida senast
FuM 7 20/21.

I arbetsgruppen sitter:
Jonathan Sjölander
Fredric Furborg
Kajsa Grönkvist
Emma Stavås
Kevin Rylander Fum Fum

Fum 7 20/21 Avklarat Presenterad FuM7 20/21

20/21 FuM2 §62 att skapa en arbetsgrupp på upp till 5 personer med uppdrag att revidera Chalmers
Studentkårs Åsiktsprogram till Fullmäktigesammanträde 6 verksamhetsåret 20/21.

att Utbildningsenhetens ordförande väljs in som medlem i arbetsgruppen med uppdrag att
revidera Chalmers Studentkårs Åsiktsprogram.

I arbetsgruppen sitter:
Amelie Nordh Hugo Simonsson, Jakob 
Bruschhausen, Lovisa Berglund och Gabriel 
Aspegrén

FuM FuM

FuM 6 2020/2021 Försenad

20/21 FuM2 § att tillsätta en arbetsgrupp om 2-5 personer som har till uppgift att arrangera samt skapa facebookevent för två evenemang 
under verksamhetsåret 2020/2021, där fullmäktigeledamöter och kårmedlemmar kan delta. Gemene kårmedlem får där 
chansen att komma med idéer till och stöd från fullmäktigeledamöter att skriva motioner.

att arbetsgruppen utvärderar evenemangen och avlägger en rapport samt presenterar eventuella förslag för fortsatt arbete, 
senast FuM 7 2021.

I arbetsgruppen sitter:
 Elin Sandahl, Pontus Holmgren och Amanda 
Lundberg

FuM FuM

Fum 7 2020/2021 Avklarat Presenterad FuM7 20/21

20/21 FuM3 §93 att Kårstyrelsen får mandat att förvärva aktier i Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB förutsatt att godtagbara villkor kan 
uppnås och att kårstyrelsen bedömmer att ägandeskapet av bolagen lär bidra till mer medlemsnytta. KS KS

Löpande

20/21 FuM4 §128 att avsluta det prioriterade området verka för internationella studenter har nytta av kåren och känner delaktighet i sin studietid

att fastställa hälsa och välmående som prioriterat område och ålägga kårstyrelsen att till
FuM 5 2021 lägga fram förslag på ett uppdaterat ”Visions och uppdragsdokument”

FuM 5 2021 Avklarat

20/21 FuM4 §129 att ålägga kårstyrelsen att se över hur studenter kan få tillgång till ett omklädningsrum på Campus Lindholmen.

att kårstyrelsen ska rapportera till Fum7 verksamhetsåret 2020/2021. KS KS

FuM 7 2021 Försenad

20/21 FuM4 §130 att fullmäktige skickar vidare till EmKAB styrelse att det fortfarande är studenternas vilja att kojorna på andra udden ska 
byggas

att en arbetsgrupp av 2-3 personer tillsätts för att driva en arkitekttävling för arkitekturstudenter och alumner vid Chalmers 
för att hitta en passande design för skogskojorna

att aktieägartillskott ges till EmKAB för kostnaderna att ta fram detaljplaner och bygglovsansökan upp till 150 000kr

att EmKAB återrapporterar till fullmäktige med besked om bygglovsansökan och förslag på detaljplan med tillhörande 
kostnadskalkyl samt underhållskalkyl (LLC) för godkännande av vidare ekonomiska medel senast till FuM 1 2021

att om ansökan om bygglov för skogskojor inte godkänns av Härryda kommun ska istället bygglov för vindskydd och 
upprustad grillplats ansökas om EmKAB EmKAB

Pågår

20/21 FuM5 §153 att         den föreslagna ändringen av Stadga 7:13 accepteras. 
att         den föreslagna ändringen av Stadga 7:20 accepteras. 
att         den föreslagna ändringen av Stadga 7:22 accepteras. 
att         den föreslagna ändringen av Stadga 7:23 accepteras. 
att         den föreslagna ändringen av Stadga 7:24 accepteras.
att         den föreslagna ändringen av Stadga 7:28 accepteras.

Första läsningen. Ändringar enligt ändringsyrkande 

- -

Avklarat

20/21 FuM6 §173 att den föreslagna ändringen av Stadga 7:13 accepteras.
att den föreslagna ändringen av Stadga 7:20 accepteras.
att den föreslagna ändringen av Stadga 7:22 accepteras.
att den föreslagna ändringen av Stadga 7:23 accepteras.
att den föreslagna ändringen av Stadga 7:24 accepteras.
att den föreslagna ändringen av Stadga 7:28 accepteras.

Andra läsningen av §153

KS KS

Avklarat
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År När § Beslut Kommentar Ägare Ansvarig Deadline Status Avklarat

20/21 FuM6 §175 att Chalmers Studentkårs Arvoderingspolicy, under Kriterier för arvodering, ändra från:

”Den arvoderade skall vara medlem i Chalmers Studentkår.”
Till:
”Den arvoderade skall vara medlem i Chalmers Studentkår.
Undantag för krav på medlemskapet tillåts för SUS-samordnaren.” KS KS

Avklarat

20/21 FuM6 §181 att kårfullmäktige tillsätter en arbetsgrupp om 3-6 personer med uppdrag att:

- I samarbete med kårledningen föreslå åsikter till åsiktsprogrammet om Chalmers
campusutveckling
- Utvärdera kårens kontinuerliga bevakning av campusfrågor och eventuellt föreslå
nya bevakningsfunktioner.
- Agera referensgrupp till kårledningen för att förankra arbetet med campusarbetet i
styrelser, styrgrupper och dylikt på högskolan.

I arbetsgruppen sitter:
Sebastian Boström
Jonathan Sjölander
Amelie Nordh
Elin Sandahl
Isac Stark
Oscar Börjesson

FuM FuM

Pågår

20/21 Fum7 §208 att i Chalmers Studentkårs reglemente lägga till §18:2r

Kommittébössan förvaltas av kåren och utgöres av medel från studentkåren och har till uppgift att finansiera investeringar 
hos de kommittéer vars verksamhet inte regleras av en egen fond, listade nedan:

• Mottagningskommittén
• Chalmers Studentkårs IAESTE-kommitté
• Chalmers Studentkårs Bastukommitté
• Chalmers Studentkårs Marskalksämbete
• Chalmers International Reception Committee
• Jämlikhetskommittén
• Chalmers Studentkårs Kårhuskommitté
• Tekniskt Basårs Kommitté

Överskott från ovanstående kommittéers verksamhet tillfaller Kommittébössan vid räkenskapsårets slut.
Underskott av ovanstående kommittéers verksamheter regleras med medel ur Kommittébössan.
Om beloppet i Kommittébössan understiger 50 000 kr vid årsbokslutet tillsätter studentkåren medel så att beloppet uppgår till 
75 000 kr.
Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen. KS KS

Avklarat

20/21 FuM7 §210 att i Chalmers Studentkårs reglemente §20:9 lägga till Chalmers Studentkårs Inköpspolicy samt Chalmersandan
att i reglementet ändra “Policy för Chalmers Studentkårs datanätverk” till “Policy för Chalmers Studentkårs IT” KS KS

Avklarat

20/21 FuM7 §231 att införa följande åsikt i Chalmers Studentkårs Åsiktsprogram:

”Chalmers Studentkår ska kunna boka Göteborgs Stads idrottsfaciliteter till låg taxa.”
med brödtexten ”För att ge förutsättningarna för att utveckla sportverksamheten på
Chalmers och främja fysisk hälsa bland studenter bör studentkåren få boka sporthallar i
Göteborg till reducerat pris.” KS KS

Avklarat
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Preliminary Result from Chalmers Student Union Election 2021

Members of the Student Union Council
Nr Name Electoral Coalition Totalt Comp. Nr %

1 117 Helena Thim My Favorite Party 97 688,00 4,59%

2 115 Samuel Nyberg My Favorite Party 89 344,00 4,21%

3 103 Patrik Boström Ac++ 55 336,00 2,60%

4 139 Emelie Björkman Sakupplysning 62 244,00 2,94%

5 119 Isac Stark My Favorite Party 88 229,33 4,17%

6 135 David Welander Chalmers Cortège Parti 53 201,00 2,51%

7 145 Jesper Stensson Kalle Anka Partiet 56 198,00 2,65%

8 102 Isabelle Kjellström Ac++ 51 186,00 2,41%

9 121 Cornelia Nilsson My Favorite Party 67 172,00 3,17%

10 126 Oscar Hallberg Asterixpartiet Gallerna 71 172,00 3,36%

11 144 Johan Cahlin Kamratpartiet I:Arna 111 152,00 5,26%

12 123 Victoria Svensson My Favorite Party 61 137,60 2,89%

13 137 Tarek Alhaskir Sakupplysning 51 122,00 2,41%

14 124 Kajsa Grönqvist My Favorite Party 56 114,67 2,65%

15 112 David Hedgren Ac++ 46 112,00 2,18%

16 131 Astrid Martinson Chalmers Cortège Parti 43 100,50 2,04%

17 148 Katriine Koit Kalle Anka Partiet 45 99,00 2,13%

18 125 Julia Cramstedt My Favorite Party 56 98,29 2,65%

19 101 Sebastian Boström Ac++ 39 93,00 1,85%

20 128 Amanda Agnéus Asterixpartiet Gallerna 71 86,00 3,36%

21 118 Gabriel Aspegrén My Favorite Party 54 86,00 2,56%

22 141 Albert Vesterlund Sakupplysning 37 81,33 1,75%

23 120 Ellen Friborg My Favorite Party 52 76,44 2,46%

24 143 Sixten Almén Kamratpartiet I:Arna 41 76,00 1,94%

25 116 Amelie Nordh My Favorite Party 41 68,80 1,94%

26 113 Hugo Simonsson Ac++ 36 67,20 1,70%

27 130 Elin Sandahl Chalmers Cortège Parti 30 67,00 1,42%

28 151 Johan Nilsson Kalle Anka Partiet 33 66,00 1,56%

29 122 Jonathan Sjölander My Favorite Party 27 62,55 1,28%

30 138 Hannes Bergström Sakupplysning 33 61,00 1,56%

31 127 David Ungerth Asterixpartiet Gallerna 30 57,33 1,42%

32 111 Moltas Hultin Ac++ 31 56,00 1,47%

33 136 Foad Alhayek Chalmers Cortège Parti 25 50,25 1,18%

34 146 Oscar Wallin Kalle Anka Partiet 25 49,50 1,18%

35 142 David Winroth Sakupplysning 32 48,80 1,52%

Deputy members of the Student Union Council
Nr Name Electoral Coalition Totalt Comp. Nr %

36 106 Lucas Glimfjord Ac++ 22 48,00 1,04%

37 107 Lucas Nilsson Ac++ 20 42,00 0,95%

38 140 Joseph Löfving Sakupplysning 29 40,67 1,37%

39 129 Alexandra Söderholm Chalmers Cortège Parti 19 40,20 0,90%

40 147 Albin Olsson Kalle Anka Partiet 18 39,60 0,85%

43 133 Charles Strömblad Chalmers Cortège Parti 15 33,50 0,71%

44 149 Emil Grimheden Kalle Anka Partiet 14 33,00 0,66%

Remaining Candidates
Nr Name Electoral Coalition Totalt Comp. Nr %

41 108 Daniel Willim Ac++ 19 37,33 0,90%

42 105 Erik Ljungdahl Ac++ 18 33,60 0,85%

45 104 Elias Larsson Ac++ 17 30,55 0,80%

46 132 Jelka Feldhusen Chalmers Cortège Parti 8 28,71 0,38%

47 150 Oskar Friedrichsen Kalle Anka Partiet 7 28,29 0,33%

48 109 Erik "Frenn" Frennborn Ac++ 11 28,00 0,52%

49 110 Selina Engberg Ac++ 7 25,85 0,33%
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50 134 Martin Almqvist Chalmers Cortège Parti 8 25,13 0,38%

Blank
000 Blank Blank 85 4,02%
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Statusrapport Verksamhetsplan 20/21 
Verksamhetsåret närmar sig sitt slut, vilket innebär att en del verksamhetsplanspunkter redan är 
avrapporterade och resterade strävar mot att avrapportera senast på vårt sista kårstyrelsemöte. De 
flesta projekt är i fas, och förhoppningen om att de andra ska ta sig i mål är stor.  

Med tanke på pandemins effekter på kårens verksamhet i stort, anser vi att arbetet med 
verksamhetsplanen har gått mycket bra.  

Arbetet är också i full gång med att ta fram en verksamhetsplan inför nästa år, och den behöver 
givetvis anpassas efter den ansträngda situation kåren befinner sig i.   

 

De flesta projekt i fas. De flesta projekten ligger strax 
efter tidsplan. 

De flesta projekten riskerar att 
inte hinnas med. 

Utveckling inom de prioriterade områdena 
Utveckling inom de prioriterade områdena härstammar från Visions- och uppdragsdokumentet och de 
prioriterade områden som varje år antas utav Fullmäktige. De prioriterade områdena sträcker sig över 
ett antal år, 3-5 år, för att fokusera utvecklingspotentialen på maximalt fem områden. Därmed kan 
större och tydligare framsteg uppnås under de år ett område prioriteras. 

Prioriterat område 1: Verka för att internationella 

studenter har nytta av kåren och känner delaktighet 

under sin studietid 
Prioriterat mellan 2013/2014 och 2020/2021 

 (Uppdrag 2, Uppdrag 3, Uppdrag 7, Uppdrag 8, Uppdrag 10, Uppdrag 11) 

a) Utvärdera det prioriterade området 

Projektet är klart och avrapporterades på kårstyrelsemöte 7, 23 februari 2021. 

Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 
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Prioriterat område 2: Säkerställa framtidens 

engagemang 
Prioriterat mellan 2017/2018 och 2021/2022 

 (Uppdrag 7, Uppdrag 8, Uppdrag 9) 

b) Of Course! Som projektengagemang 

Verksamhetspunkten Of course! som projektengagemang har under årets delats upp i två arbeten. Dels 
stötta och utvärdera Of course! som ett projektengagemang, dels ta fram riktlinjer för framtida 
projektengagemang.  

Of Course! 2021 

Relativt tidigt togs beslutet att Of Course 2021 skulle genomföras digitalt, samt att det skulle vara en 
vecka med föreläsningar istället för en dag som det varit tidigare. Eventet livesändes på kårens 
Youtubekanal. 

Temat för Of Course! 2021 Blev “Milestones” och fokuserade på hur man sätter upp mål och hur man 
når dem. Områden som lyftes var ”meditation för ingenjörer”, ”ta kontroll över din todo-lista”, 
”optimera din hjärna” och ”problemlösning i grupp”. Antalet deltagare varierade beroende på dag och 
föreläsning. 

Riktlinjer 

Riktlinjer och mallar för projektengagemang har tagits fram och har uppdaterats efter utvärderingen 
av Of Course! 2021.  

Avrapportering 

Riktlinjer för projektengagemang fastställdes på kårstyrelsemöte 9 och det kommer inom kort vara 
möjligt att starta upp ett projekt inom Chalmers Studentkår. I samband med att riktlinjerna 
fastställdes avrapporterades även verksamhetspunkten Of course! som projektengagemang och 
punkten anses därmed avslutad.  

  

Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 

 

c) Se över utbildningsutbudet inom studentkåren 

Till senaste avrapporteringen hade enkät om utbildningsbehovet hos sektioner, föreningar och 
kommittéer skickats ut och sammanställts, och arbetet med att digitalisera utbildningar hade 
påbörjats. I arbetet hade vi också stött på problemet med att kontrollera vem som har gått en viss 
utbildning och började då jobba med att använda Canvas som lösning.  

Sedan senast har vi jobbat med fortsatt digitalisering av utbildningarna, integrering av Canvas och 
testning av utbildningar. Arbetet med att skriva rutiner för skapandet av utbildningar i Articulate 360 
och Canvas har även påbörjats.  
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För att avsluta verksamhetspunkten behöver vi färdigställa rutindokument samt avrapportera arbetet. 

 

Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 

 

d) Implementera handlingsplan för idrottsengagemang på Chalmers 

Sedan förra rapporteringen har arbetsgruppen i fullmäktige avrapporterat sitt arbete. Det mynnade ut 
i en gedigen rapport som undersöker behovet av, kraven på och alternativen för en motionshall. Deras 
arbete kommer vara till stor hjälp i framtida diskussioner. 

Kårledningens dialog med de som är ansvariga för riksidrottsuniversitetssamarbetet har fortsatt och 
de tycker att arbetet med en större motionshall är jätteintressant och är gärna med som referens och 
stöd i arbetet framåt. 

Kommunikationsavdelningen har fortsatt arbetet med ett visionsdokument för idrottsengagemang 
vid Chalmers Studentkår. Detta ska användas vid dialoger med externa parter för att se om det finns 
potentiella samarbeten på området. Kårledningen har fått ge feedback några rundor och det beräknas 
snart vara klart. 

Det har varit möte mellan bland annat husansvarig och CIS ordförande för att kolla på potentiella 
lokaler för förvaring i kårhuset. Några potentiella platser har identifierats och frågan ska tas vidare till 
Emils Kårhus ABs styrelse. CIS har också gjort en väldigt tydlig sammanställning över det arbete som 
de själva har gjort. 

Avslutningsvis så har allt arbete sammanställts tillsammans med rekommendationer för hur man ska 
arbeta med dessa frågor framåt. Planen ska revideras innan verksamhetsåret är slut. 

Punkten avrapporterades på kårstyrelsemöte 9 och anses därmed avslutad. 

Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 
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Prioriterat område 3: Ekologisk hållbarhet på Chalmers 
Prioriterat mellan 2019/2020 och 2023/2024 

 (Uppdrag 1, Uppdrag 2, Uppdrag 6, Uppdrag 10, Uppdrag 11) 

e) Ta fram struktur för uppföljning av strategi för ekologisk hållbarhet 

Projektet är klart och avrapporterades på kårstyrelsemöte 7, 23 februari 2021. 

Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 

f) Smart konsumtion 

Projektet ligger i fas och sedan sist har vi sammanställt de svar vi fick in från enkäten som skickades 
ut till sektions- och kåraktiva, vilken syftade på att undersöka vad de kan vara beredda att ändra på 
för att få en smartare konsumtion. 

Sammanställningen resulterade i en plan med listade projekt inom respektive område; produkter och 
tjänster, resor, närproducerade varor och tjänster, matkonsumtion samt återbruk. Totalt framkom 14 
olika projekt utifrån enkäten. 

Vi har även haft en workshop med kårledningen för att spåna fram fler idéer på projekt utifrån de som 
redan listats. Nästa steg är att sammanställa och lägga till de nya projekt som workshopen resulterade 
i och därefter renskriva planen och avrapportera VP-punkten. 

Planen planeras även att implementeras nästa år som en del av kårens verksamhetsplan 21/22.  

Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 
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Prioriterade projekt  

g) Ta fram och genomför utbildning i våldsprevention 

Sedan förra statusrapporten har ett diskussionsmaterial för deltagarna arbetats fram tillsammans med 
kommunikationsavdelningen. Detta har även skickats ut till alla som var med på utbildningen. Det 
har också skrivits interna dokument som beskriver bakgrund och syfte för utbildningen och hur årets 
kårledning gått tillväga. Det finns även med rekommendationer för framtiden utifrån den utvärdering 
som gjordes i samband med utbildningstillfället. 

Till tillfället i höst så kommer fler personer kunna vara med då det var ett önskemål från deltagarna. I 
planeringen var det osäkert hur många deltagare som var optimalt för formatet men efter piloten 
ansåg kårledningen och de som höll i utbildningen att det går att bjuda in fler. Det kommer också bli 
en fråga för framtiden om man ska ha utbildningen digitalt med många deltagare eller fysiskt med 
färre deltagare. 

Överlag var utbildningen väldigt uppskattad av deltagarna.  

Punkten avrapporterades på kårstyrelsemöte 8 och anses därmed avslutad. 

Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 

h) Kårledningens framtida struktur 

Precis som för förra rapporten kan projektet kan inte anses vara i fas relaterat till den första 
planeringen, men vi är så att säga i fas relaterat till nuvarande projektplanering.  

Arbetet pågår med att skriva klar rapporten och rekommendationen för kommande verksamhetsår. 
Denna kommer presenteras för arbetsgruppen och sedan avrapporteras till kårstyrelsen.  

Rapporten innehåller en förstudie, problembeskrivning samt en lista på strukturella ändringar att 
undersöka vidare. Eftersom innevarande verksamhetsår har varit så färgat av pandemin, vill vi inte 
lägga fram några beslutsunderlag för förändring baserat enbart på vår bedömning. 

 

Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 

i) Översyn av studentkårens indikatorer 

Sedan förra rapporten ha de ansvariga i kårledningen gjort en översyn över alla indikatorer och 
markerat vilka som bör behållas i sin helhet, behållas men ändras alternativt strykas. Det har också 
pratats om att ersätta vissa indikatorer med andra. En del av indikatorerna har skickats vidare till de 
som jobbar med uppdraget indikatorn mäter för att samla in synpunkter, bland annat när det gäller 
kommunikation och bostadssituation. Utöver det har det inte arbetats mer med frågan. Ambitionen 
framåt är att ta bort de indikatorer som upplevs som svåra att tolka och svåra att mäta och se över hur 
många indikatorer som är ett rimligt antal. 
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Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 

 

j) Studentkårens framtida kommunikation 

Till senaste avrapporteringen hade vi skiftat fokus från att kolla på olika kommunikationskanaler som 
vi har till att jobba mot att skapa en kårapp. Kvarliggande bland arbetet kring 
kommunikationskanalerna blev då att se över kommunikationspolicyn. 

Sedan senast har vi skickat ut en enkät och haft interna möten inom kåren för att utvärdera vilken 
funktionalitet som hade varit relevant i en kårapp samt vilka av dessa som ska prioriteras i en första 
version. För att kunna utveckla den första versionen sökte vi även stöd från högskolan genom 
Mastercardstipendiet, vilket vi får reda på om vi får pengar från inom kort.  

Vidare för att avsluta årets arbete kommer vi fortsatt föra dialog med en leverantör för att få en offert 
och lägga en första beställning på en app. Målsättningen är att kunna lansera någon gång under nästa 
år med förhoppningen om att det kan bli redan under hösten.  

Något som hamnat efter är arbetet med kommunikationspolicyn som har nedprioriterats men återtas 
nu för att få det klart innan sommaren. 

Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 

k) Standardisera stöd för sektionernas ekonomi 

Vi har fortsatt fått ett positivt gensvar från sektionerna angående att ställa om till en gemensam 
paketlösning med bättre och djupare stöd. Många av sektionerna har dessutom redan börjat förbereda 
sig, och har hört av sig med frågor.  

I samarbetet med kårens administrativa chef och direktör har det framkommit att det finns en 
ekonomisk risk i att den administrativa chefen lägger ner mycket tid på projektet, om sektionerna inte 
fullföljer sina åtaganden. De har därför efterfrågat en symbolisk ekonomisk kompensation från 
sektionerna. Diskussionen pågår kring att fastställa en summa för detta.  

Vi färdigställer också instruktioner för paket, utbildningar och omställning, men detta kommer som vi 
tidigare nämnt bli ett långvarigt projekt som pågår tills alla sektioner som vill har fått ställa om.  

Projektet förväntas tas vidare med hjälp av vice kårordförande och den administrativa chefen. 

Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 
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Roger Nordman, Vd 

Postadress  Org. Nummer Telefon 
AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp  556187-2895 031-772 3905 
Roger Nordman, vd  E-post  
Teknologplatsen 2  vd@foretagsgruppen.com  
 

 

VD-rapport till FuM 8 2021-05-12 
 

AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp (ABChSFG) 
(Roger Nordman) 
 

Alla skatter och avgifter är betalda.  

 

Ekonomisk rapport som bifogas visar utfall till och med mars månad.  

Chalmers studentkår har genom ChSRAB avtalat med Kry.se om att upplåta lokaler för 

massvaccinering mot Covid-19 i kårhuset på Johanneberg och på konferensanläggningen på 

Lindholmen under maj-oktober.  

De nya reglerna för omställningsstöd som införts har undersökts i samråd med revisorerna och vi har 

landat i hur vi skall söka. Ansökningar är inskickade inskickade. 

Personal, då i stort sett hela staben drabbades av Covid i slutet av mars har vi haft utmaningar, men nu 

är alla friska och på måndag är alla tillbaka på jobbet igen.  

Jag har lyft på anställningsstoppet lite, så att VD och ledningsgrupp i dotterbolagen kan genomföra 

anställningar, men jag kommer att begära att bli informerad inför tillsättningar. Detta är en viktig signal 

nu när teknologbolagen byter mycket personal och ChSRAB taktar upp uppstarten av Universeum. 

Företagsgruppen planerar att bjuda in till AW med Chalmers i höst där vi presenterar våra bolag och 

deras tjänster. Då Chalmers genomgått en större organisatorisk förändring känns det som en bra 

aktivitet att presentera oss för de nya rollerna inom högskolan. 

Beslut är taget i EKAB om LED-belysning, så i höst kommer vårt fina kårhus att lysa ännu vackrare. I 

veckan har en workshop hållits med EKABs förvaltningsråd och kårens HA samt kårhuskommittén 

KÅK, och ett antal förslag till upprustningar/börbättringar har identifierats. Dessa kommer nu att 

tidsättas, prioriteras och budgeteras.  

(Nya) Kårhuset fyller ju 20 år i år, så vi planerar ett litet firande av detta i höst, där vi tänker bjuda in 

donatorer och alla som deltagit i tillkomsten till ett litet mingel och en visning. 

 

När det gäller campusutveckling har fullmäktige i kåren tillsatt en grupp som skall ta fram kårens inspel 

till campusplanen, och jag har bett att denna skall starta upp sitt arbete så snart som möjligt. 
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Diskussionerna om en nyemission i Fysiken går framåt, Datum för en extrastämma är satt till 19:e maj 

och efter det kommer nyemissionen att genomföras.  

 

Vi ser en ökad aktivitet på campus från studenternas sida, fler luncher i kårrestaurangen, fler som vill 

ha mindre arrangemang i samverkan med JA Pripps, Bland annat CCC under byggveckan. 

 

Tecknen på hur Corona utvecklar sig är ännu oklart även om vi nu vet att vaccineringarna kommit i 

gång, dagens notering är att ca 30 % av befolkningen har fått första dosen av vaccin. Däremot är 

smittläget fortsatt högt. 
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Chalmers Studentkårs Restaurang Aktiebolag (ChSRAB) 
(Marcus Danielsson) 
Ekonomi  

Resultatet för verksamhetsårets tredje kvartal är 736 Tkr bättre och omsättningen minskade med 16,8 

Mkr i jämförelse mot årets budget. Avvikelsen härleds så gott som uteslutande pandemins effekter 

och statliga stöd.  

 

 

Prognosen för verksamhetsåret landar på – 9,9 Mkr vilket är 3,1 Mkr sämre än budget. 

 

 

Vid den senaste avstämningen till Tillväxtverket fick vi återkrav och avslag för ett fåtal anställda på 

grund av anställning och/eller frånvaro under referensmånaden. Avslaget belopp är 286 Tkr av sökt 

belopp om ca: 3 Mkr. Beslutet är nu överklagat och vi yrkar på att återkrav och avslag godkänns som 

korttidsstöd.  

I skrivande stund planeras fortsatt permittering till juni månad, dock med lägre permitteringsgrad på 

grund av driftstart av Universeum. Vi planerar nu för en tillfällig driftsättningsorganisation och avser 

endast anställa ett fåtal personer under juni månad för att i juli anställa säsongspersonal när semester 

för ordinarie verksamhet äger rum.   

Vi avvaktar regeringens aviserade beslut för fortsatt hyresstöd för perioden april-juni. Vid ett 

eventuellt positivt beslut kommer vi ansöka om hyresreduktion från Emils Kårhus och Älvstranden 

Utveckling.  

Vi är just nu mitt i processen om att ansöka om omställningsstöd till Skatteverket. Tolkning av 

förutsättningar, granskning och utlåtande från revisorn pågår och vi bedömer att vi är berättigade till 

stöd, dock är ersättningsgraden något osäker på grund av hur Skatteverket bedömer och beslutar om 

som nettoomsättning.  

 

Verksamheten i stort 

Vi arbetar nu intensivt i en dialog med KRY.se, en av de upphandlade vårdaktörerna i vår region som 

ska sköta vaccinationen i fas 4 (maj-sep). Det innebär viss påverkan på vår ordinarie verksamhet men 

det är en gynnsam period för oss, dels med tanke på fortsatta restriktioner men också att det är över 

Q3 (jan-mar) Utfall Budget Prognos 2 Utfall (Ack Q3) Budget (Ack Q3)

Försäljning 12 107 589 kr   34 070 352 kr   13 421 233 kr     39 676 126 kr     79 973 396 kr   

Erhållna statliga bidrag 5 095 064 kr     -  kr              2 188 749 kr       8 115 858 kr       -  kr              

Intäkter totalt 17 202 653 kr 34 070 352 kr 15 609 982 kr    47 791 984 kr    79 973 396 kr 

Personalkostnader 6 771 981 kr-     12 888 078 kr-   7 429 516 kr-       19 452 266 kr-     31 648 092 kr-   

REDOVISAT RESULTAT 120 970 kr       615 298 kr-       3 363 028 kr-      5 472 460 kr-      6 498 596 kr-    

Helår Prognos 3 Prognos 2 Budget Utfall (Fg år)

Försäljning 49 995 989 kr   62 875 721 kr   111 427 360 kr   109 639 540 kr   

Erhållna statliga bidrag 10 715 858 kr   3 020 794 kr     -  kr                3 217 879 kr       

Intäkter totalt 60 711 847 kr 65 896 515 kr 111 427 360 kr  112 857 419 kr  

Personalkostnader 27 395 206 kr-   28 018 706 kr-   44 138 160 kr-     43 916 534 kr-     

REDOVISAT RESULTAT 9 996 925 kr-    9 692 833 kr-    6 884 343 kr-      129 443 kr         
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sommaren. Når man upp till de önskade volymer VG Region har angett till KRY innebär detta en 

potentiell intäkt om ca 1,5 -2,5 Mkr för oss och väldigt god PR.  

På Lindholmen för vi dialog med Älvstranden Utveckling och flertalet kunder för att eventuellt överta 

delar av konferensverksamheten i fd. Aktivitetens lokaler. Det är ett sätt för oss att expandera under 

ett kortare perspektiv innan ovan projekt är klart men givetvis även ett sätt för oss bredda våra 

målgrupper och täcka upp för ev. underkapacitet i perioder under året som kommer. Värdet av denna 

affär bedöms kunna ge ett resultat på 500 Tkr de två första åren, men Älvstranden vill ha kontrakt om 

fem år, vilket gör att vi tittar djupare på affären. 

Universeums lanserings- och försäljningsplan avseende events formas i skrivandets stund. Vi för även 

en dialog med dem kring hur man kan maximera intäktsmöjligheterna i restaurangen under sommaren 

då vi ser att våra direkta konkurrenter runt korsvägen svajar inför sommaren. Upplevelsen är att 

eventverksamheten troligtvis kommer vara osäker under hösten men att vi måste lansera redan nu 

under våren och vara proaktiva i försäljningen vid rätt läge. Resurser och timing är utmaningen i detta. 

Chalmers Studentbostäder har ombett oss ta fram en modell kring hur vi kan samarbete i projektet 

Hostel Holtermanska. Uppdraget är i två delar; 

Konceptbyggande av framför allt hostelverksamheten med kringliggande service och ev. servering 

men även longstay. Detta är för dem ett nytt hus, nytt koncept och behovet av kompetens och stöd 

kring hur man skapar en attraktiv produkt är stor. 

Utöver det tittar vi på hela försäljnings-, marknadsförings- och bokningsuppdraget, vilket man har 

ambitionen att förlägga på oss om man inte gör detta internt.  

Utmaningen för oss är resurser under vår och höst då båda uppdragen kräver tid under de närmsta 

månaderna. För detta uppdrag får vi ersättning på nerlagd tid.   

Det finns en strategiskt längre plan för Holtermanska med nybyggnation, vilket skulle innebära 

ytterligare uppdrag i framtiden, vilket talar för projektet. 

Under en period så har råvarupriserna legat en bit över det normala. Detta p.g.a. kyla i Europa och 

konsekvenser av Covid-19 (bemanning, produktion, leverans, tillgång). Vi får nu indikationer på att 

priserna är på väg tillbaka till rätt nivå. 

  

Försäljning  

Under perioden har nästan hela vårens bokade konferens & arrangemangs bokningar avbokats eller 

senarelagts men vi märker en klar förändring i april där flertalet förfrågningar inkommit för hösten.  

Det digitala erbjudandet på våra två anläggningar är nu i stort färdigställd och lansering pågår. Vi ser 

intresse och för dialog med många om hur man skulle kunna lösa hybridmöten till hösten och vi har 

givetvis redan idag en viss omsättning på helt digitala möten. Vi avvaktar nu läge att börja intensifiera 

försäljning & marknadsarbetet kring dessa områden, likväl som för de traditionella fysiska mötena 

och arrangemang då vi ser en mognad hos kunderna att boka in för hösten.  
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Personal 

Under perioden har vi avslutat ytterligare ett vikariat i förtid och just nu är vi 49 anställda varav 43 i 

tjänst. 39 personer är permitterade med varierande permitteringsgrad.  

Jag märker nu att stora delar av personalen börjar ”tröttna” på situationen, framför allt med 

permittering. Störst är missnöjet med lönebortfall hos den anställde men också oro kring hösten.  

Jag märker också en oro och stress hos cheferna inför driftsättning till hösten. Vi har avsevärt mindre 

kompetens och resurser kvar i bolaget vilket riskerar leverans och rutiner vid pressade situationer. Vi 

planerar nu för att öka kommunikationen från bolaget till personalen och kommer under våren 

genomföra medarbetarsamtal. Stort fokus läggs just nu på att öka motivationen, informera om 

framtiden och planera inför kommande månader. 

 

Pågående projekt 

• Hantering av pandemin (Covid-19) 

• Universeum 

• Omställning och förändring av utbud och verksamheter 

• Studentvärdesprojekt  

• Affärsplan 
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ChS Promotion  
(Amanda Markgren) 
 

Ekonomi 

Prognos Försäljning Break even Totalt utfall 

Resterande för 

break even 

prognos 

2021-04-07 prosp. utfall 

Januari 115 119       

Februari 101 71       
Mars 180 133 307     

April       70 40 (pros) 

Maj       250 50 (pros) 

Juni       45 --  
 

Efter första kvartalet är det fortfarande ett stort omsättningsmål kvar för att nå break even. 

Det innebär att vi har placerat om målen för respektive månad (syns i grönt i diagrammet 

över). Vi kommer satsa hårt på Maj månad med projekten LTS och GSS - läs mer om dessa 

under vårens projekt. 

Under månadsskiftet mars/april har vi även tagit kontakt med Lime igen för att återkoppla 

kring CRM-system för att minska fastna kostnader för licenser per månad. Det ska följas 

upp under början av April och kommer mest troligt att resultera i ett skifte mellan 

Pipedrive och Lime i mitten av Maj. 

Säljprocessen 

Vi har fortsatt följt upp på säljaktivitet genom att ta ut och kommunicera veckovis statistik, se  

nedan. Från siffrorna tar vi ut snittet per PM/vecka. Genomsnitt över tid är 4.8 

kontakter/vecka, vilket är mycket nära målet på 5 kontakter per vecka. 

Antal 

PMs Månad 

Vecka  

(lör-fre) 

Antal 

uppdaterade  

deals 

Varav  

nya  

deals 

VD-par 

Uppdaterad 

e 

Varav nya 

VD-par 

Mål 

(uppdaterad 

e) Mål VD 

6 Januari 4 33 16 40 10 30 20 

7 Februari 5 39 21 48 15 35 20 

7 Februari 6 29 5 46 4 35 20 

6 Februari 7 35 4 32 4 30 20 

6 Februari 8 35 15 44 3 30 20 

6 Mars 9 36 1 49 4 30 20 

6 Mars 10 20 4 31 5 30 45 

7 Mars 11 31 13 40 9 35 45 

7 Mars 12 29 11 24 3 35 45 

7 Mars/April 13 (lör-tors) 24 7 22 1 35 45 
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Fokus för kommande sälj: 

Vi fortsätter arbeta för att nå break even men iom lägre deal rate än beräknat vid föregående 

prognos så kommer vi fokusera både på mer intäkt/deal men också konceptet “alla bäckar små gör 

en stor flod”. Med det menas att vi kommer försöka rikta in på nya bolag (1-4) år gamla exempelvis, 

där vi går in med möjligheten att få mindre event för mindre andel av priset som vi normalt tar. 

Detta är ännu under diskussion men är ett sätt för oss att hitta mer kunder och även mer lokala 

företag, Chalmers Ventures ex. 

Verksamheten i stort & vårens projekt 

under Mars månad har vi haft fortsatt högt fokus på sälj. Vi genomförde även äntligen den 

kvarvarande av våra produkter som vi tog fram under hösten - virtuella företagsbesöket. Vi är 

mycket stolta över resultatet på den och hoppas på att få genomföra fler framöver! 

Let’s talk: Innovation 

Under temaveckan deltog nio betalande företag under 6 lunchevent, ett frukostevent och 2  

kvällsevent. Detta genererade intäkter på 118,5K. 

Temaveckan har mötts med övervägande positiv respons, både från deltagande företag och studenter. 

Från veckan bygger vi på våra lärdomar efter preCHARM, och går in i vårens resterande events med 

än större säkerhet i vår förmåga att arrangera den typen av event samt att studenter kommer att dyka 

upp. Luncheventen som hölls hade i genomsnitt 65 deltagare, vilket vi är väldigt nöjda med. 

Let’s talk: Sustainability 

Flera företag som uttryckt intresse för Let’s talk Innovation kommer i nuläget att medverka under 

Let’s talk Sustainability istället. I nuläget är 3 företag spikade att delta under veckan. Inför denna 

veckan kommer vi arbeta vidare på konceptet Let’s talk och branda det mer mot företagen och 

studenterna för att skapa en förståelse för att det är ett återkommande event. 

Gothenburg Success Stories 

Parallellt med försäljning inför Let’s talk Sustainability har vi startat ett projekt med fokus på att 

belysa näringslivet i Göteborg med omnejd. Detta har tagits upp som ett behov under vår kontakt 

med BRG samt efter att ha kollat på våra tidigare kunder. Detta kommer att vara en eventserie 

utspridd under maj månad, och eventuellt även något som kommer bli mer som ett varumärke på 

eventen vi genomför löpande. Liknande det vi tidigare pratat om möjligheten för Traineedagen-

varumärket.  

Personal 

Alla jobbar nu mot projekten Let’s talk Sustainability samt Gothenburg Success Stories.  

I dagsläget är vi inom företaget 14 personer exkl VD-par, varav 7 PM och 6 AD. Innan sommaren 

kommer rekrytering av nya PMs att ske för att säkra upp inför hösten, eftersom vi vet att max 3 PMs 

kommer att stanna i företaget efter sommaren. HR för kommande verksamhetsår är tillsatt, och 

överlämning påbörjad. 

VD-rekryteringen är avslutad och vi har fullt förtroende för att Sebastian och Tomislav kommer göra 

ett fantastiskt jobb under kommande verksamhetsår! Nuvarande VD-par arbetar med överlämningen 

som planeras att pågå successivt från och med slutet av april. 
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ChS Rekrytering 
(Jack Vahnberg) 
 
Ekonomisk rapport 

Under de två första månaderna under kvartal 3 landar omsättningen på 244 077 SEK och 

resultat på 15 487 SEK Fullständig rapport kommer efter att underlaget till nuvarande 

möte skickats ut, en kommer tas upp under mötet Ackumulerat blir det en omsättning på 

1 165 459 SEK och ett resultat på 189 890 SEK, vilket är en vinstmarginal på 16 3 Under 

kvartalet hae 2 projekt presenterats och 4 rekryteringar gjorts Därutöver har vår större 

kund lagt en beställning på 8 rekryteringar, 4 innan sommaren och 4 efter. 

 

Risker 

Under de senaste två åren har majoriteten av våra rekryteringsuppdrag varit av IT 

kompetenser Samtidigt är juniora ingegörer med IT kunskaper de kanddater vi finner i 

allmänhet svårast att rekrytera, men i synnerhet för mindre IT företag Att ta på sig flera 

projekt inom IT riskerar dels att vi samlar på oss projekt vi inte kan avsluta, och dels att vi 

tappar attraktionskraft gentemot studenter inom andra kompetensområden. 

 

Möjligheter 

I dagsläget har 70 av våra rekryteringar varit till en stor kund Att upprätta liknande 

långsiktiga, högvolymsrelationer hade varit ett sätt att markant öka mängden 

rekrtyeringar vi gör per år Vår nuvarande största kund kom vi i kontakt med via Chalmers 

Strategiska Partnerskap Under kvartalet har vi varit i kontakt med uAnsvarig för 

näringslivssamverkan och enhetschef för strategisk samverkan på högskolan för att 

försöka återupprepa framgången Gehöret var positivt Liknande är målet att upprätta en 

relation med Göteborgs Stad, där vi varit i kontakt med grundskole och 

gymnasieskoleförvaltningen repsektive Liknande satsningar vore en god strategisk 

riktning. 

 

 

Verksamhetsutveckling 

Fokus under kvartalet har varit att göra onlinearbetet trevligare för alla involverade. Förutom de 

regelbunda onlinemötena har vi börjat vara inne på kontoret en dag i veckan. Vi har i samma anda 

haft två fysiska säljdagar, vilket har varit väldigt uppskattat. Vi ämnar fortsätta med fysiska säljdagar, 

och även liknande mindre event för resterande team.  

Under kvartalet bytte vi HR-ansvarig, och sedan Maria tagit över tjänsten har hon och HR teamet 

arbetat med att se över våra rutiner vid behovs och kravsanalys, samt kandidatpresentation. Maria har 

även varit med på VD-parsrekryteringen, för att få mer medarbetarinflytande i processen.  

Kommunikationsteamet har under det nya året börjat implementera den marknadsföringsstrategin de 

utvecklade innan årskiftet, och har get vår instagram en välbehövd remake. Vi har nu förutom alla 

våra annonser även success-stories från tidigare kandidater och utlåtande från våra medarbetare. 

Därutöver har vår hemsida och det interna systemet setts över (se budgetunderlag), där funktionen för 

att skicka ut mail till kandidatbanken förbättrats och andra förbättringspotential diagnostiserats. 
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CTK 
(Lucas Lazaroo) 
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EMILS KÅRHUS AB  
(Joakim Wallin) 
 

Ekonomi och finans 

Kvartalsbokslutet 2021-03-31 redovisas på nästkommande styrelsemöte i maj. 

Ingen förändring har skett av byggnadens viktade avskrivningsnivå pga förändringar i komponenter 

och nyttjandeperioder. 

Rådgivande gruppen tog på sitt möte 2021-02-12 beslut om att ytterligare öka andelen aktier som nu 

uppgår till 35% och andelen räntepapper uppgår till 65%. Senaste transaktionen som genomfördes nu 

i mars var överföring av 2 mkr från nischbanker som placerades med lika delar i de två Asienfonder 

vi för närvarande har; Handelsbanken Kina Tema och SEB Asienfond exkl Japan. Det räntepapper 

om 3 mkr i EIB som löpte ut tidigare i år har nu placerats i SEB Korträntefond USD. 

Hittills under 2021 har underhållsfonden avkastat 945 189 kronor, nominellt 2,47%, men det har varit 

turbulent med stora svängningar. Avkastningen 1 januari – 11 februari uppgick till 1 189 206 kronor 

för att sedan under perioden 12 – 28 februari sjunka med 613 680 kronor för att sedan under perioden 

1 – 22 mars återigen stiga med 369 663 kronor. 

Bolagets skatter och avgifter är till fullo betalda. 

 

 
 
 
 Underhållsplan  

Arbetet med att lägga in underhållsstatus i Fast2 (CSB´s fastighetssystem) kan nu komma igång efter 

att Fast2 uppgraderingsprojekt slutförs. Förutsättningar för att underhållsplanen i Fast2 skall fungera 

på ett avsett sätt är att vi reder ut vad som åläggs EKAB respektive hyresgäst i huset, dvs vad som 

kan anses ingå i hyran eller inte. Detta arbete har pausats på grund av pandemin. Den gamla 

underhållsplanen gäller tillsvidare och kommer att revideras/uppdateras inför det konstituerade mötet 

i maj 2021.  

 

Kvantifierbara och mätbara miljömål för EKAB/EmKAB Arbetsgruppen har arbetat vidare under 

några tillfällen sedan styrelsemötet i februari 2021 och kommer att avrapportera status på mötet. 

Beslut tas i samband med det konstituerande mötet i maj 2021. 

 

Pågående projekt 

Belysningsprojekt/LED/Styrning/Dimrar/Sensorer  

Tas upp för beslut på mötet. 

 

Bastu  

Kåren har nu inkommit med förslag/program för hur de vill se bastun i kårhuset. Programmet 

kommer att ligga med som ett underlag inför att förfrågningsunderlag skickas ut till lämpliga 

entreprenörer. 

Vera Sandbergsrummet  

Kåren har nu inkommit med förslag/program för hur de vill se ombyggnation av rummet. Förslaget 

har tagits upp och redovisats i Förvaltningsrådet som är eniga om att vissa delar anses ligga på 
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studentkåren och underhållsbehoven ligger på EKAB. Formellt beslut tas i studentkåren och EKAB 

tar upp underhållskostnad i(ca 55 tkr) i kommande budget. 

 

Budget 2021/22  

Budgetarbetet inför kommande verksamhetsår påbörjas i slutet av april 2021. 

 

Anpassning för rörelsehindrade  

En arbetsgrupp i ChS fullmäktige undersöker vad som krävs för att göra badmöjligheten för 

rörelsehindrade i rullstol tillgänglig. 

Arbetsgruppens mål är att identifiera möjligheten och därefter kostnadsberäkna detta för 

återapportering till FuM. Vi har ännu inte fått någon återrapportering från arbetsgruppen. 
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EMILIAS KÅRHUS AB  
(Joakim Wallin) 

Ekonomi och finans 

Kvartalsbokslutet 2021-03-31 redovisas på nästkommande styrelsemöte i maj. 

Ingen förändring har skett av byggnadens viktade avskrivningsnivå pga  

förändringar i komponenter och nyttjandeperioder. 

Rådgivande gruppen tog på sitt möte 2021-02-12 beslut om att ytterligare öka andelen aktier som nu 

uppgår till 35% och andelen räntepapper uppgår till 65%. Senaste transaktionen som genomfördes nu 

i mars var överföring av 150 tkr från nischbanker som placerades med lika delar i de två Asienfonder 

vi för närvarande har; Handelsbanken Kina Tema och SEB Asienfond exkl Japan. 

Hittills under 2021 har underhållsfonden avkastat 73 643 kronor, nominellt 2,16%, men det har varit 

turbulent med stora svängningar. Avkastningen 1 januari – 11 februari uppgick till 94 137 kronor för 

att sedan under perioden 12 – 28 februari sjunka med 54 829 kronor för att sedan under perioden 1 – 

22 mars återigen stiga med 34 335 kronor. 

Bolagets skatter och avgifter är till fullo betalda. 

 Q2, 2020/2021 Ackumulerat 
Q2 

Årsbelopp 

Utfall före skatt -156 519 kr -161 343 kr - 

Utfall föregående år -209 518 kr -416 817 kr - 

Budget -166 585 kr -388 739 kr -686 131 kr 

Prognos 2 -156 519 kr -161 343 kr -450 538 kr 

 
Underhållsplan 

Arbetet med att lägga in underhållsstatus i Fast2 (CSB´s fastighetssystem) kan nu komma igång efter 

att Fast2 uppgraderingsprojekt slutförs. När det gäller Emilias kårhus så är det redan klarlagt att 

EmKAB ansvarar för allt underhåll till skillnad från Emils kårhus. Detta innebär att vi nu kan lägga 

in starta arbetet. Den gamla underhållsplanen gäller tillsvidare och kommer att revideras/uppdateras 

inför det konstituerade mötet i maj 2021. 

Kvantifierbara och mätbara miljömål för EKAB/EmKAB 

Arbetsgruppen har arbetat vidare under några tillfällen sedan styrelsemötet i februari 2021 och 

kommer att avrapportera status på mötet. Beslut tas i samband med det konstituerande mötet i maj 

2021. 

Uthyrningsläget i Härryda 

Många avbokningar har skett till följd av pandemilag och nya restriktioner. I dagsläget hyrs stugorna 

ut till sällskap på max 8 personer i enlighet med både restriktioner och ägarens policy för uthyrning 

av lokaler. 

Utfallet för januari – februari 2021 är något högre än vad som bedömdes på förra styrelsemötet, + 15 

tkr. Bokningsläget för mars – juni 2021 är också högre än vid förra mötet, + 13 tkr. 
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Uthyrningsläget per den 22 mars 2021 följer nedan: 

 

Pågående projekt 

Inga projekt eller underhållsarbeten pågår just nu. 

Övrigt 

5-årig garantibesiktning  

Det är snart dags för den 5-åriga garantibesiktningen. Vi avser att kalla  

konsultkategorier inom styr, vent, el/tele och bygg. Beställaren står för kostnaden 

som bedöms till ca 15 tkr och ryms inom årets budget. 

Solceller  

Leverantörer av solceller har uppenbarligen fullt upp just nu, likaså den leverantör som kan bli aktuell 

i vårt fall och därmed har vi ännu inte haft möjlighet att få in offert. Däremot har vi haft en 

takentreprenör på plats som besiktat taken på Sportstugan och CS-bastun. Rekommendationen är att 

byta hela taket in till stomme på CS-bastun och endast lägga ny papp på Sportstugan. Offerter är på 

väg. Målsättningen är att jag redovisar ett slutgiltigt förslag på det konstituerande mötet i maj 2021. 

Den ansökan om solcellsbidrag som vi skickat in 2020-07-07 ligger fortfarande för behandling. 

Skillnaden nu är att stödet endast uppgår till 10% av projektkostnaden, dvs 50 tkr (tidigare 100 tkr) för 

vår del. Länsstyrelsen väntar på mer stödpengar från Energimyndigheten för ärenden efter 2020-07-02, 

dvs vårt och de tror att besked kommer innan månadsskiftet mars/april 2021. Ärendet bevakas vidare. 

Vision andra udden  

Sedan förra styrelsemötet har vd och vice ordförande träffat representanter från Härryda kommun, 

stadsarkitekt, verksamhetschef plan och bygglov samt chefen för bygglovsavdelningen. Vi visade runt 

på vår fina fastighet och visade även byggnaderna invändigt. Vi passade även på att lyfta frågan om 

andra udden och det var ganska tydligt samma svar som förra gången dvs ok att bygga vindskydd, 
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öppna enklare kojor samt aktivitetsbana. Marken ligger i strandskyddat område och dessutom i 

parkmark varmed byggnation inte är tillåten i annan omfattning än vad jag nämnde tidigare. 

Arbetsgruppen i FuM har fått till sig informationen och kan nu gå vidare med att formulera uppgiften 

till den arkitekttävling som snart är aktuell. Arbetsgruppen får också möjlighet till en direktkontakt på 

Härryda kommun för den hjälp och stöd de behöver. 

Budget 2021/22  

Budgetarbetet inför kommande verksamhetsår påbörjas i slutet av april 2021. 

Anpassning för rörelsehindrade  

En arbetsgrupp i ChS fullmäktige undersöker vad som krävs för att göra badmöjligheten för 

rörelsehindrade i rullstol tillgänglig. 

Arbetsgruppens mål är att identifiera möjligheten och därefter kostnadsberäkna detta för återapportering 

till FuM. Vi har ännu inte fått någon återrapportering från arbetsgruppen. 
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Chalmers Studentbostäder  
(Joakim Wallin) 
 

EKONOMISK- OCH PERSONALADMINISTRATIV FÖRVALTNING  
Finansiella poster  

Hittills under året har vi sett en liten ökning av främst långa räntor men även de korta räntorna har rört sig 

svagt uppåt, dock är ökningarna små och startar från mycket låga nivåer. Även om ökningen fortsätter 

förväntas inga större rörelser under innevarande år utan den lågräntemiljö vi vant oss vid kommer med all 

säkerhet att bestå ännu ett tag framöver.  

Utav de derivat om 244 mkr som skall omförhandlas under året har en swap om nominellt 40 mkr 

förlängts till 0,388% att jämföra med den tidigare nivån om 3,35%. Nästa omsättning beräknas till maj 

och omfattar då tre instrument om sammanlagt 135 mkr som idag löper med räntenivåer i intervallet 

3,00%-3,38%. På nästa styrelsemöte den 19 maj kommer ett beslutsunderlag på hur dessa instrument skall 

ersättas att presenteras. Med hänsyn till dagens räntenivåer lär vi kunna få en bra mycket lägre kostnad 

för denna säkring än den nivå med vilken de löper idag vilket vi också har budgeterat med.  

Några aktuella räntenivåer per 2021-02-23 (2020-12-07) är reporäntan 0,00 (0,00)%, Stibor 3 månader -

0,013 (-0,098)%, 5-årig swapränta 0,245 (0,113)% och slutligen 10-årig swapränta 0,650 (0,388)%  

 

Skatter och avgifter  

Bolagets skatter och avgifter är till fullo betalda.  

 

ALLMÄNT  
Arbete med uppdaterad affärsplan  

Under januari-februari har vi genomfört ett antal workshops i ledningsgruppen med syfte att arbeta in de 

nya strategiska målen i affärsplanen. Förslaget tas upp för beslut på styrelsemötet.  

Coronavirusets påverkan på verksamheten 

Coronavirusets frammarsch har påverkat även vår verksamhet även om vi inte kan se att det ger någon 

ekonomisk påverkan på bolaget. Den ökade sjukfrånvaro vi upplevde tidigare har nu minskat igen. I 

skrivande stund har vi ingen medarbetare som är hemma med konstaterad Covid-19. Fem medarbetare 

med tidigare konstaterad Covid-19. På vår hemsida finns information om hur vi ser på 

försiktighetsåtgärder med anledning av Covid-19 och denna uppdateras vid behov och vid förändringar i 

rekommendationer från myndigheterna. Vi följer myndigheternas rekommendationer och implementerar 

detta i vår verksamhet.  

Värsta scenario – vakansrisker på grund av Corona Ett värsta scenario har helt uteblivit och vi har 

ingen ekonomisk påverkan på verksamheten på grund av några extraordinära vakanser.  

Vi följer aktivt vår interna uthyrningsprocess och skulle vi se en ökad vakansrisk agerar för att undvika 

ekonomisk skada.  

 

Underhåll av vårt hyresgästnät  

Det nuvarande hyresgästnätverket på Chalmers Studentbostäder beställdes 2010-12 och installerades 

under första kvartalet 2011. Utrustningen och nätverksarkitekturen har levererat ett mycket stabilt och bra 

fast nät över åren, även om underhållet stundtals blivit haltande. Normalt anses denna typ av utrustning ha 

5 års ekonomisk livslängd, men i praktiken använder många operatörer utrustningen längre än så, precis 

som vi själva har gjort fram tills idag.  

Nätverksutrustningen i vårt hyresgästnät består av två uppkopplingar till SUNET, två routrar, två core-

switchar och uppåt sextio access-switchar, placerade en eller flera i varje hus eller trappuppgång. Denna 

utrustning har passerat sin livslängd, i både ekonomiskt såväl som tekniskt hänseende. Samtidigt som 

utrustningen behöver bytas för att den går sönder av ålder, så ser vi också en ökande trend av användning, 

både i befintligt bestånd, men också med ett växande bestånd.  

Detta är komplext och därför ser jag att Jonas Belfrage som är gemensam extern CIO för Chalmers 

Studentkårs Företagsgrupp och Chalmers Studentbostäder föredrar detta mer i detalj och svarar på era 

frågor tillsammans med mig.  

Omfattningen av investeringen/underhållet uppgår till ca 5,3 mnkr exkl. moms.  
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Nöjd Kundindex 2021  

Enkäterna är utskickade och resultatet kommer att presenteras på styrelsemötet i maj. 

 

Nöjd Medarbetareindex 2021  

Under våren handlar vi upp årets enkät som utförs var tredje år. Resultatet kommer att presenteras i höst.  

 

FÖRVALTNING OCH DRIFT  
Drift och uthyrning  

Personal  

Översyn av förvaltningens behov inför tillträdet av korttidsboendet vid Holtermanska samt framtida 

behov är klar och vi kommer därför under Q3 2021 förstärka organisationen inom ramen för beslutad 

budget.  

 

Digitaliseringsarbete  

Fast2 Arbetet rullar på enligt plan och övergång till ny version av Fast2 förväntas bli klar under kvartal 1, 

2021. Digitalisering av interna processer påbörjas efter uppdateringen då vi fokuserar på rondering, 

besiktning, underhåll, projekt och fakturering mot kund .  

 

Ekologisk hållbarhet  

En miljödiplomering innebär att verksamheten inför ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk 

Miljöbas som är beslutad av styrelsen. Miljöledningssystemet bidrar till att skapa ordning och reda i 

miljöarbetet och att minska vår miljöbelastning.  

Utifrån ledningssystemet skall vår verksamhet upprätta handlingsplaner och mål för att ständigt utveckla 

företagets miljöarbete.  

Arbetet inleds våren 2021 med en första revision 2022. Därefter kommer detta att följas upp årligen 

och gäller hela beståndet. 

 

 

 

Göteborg 2021-04-15 

 
Roger Nordman 

Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS



Ekonomiska Rapporter

Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS



Resultatrapport – Budget – Prognos 2
20210101 – 20210331

Kolumnen utfall innehåller utfall för kvartal 3
avvikelse mot budget och prognos 2
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Utfall Budget Avvikelse budget Prognos 2 Avvikelse Prognos 2

AB Chalmers Studentkårs för... RÖRELSENS INTÄKTER 1 357 121 kr 1 301 700 55 421 1 279 700 77 421

Nettoomsättning 1 163 918 kr 1 111 200 52 718 1 086 500 77 418

Intäktskorrigeringar 5 kr 5 5

Övriga rörelseintäkter 193 199 kr 190 500 2 699 193 200 -1

RÖRELSENS KOSTNADER -1 469 195 kr -1 575 134 105 939 -1 498 167 28 972

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster -38 971 kr -38 971 -38 971

Övriga externa kostnader -1 408 541 kr -1 404 925 -3 616 -1 325 747 -82 794

Kostnader för personal, avskrivningar mm -174 781 kr -167 709 -7 072 -169 920 -4 861

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER -265 172 kr -270 934 5 762 -215 967 -49 205

Finansiella och andra inkomster och kostnader 153 098 kr -2 500 155 598 -2 500 155 598

REDOVISAT RESULTAT -112 074 kr -273 434 161 360 -218 467 106 393

Chalmers Studentkår Promoti... RÖRELSENS INTÄKTER 335 500 kr 394 500 -59 001 376 400 -40 901

Nettoomsättning 335 500 kr 394 500 -59 000 376 400 -40 900

Intäktskorrigeringar -1 kr -1 -1

RÖRELSENS KOSTNADER -298 945 kr -333 432 34 487 -272 036 -26 909

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster -49 783 kr -68 550 18 767 -12 512 -37 271

Övriga externa kostnader -106 447 kr -118 474 12 027 -124 177 17 730

Kostnader för personal, avskrivningar mm -142 716 kr -146 408 3 692 -135 348 -7 368

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 36 554 kr 61 068 -24 514 104 364 -67 809

REDOVISAT RESULTAT 36 554 kr 61 068 -24 514 104 364 -67 809

Koncernrapporter
2021-04-14 11:30
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Utfall Budget Avvikelse budget Prognos 2 Avvikelse Prognos 2

Chalmers Studentkår Rekryte... RÖRELSENS INTÄKTER 455 853 kr 596 200 -140 347 625 700 -169 847

Nettoomsättning 455 855 kr 596 200 -140 346 625 700 -169 846

Intäktskorrigeringar -2 kr -2 -2

RÖRELSENS KOSTNADER -351 172 kr -539 947 188 775 -497 208 146 037

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

Övriga externa kostnader -129 801 kr -161 135 31 333 -142 852 13 051

Kostnader för personal, avskrivningar mm -219 603 kr -378 812 159 209 -354 356 134 753

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 106 448 kr 56 254 50 195 128 492 -22 043

Finansiella och andra inkomster och kostnader -1 767 kr -1 767 -1 767

REDOVISAT RESULTAT 104 681 kr 56 254 48 428 128 492 -23 810

Chalmers Studentkårs Restau... RÖRELSENS INTÄKTER 17 202 653 kr 34 070 352 -16 867 699 15 609 982 1 592 671

Nettoomsättning 8 027 615 kr 31 417 060 -23 389 445 11 013 236 -2 985 621

Fakturerade kostnader 600 kr 13 050 -12 450 13 050 -12 450

Rörelsens sidointäkter 1 766 521 kr 2 041 493 -274 973 1 854 947 -88 426

Intäktskorrigeringar 10 kr 10 10

Övriga rörelseintäkter 7 407 907 kr 598 749 6 809 158 2 728 749 4 679 158

RÖRELSENS KOSTNADER -17 081 682... -34 685 650 17 603 968 -18 973 010 1 891 328

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster -5 892 587 kr -14 358 199 8 465 612 -5 851 208 -41 379

Övriga externa kostnader -4 188 025 kr -7 179 082 2 991 056 -5 431 027 1 243 001

Kostnader för personal, avskrivningar mm -7 012 579 kr -13 158 923 6 146 344 -7 690 776 678 197

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 109 461 kr -625 852 735 313 -3 363 028 3 472 490

Finansiella och andra inkomster och kostnader 11 509 kr 11 509 11 509

REDOVISAT RESULTAT 120 970 kr -615 298 736 269 -3 363 028 3 483 999

Koncernrapporter
2021-04-14 11:30
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Utfall Budget Avvikelse budget Prognos 2 Avvikelse Prognos 2

Chalmers Teknologkonsulter... RÖRELSENS INTÄKTER 733 237 kr 820 500 -87 263 738 000 -4 763

Nettoomsättning 734 775 kr 787 500 -52 725 655 000 79 775

Intäktskorrigeringar -25 kr -25 -25

Övriga rörelseintäkter -1 513 kr 33 000 -34 513 83 000 -84 513

RÖRELSENS KOSTNADER -490 180 kr -755 231 265 051 -640 897 150 717

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster -11 049 kr -3 000 -8 049 -3 000 -8 049

Övriga externa kostnader -227 181 kr -235 566 8 385 -226 316 -865

Kostnader för personal, avskrivningar mm -423 365 kr -516 665 93 300 -411 581 -11 784

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 71 642 kr 65 269 6 374 97 103 -25 461

Finansiella och andra inkomster och kostnader 171 415 kr 171 415 171 415

REDOVISAT RESULTAT 243 057 kr 65 269 177 789 97 103 145 954

CHARM ekonomi AB RÖRELSENS INTÄKTER 2 503 961 kr 7 536 660 -5 032 699 2 191 320 312 641

Nettoomsättning 2 464 700 kr 7 591 500 -5 126 800 2 229 760 234 940

Fakturerade kostnader 30 000 -30 000

Rörelsens sidointäkter 101 000 kr 195 000 -94 000 70 000 31 000

Intäktskorrigeringar -61 739 kr -279 840 218 101 -108 440 46 701

RÖRELSENS KOSTNADER -1 092 593 kr -2 340 606 1 248 013 -1 285 311 192 718

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster -67 003 kr -719 500 652 497 -56 000 -11 003

Övriga externa kostnader -1 025 590 kr -1 621 106 595 516 -1 228 311 202 721

Kostnader för personal, avskrivningar mm -1 000 1 000

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 1 411 368 kr 5 196 054 -3 784 686 906 009 505 359

REDOVISAT RESULTAT 1 411 368 kr 5 196 054 -3 784 686 906 009 505 359

Koncernrapporter
2021-04-14 11:30
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Utfall Budget Avvikelse budget Prognos 2 Avvikelse Prognos 2

Emilias Kårhus AB RÖRELSENS INTÄKTER 61 756 kr 186 250 -124 494 100 000 -38 244

Nettoomsättning 150 000 kr 150 000 150 000

Övriga rörelseintäkter -88 244 kr 36 250 -124 494 -50 000 -38 244

RÖRELSENS KOSTNADER -279 180 kr -298 368 19 188 -285 175 5 995

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster -123 852 kr -88 246 -35 606 -96 581 -27 271

Övriga externa kostnader -52 524 kr -45 820 -6 704 -47 820 -4 704

Kostnader för personal, avskrivningar mm -169 677 kr -168 993 -684 -168 993 -684

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER -284 297 kr -116 809 -167 488 -213 394 -70 903

Finansiella och andra inkomster och kostnader 82 266 kr 4 691 77 575 28 219 54 047

Skatt -15 393 kr -15 393 -15 393

REDOVISAT RESULTAT -217 424 kr -112 118 -105 306 -185 175 -32 249

Emils Kårhus AB RÖRELSENS INTÄKTER 1 375 351 kr 1 363 220 12 131 1 376 000 -649

Nettoomsättning 1 375 351 kr 1 363 220 12 131 1 376 000 -649

Intäktskorrigeringar

RÖRELSENS KOSTNADER -688 167 kr -1 368 137 679 970 -1 171 097 482 930

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster -807 580 kr -916 589 109 009 -991 589 184 009

Övriga externa kostnader -182 175 kr -104 475 -77 700 -112 975 -69 200

Kostnader för personal, avskrivningar mm -511 831 kr -510 859 -972 -511 533 -298

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER -126 235 kr -168 703 42 468 -240 097 113 862

Finansiella och andra inkomster och kostnader 1 076 844 kr 163 786 913 058 445 000 631 844

Skatt -263 424 kr -263 424 -263 424

REDOVISAT RESULTAT 687 185 kr -4 917 692 102 204 903 482 282

Koncernrapporter
2021-04-14 11:30
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Utfall Budget Avvikelse budget Prognos 2 Avvikelse Prognos 2

Koncern Totalt exkl. Kåren RÖRELSENS INTÄKTER 24 025 432 kr 46 269 382 -22 243 950 22 297 102 1 728 330

Nettoomsättning 14 707 713 kr 43 411 180 -28 703 466 17 512 596 -2 804 883

Fakturerade kostnader 600 kr 43 050 -42 450 13 050 -12 450

Rörelsens sidointäkter 1 867 521 kr 2 236 493 -368 973 1 924 947 -57 426

Intäktskorrigeringar -61 752 kr -279 840 218 088 -108 440 46 688

Övriga rörelseintäkter 7 511 349 kr 858 499 6 652 850 2 954 949 4 556 400

RÖRELSENS KOSTNADER -21 751 114... -41 896 505 20 145 391 -24 622 902 2 871 788

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster -6 990 826 kr -16 154 084 9 163 259 -7 010 889 20 064

Övriga externa kostnader -7 320 284 kr -10 870 582 3 550 298 -8 639 224 1 318 940

Kostnader för personal, avskrivningar mm -8 654 552 kr -15 048 369 6 393 817 -9 443 507 788 955

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 1 059 770 kr 4 196 346 -3 136 577 -2 796 519 3 856 288

Finansiella och andra inkomster och kostnader 1 493 365 kr 165 977 1 327 388 470 719 1 022 646

Skatt -278 817 kr -278 817 -278 817

REDOVISAT RESULTAT 2 274 318 kr 4 372 877 -2 098 559 -2 325 800 4 600 118

Koncernrapporter
2021-04-14 11:30
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Resultatrapport ack.- Budget ack.
20200701 – 20210331

Kolumnen utfall innehåller utfall för kvartal 1-3
avvikelse mot budget för samma period.

Kolumnen Budget helår visar budget för helår.
Kolumnen Prognos 3 helår avser prognostiserat resultat för helåret.
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Utfall (ack) Budget (ack) Avvikelse bud... Budget (hel... Prognos 3 (helår) Avvik. B  (år) P3 (år)

AB Chalmers Studentkårs fö... RÖRELSENS INTÄKTER 4 084 951 3 964 100 120 851 5 265 800 5 456 591 190 791

Nettoomsättning 3 505 386 3 392 600 112 786 4 503 800 4 682 292 178 492

Intäktskorrigeringar 6 6 6 6

Övriga rörelseintäkter 579 560 571 500 8 060 762 000 774 294 12 294

RÖRELSENS KOSTNADER -4 489 331 -4 820 402 331 071 -6 403 536 -6 012 149 391 388

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster -38 971 -38 971 -38 971 -38 971

Övriga externa kostnader -4 362 677 -4 301 775 -60 902 -5 706 700 -5 713 074 -6 374

Kostnader för personal, avskrivningar mm -506 343 -511 127 4 784 -686 836 -676 263 10 573

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER -823 039 -848 802 25 763 -1 127 736 -971 716 156 020

Finansiella och andra inkomster och kostnader 409 342 -7 500 416 842 -10 000 406 842 416 842

Skatt 9 317 9 317 9 317 9 317

REDOVISAT RESULTAT -404 380 -856 302 451 922 -1 137 736 -555 557 582 179

Chalmers Studentkår Promo... RÖRELSENS INTÄKTER 777 895 1 326 250 -548 355 1 538 250 1 142 895 -395 355

Nettoomsättning 790 400 1 326 250 -535 850 1 538 250 1 155 400 -382 850

Intäktskorrigeringar -5 -5 -5 -5

Övriga rörelseintäkter -12 500 -12 500 -12 500 -12 500

RÖRELSENS KOSTNADER -883 464 -1 094 064 210 600 -1 381 683 -1 141 743 239 940

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster -143 460 -253 400 109 940 -288 150 -154 213 133 937

Övriga externa kostnader -329 585 -389 171 59 586 -499 432 -443 626 55 807

Kostnader för personal, avskrivningar mm -410 419 -451 493 41 074 -594 101 -543 904 50 197

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER -105 569 232 186 -337 755 156 567 1 151 -155 415

REDOVISAT RESULTAT -105 569 232 186 -337 755 156 567 1 151 -155 415

Koncernrapport ackumulerad
2021-04-14 12:49
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Utfall (ack) Budget (ack) Avvikelse bud... Budget (hel... Prognos 3 (helår) Avvik. B  (år) P3 (år)

Chalmers Studentkår Rekryt... RÖRELSENS INTÄKTER 1 377 232 1 622 300 -245 068 2 505 100 2 165 607 -339 493

Nettoomsättning 1 377 245 1 622 300 -245 055 2 505 100 2 165 620 -339 480

Intäktskorrigeringar -13 -13 -13 -13

RÖRELSENS KOSTNADER -1 098 494 -1 594 455 495 960 -2 254 515 -1 655 694 598 821

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

Övriga externa kostnader -375 910 -455 362 79 452 -591 196 -500 854 90 342

Kostnader för personal, avskrivningar mm -720 768 -1 139 093 418 325 -1 663 319 -1 153 023 510 296

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 280 554 27 846 252 709 250 585 511 729 261 144

Finansiella och andra inkomster och kostnader -1 817 -1 817 -1 817 -1 817

REDOVISAT RESULTAT 278 737 27 846 250 892 250 585 509 912 259 327

Chalmers Studentkårs Resta... RÖRELSENS INTÄKTER 47 791 984 79 973 396 -32 181 413 111 427 360 60 711 847 -50 715 513

Nettoomsättning 31 534 073 76 471 267 -44 937 194 107 517 041 39 944 224 -67 572 817

Fakturerade kostnader 1 800 39 150 -37 350 52 200 14 850 -37 350

Rörelsens sidointäkter 2 271 763 2 666 735 -394 972 2 963 124 2 511 293 -451 830

Intäktskorrigeringar 58 58 58 58

Övriga rörelseintäkter 13 984 291 796 245 13 188 046 894 996 18 241 422 17 346 426

RÖRELSENS KOSTNADER -53 264 444 -86 471 992 33 207 548 -118 311 703 -70 708 772 47 602 931

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster -18 334 156 -32 768 632 14 434 476 -44 174 210 -22 041 368 22 132 842

Övriga externa kostnader -14 833 883 -21 204 129 6 370 246 -28 922 841 -20 369 657 8 553 184

Kostnader för personal, avskrivningar mm -20 242 998 -32 519 487 12 276 489 -45 240 769 -28 444 466 16 796 302

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER -5 619 054 -6 518 852 899 798 -6 910 460 -10 143 644 -3 233 185

Finansiella och andra inkomster och kostnader 146 594 146 594 146 594 146 594

REDOVISAT RESULTAT -5 472 460 -6 498 596 1 026 136 -6 884 343 -9 996 925 -3 112 582

Koncernrapport ackumulerad
2021-04-14 12:49
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Utfall (ack) Budget (ack) Avvikelse bud... Budget (hel... Prognos 3 (helår) Avvik. B  (år) P3 (år)

Chalmers Teknologkonsulter... RÖRELSENS INTÄKTER 1 596 121 1 971 800 -375 679 3 451 200 2 249 306 -1 201 894

Nettoomsättning 1 513 607 1 890 000 -376 393 3 360 000 2 157 392 -1 202 608

Intäktskorrigeringar -74 -74 -74 -74

Övriga rörelseintäkter 82 589 81 800 789 91 200 91 989 789

RÖRELSENS KOSTNADER -1 402 690 -2 064 026 661 335 -3 097 456 -2 150 661 946 795

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster -17 857 -9 000 -8 857 -12 000 -20 857 -8 857

Övriga externa kostnader -667 647 -693 698 26 051 -930 264 -894 795 35 469

Kostnader för personal, avskrivningar mm -1 163 484 -1 361 328 197 844 -2 155 192 -1 681 307 473 885

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER -252 868 -92 226 -160 642 353 744 -347 653 -701 398

Finansiella och andra inkomster och kostnader 446 298 446 298 446 298 446 298

REDOVISAT RESULTAT 193 430 -92 226 285 656 353 744 98 645 -255 100

CHARM ekonomi AB RÖRELSENS INTÄKTER 2 503 949 7 536 660 -5 032 711 7 536 660 2 601 869 -4 934 791

Nettoomsättning 2 464 700 7 591 500 -5 126 800 7 591 500 2 562 620 -5 028 880

Fakturerade kostnader 30 000 -30 000 30 000 -30 000

Rörelsens sidointäkter 101 000 195 000 -94 000 195 000 101 000 -94 000

Intäktskorrigeringar -61 751 -279 840 218 089 -279 840 -61 751 218 089

RÖRELSENS KOSTNADER -1 497 708 -2 933 425 1 435 717 -3 122 692 -1 750 010 1 372 682

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster -67 003 -719 500 652 497 -719 500 -67 003 652 497

Övriga externa kostnader -1 423 082 -2 212 925 789 843 -2 402 192 -1 675 384 726 808

Kostnader för personal, avskrivningar mm -648 -1 000 353 -1 000 -648 353

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 1 013 217 4 603 235 -3 590 018 4 413 968 858 835 -3 555 133

Finansiella och andra inkomster och kostnader -6 976 -6 976 -6 976 -6 976

REDOVISAT RESULTAT 1 006 241 4 603 235 -3 596 994 4 413 968 851 859 -3 562 109

Koncernrapport ackumulerad
2021-04-14 12:49
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Utfall (ack) Budget (ack) Avvikelse bud... Budget (hel... Prognos 3 (helår) Avvik. B  (år) P3 (år)

Emilias Kårhus AB RÖRELSENS INTÄKTER 316 065 558 750 -242 685 745 000 516 309 -228 691

Nettoomsättning 450 000 450 000 600 000 600 000

Övriga rörelseintäkter -133 935 108 750 -242 685 145 000 -83 691 -228 691

RÖRELSENS KOSTNADER -730 441 -1 039 611 309 170 -1 376 140 -1 011 521 364 619

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster -307 066 -400 436 93 370 -525 143 -447 758 77 385

Övriga externa kostnader -148 434 -146 160 -2 274 -193 680 -197 820 -4 140

Kostnader för personal, avskrivningar mm -509 031 -506 979 -2 052 -675 972 -678 024 -2 052

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER -648 466 -494 825 -153 641 -649 795 -807 293 -157 498

Finansiella och andra inkomster och kostnader 285 092 13 964 271 128 18 655 347 691 329 036

Skatt -51 002 -51 002 -35 609 -35 609

REDOVISAT RESULTAT -414 376 -480 861 66 485 -631 140 -495 212 135 928

Emils Kårhus AB RÖRELSENS INTÄKTER 4 145 150 4 066 100 79 050 5 429 320 4 877 650 -551 670

Nettoomsättning 4 145 150 4 066 100 79 050 5 429 320 5 521 150 91 830

Intäktskorrigeringar

Övriga rörelseintäkter -643 500 -643 500

RÖRELSENS KOSTNADER -2 482 680 -4 119 473 1 636 793 -5 267 833 -3 463 320 1 804 513

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster -2 383 756 -2 775 379 391 623 -3 472 249 -3 508 184 -35 935

Övriga externa kostnader -435 737 -314 125 -121 612 -418 300 -568 425 -150 125

Kostnader för personal, avskrivningar mm -1 533 956 -1 521 327 -12 629 -2 032 186 -2 045 191 -13 005

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER -208 298 -544 731 336 433 -493 415 -1 244 150 -750 735

Finansiella och andra inkomster och kostnader 2 399 961 491 358 1 908 603 654 902 2 924 249 2 269 347

Skatt -529 192 -529 192 -265 768 -265 768

REDOVISAT RESULTAT 1 662 470 -53 373 1 715 843 161 487 1 414 331 1 252 844

Koncernrapport ackumulerad
2021-04-14 12:49
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Utfall (ack) Budget (ack) Avvikelse bud... Budget (hel... Prognos 3 (helår) Avvik. B  (år) P3 (år)

Koncern Totalt exkl. Kåren RÖRELSENS INTÄKTER 62 593 347 101 019 356 -38 426 009 137 898 690 79 722 074 -58 176 616

Nettoomsättning 45 780 560 96 810 017 -51 029 457 133 045 011 58 788 697 -74 256 313

Fakturerade kostnader 1 800 69 150 -67 350 82 200 14 850 -67 350

Rörelsens sidointäkter 2 372 763 2 861 735 -488 972 3 158 124 2 612 293 -545 830

Intäktskorrigeringar -61 780 -279 840 218 060 -279 840 -61 780 218 060

Övriga rörelseintäkter 14 500 005 1 558 295 12 941 710 1 893 196 18 368 014 16 474 818

RÖRELSENS KOSTNADER -65 849 454 -104 137 448 38 287 994 -141 215 558 -87 894 070 53 321 488

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster -21 292 269 -36 926 347 15 634 078 -49 191 252 -26 278 355 22 912 897

Övriga externa kostnader -22 577 156 -29 717 345 7 140 190 -39 664 605 -30 363 834 9 300 771

Kostnader för personal, avskrivningar mm -25 087 647 -38 011 834 12 924 187 -53 049 374 -35 222 826 17 826 548

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER -6 363 724 -3 636 169 -2 727 554 -4 006 542 -12 142 942 -8 136 400

Finansiella och andra inkomster och kostnader 3 678 493 497 822 3 180 671 663 557 4 262 880 3 599 323

Skatt -570 877 -570 877 -292 060 -292 060

REDOVISAT RESULTAT -3 256 107 -3 118 091 -138 016 -3 316 868 -8 171 996 -4 855 128

Koncernrapport ackumulerad
2021-04-14 12:49
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Balansrapport
20210331
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Koncern Totalt exkl. Kåren

Årets IB Årets förändrin... Periodens UB

1010 Utvecklingsutgifter 55 251 55 251

1019 Ack avskrivningar balanserade utg -47 577 -7 674 -55 251

1050 Varumärken 79 694 79 694

1059 Ackumulerade avskrivningar på varumärken -79 694 -79 694

1110 Byggnader 103 903 294 90 100 103 993 394

1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader -25 064 678 -1 606 311 -26 670 989

1120 Byggnadsinventarier, 5% 455 230 49 900 505 130

1129 Ack.avskriv. byggn.inv.5% -204 872 -17 905 -222 777

1130 Byggnadsinventarier, 10% 1 083 454 7 200 1 090 654

1139 Ack.avskrivn. byggn.inv.10% -220 921 -78 048 -298 969

1160 Mark 4 246 118 4 246 118

1170 Hyresgästanpassningar 5 045 820 5 045 820

1179 Ack avskrivn. hyresgästanpassn -3 667 132 -269 546 -3 936 678

1210 Kontorsinventarier, 20% 595 924 595 924

1219 Ack.avskriv. kontorsinv. -226 449 -44 694 -271 143

1221 Inventarier 10 118 410 256 699 10 375 109

1229 Ack avskrivn inv/verktyg -6 860 976 -1 077 201 -7 938 178

1230 Installationer 1 032 733 1 032 733

1239 Ack avskrivn installationer -732 919 -290 667 -1 023 587

1240 Bilar och andra transportmedel 285 113 285 113

1249 Ack avskr bilar/transportmedel -249 182 -35 931 -285 113

Summa Anläggninstillgångar 89 546 642 -3 024 079 86 522 564

1310 Aktier och andelar i koncernföretag 25 243 527 25 243 527

1351 Placeringar Aktier anskaffningsvärde för underhållsfonden 39 847 418 -858 189 38 989 229

1352 Placeringar Aktier underhållsfonden, värdeförändring 853 726 2 344 956 3 198 682

1380 Andra långfristiga fordringar 5 619 844 -43 447 5 576 397

Summa Finansiella Anläggningstillgångar 71 564 515 1 443 320 73 007 835

1410 Lager av råvaror 570 074 -124 690 445 384

1450 Lager av färdiga varor 3 994 199 -92 428 3 901 771

Summa Varulager 4 564 273 -217 119 4 347 155

Balansrapport
(Modifierad)
2021-04-14 11:51
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Koncern Totalt exkl. Kåren

Årets IB Årets förändrin... Periodens UB

1510 Kundfordringar 2 405 201 1 991 473 4 396 674

1513 Intern fakturering

1560 Kundfordringar hos koncernföretag -113 201 844 707 731 506

1610 Kortfristiga fordringar hos anställda

1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1 996 097 -1 447 195 548 902

1660 Kortfristig fordran hos Koncernföretag 15 842 662 -2 299 994 13 542 668

1680 Andra kortfristiga fordringar 449 246 4 700 763 5 150 009

1681 Differens kontokort i kassor 6 027 184 6 211

1682 Webshop 15 059 15 059

1683 Webladdning 600 -600

1684 American Express 113 -113

1710 Förutbetalda hyreskostnader 4 878 898 -186 362 4 692 536

1720 Förutbetalda leverantörsfakt 316 661 305 807 622 467

1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 1 774 199 -757 839 1 016 360

1880 Andra kortfristiga placeringar 2 384 204 454 326 2 838 530

Summa Fordringar 29 940 707 3 620 216 33 560 923

1930 Företagskonto 31 993 653 -12 574 954 19 418 699

1932 CTK Sparkonto 5011 34 605 38 3 465 647 3 465 647

1933 Ftg Notariatkonto 5766-10 160 28 44 853 452 581 497 434

1938 Kåren ATK företagskonto 5001 11 667 54 934 758 934 758

1939 Kortinlösen bankkonto 180 133 3 619 537 3 799 670

1940 Emil Notaritatkonto 5766-10 184 54 125 503 -125 503

1941 Swish bankkonto 267 267

1943 CTK Placeringskonto 9550 5093679 Avanza Kapitalförsäkring 188 581 -188 028 553

1947 Bambora Lindholmen 473 604 -473 604

Summa Kassa & Bank 33 006 327 -4 889 299 28 117 028

Summa Tillgångar 228 622 465 -3 066 961 225 555 505

Balansrapport
(Modifierad)
2021-04-14 11:51
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Koncern Totalt exkl. Kåren

Årets IB Årets förändrin... Periodens UB

2081 Aktiekapital -1 400 000 -1 400 000

2086 Reservfond -41 850 311 -41 850 311

2089 Fond för utvecklingsavgifter -7 673 7 674

2091 Balanserad vinst eller förlust -94 112 478 -7 674 -94 120 151

2092 Mottagna/lämnade koncernbidrag 2 228 024 2 228 024

2093 Erhållna aktieägaretillskott -33 422 928 -33 422 928

2099 Årets resultat -4 889 138 -4 889 138

Beräknat Resultat 18 3 256 107 3 256 125

Summa Eget Kapital -173 454 486 3 256 107 -170 198 379

2120 Periodiseringsfond 2020 -696 500 -696 500

2124 Periodiseringsfond 2014 -950 715 -950 715

2125 Periodiseringsfond 2015 -461 412 -461 412

2126 Periodiseringsfond 2016 -1 371 427 -1 371 427

2128 Periodiseringsfond 2018 -2 005 028 -2 005 028

2129 Periodiseringsfond 2019 -2 876 996 -2 876 996

2150 Ack överavskrivningar -350 671 -350 671

2153 Ack överavskrivn på maskiner/inventarier -109 138 -109 138

2240 Lån för placeringar underhållsfond, elimineras vid årsbokslut -1 140 441 -580 194 -1 720 635

2251 Avsättningar för beräknad uppskjuten skatt -75 794 9 317 -66 477

2340 Lån för placeringar underhållsfond, elimineras vid årsbokslut -6 535 600 262 800 -6 272 800

2420 Förskott från kunder -568 819 63 348 -505 471

2423 Personal Utlägg -3 802 1 797 -2 006

2440 Leverantörsskulder -4 963 244 -80 803 -5 044 047

2443 Konsignationsskulder -92 625 -85 163 -177 788

2460 Leverantörsskulder till koncernföretag 352 658 -1 096 998 -744 340

2510 Skatteskulder 449 610 1 691 049 2 140 659

2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift -24 447 3 487 -20 960

2518 Betald F-skatt 224 268 183 492 407 760

2610 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% -1 751 568 -1 751 568

2611 Utgående moms, frivillig skattskyldighet 344 492 -683 038 -338 546

Balansrapport
(Modifierad)
2021-04-14 11:51
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Koncern Totalt exkl. Kåren

Årets IB Årets förändrin... Periodens UB

2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25% -11 141 -11 141

2620 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12% -12 -358 715 -358 727

2630 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6% -6 -59 313 -59 319

2634 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 6% -1 186 -1 186

2635 Utgående moms import av varor, 6% -14 539 -14 539

2641 Debiterad ingående moms 1 776 650 1 776 650

2642 Debiterad ingående moms, frivillig skattskyldighet 1 450 507 450 508

2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 26 866 26 866

2650 Redovisningskonto för moms 311 792 -42 202 269 590

2710 Personalskatt -865 110 129 416 -735 694

2730 Lagstadgade sociala avgifter o särskild löneskatt -858 667 -60 268 -918 935

2740 Avtalade sociala avgifter -66 925 60 280 -6 645

2790 Övriga löneavdrag 4 918 6 253 11 170

2860 Kortfristigaskulder till koncernföretag -16 181 765 85 164 -16 096 601

2890 Övriga kortfristiga skulder -1 673 116 160 910 -1 512 206

2891 Övriga kortfristiga skulder gästkort -3 621 713 -463 956 -4 085 669

2892 Övriga kortfristiga skulder presentkort store.se -4 968 -4 968

2894 Mottagna depositioner kortfristiga Fakultetsvåningen

2897 Mottagna depositioner kortfristiga Härryda -49 000 15 000 -34 000

2910 Upplupna löner -188 608 41 739 -146 869

2920 Upplupna semesterlöner -3 633 522 784 165 -2 849 357

2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter -1 164 710 257 164 -907 546

2943 Beräkn upplupen särsk löneskatt pensionskostn, deklpost -828 992 107 836 -721 156

2971 Förutbetalda hyresintäkter -3 454 017 -110 596 -3 564 613

2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter -2 042 897 -903 092 -2 945 989

2997 Felkonto

2999 OBS-konto 1 356 1 356

Summa Kortfristiga skulder -46 346 092 -189 147 -46 535 239

Summa Eget kapital, Avsättningar & Skulder -228 622 465 3 066 961 -225 555 505

Balansrapport
(Modifierad)
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ChSRAB omställningsstöd
Revisorerna är klara med granskningen och ansökan om omställningsstöd för perioden aug-feb skickas in till
skatteverket. I de nya reglerna för omställningsstöd skall man räkna fram täckningsbidrag för varje period och om
det är positivt skall räknas av från de fasta kostnaderna. Täckningsbidraget räknas nettoomsättning-
råvarukostnader.
En stor del av vår omsättning består av hyror som vi fakturerar till Chalmers Tekniska Högskola. Detta vill vi
klassificera som övrig intäkt och inte nettoomsättning. Revisorerna ser det på samma sätt men på grund av att det
redovisats som nettoomsättning i tidigare årsredovisningar anser vi och PWC att vi behöver förklara vår syn om
klassificeringen vilket vi då gör genom ett separat förtydligande för att inte riskera påföljder. Vi vet därför i
dagsläget inte i vilken nivå vi får omställningsstöd. Vi har valt att bokföra samt prognostisera enligt den mindre
fördelaktiga tolkningen till dess att vi får ett beslut från skatteverket.
På nästa sida presenteras en beräkning på skillnaden beroende på tolkning av nettoomsättning.
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ChSRAB Omställningsstöd
Skillnader i stöd beroende på tolkning av nettoomsättning

Om hyror inte nettoomsättning Om hyror nettoomsättning
Aug-okt 1 650 354 kr 540 989 kr Bokfört
Nov-dec 1 252 225 kr 514 864 kr Bokfört
Jan-feb 1 463 475 kr 535 089 kr Bokfört
Mar 599 259 kr 230 977 kr Bokfört
Apr 750 000 kr 400 000 kr Prognos
Maj 750 000 kr 400 000 kr Prognos
Jun 750 000 kr 400 000 kr Prognos
Summa 7 215 313 kr 3 021 919 kr
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Likviditetsrapport ChSRAB
20210401 - 20210930
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ChSRAB Likviditetsprognos
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Prognos Kontrollbalansräkning ChSRAB efter kvartal 3
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RAPPORT
2021-05-12

Valnämnden

Rapport: Fullmäktige Valet 2021

1. Sammanfattning
I och med den absolut största förändringen i år - COVID-19 - har vi översatt nästan alla tidigare
fysiska delar av valet till en digital variant. Denna omställning innebar att Valnämnden fick planera
och organisera delar av nämndens uppgifter annorlunda. I år, med kandidaturen som början, anmälde
sig 50 studenter som kandidater (51 från början, 1 avhopp) och 7 stycken Valförbund registrerades.
Ett antal sektioner är ej representerade i kandidaturen (bl.a. V, AE, Sjö, Z). Kandidaturen varade i
cirka tre veckor (210215-210307). 35 av 50 kandidater har i skrivandets stund blivit preliminärt valda
efter en valperiod som sträckte sig över en vecka (210419-210425). Detta val skedde digitalt i och med
en ändring i stadgarna för ny normalisering av valdeltagande till Fullmäktige, vilket satte digital
röstning som primära sättet att rösta på en kandidat. Under denna valvecka röstade 19% av kårens
medlemmar (motsv. 2112 studenter), varpå KfKb samt TD var de två sektioner där fler än 50% av
medlemmarna deltog (motsv. 346 resp. 138 studenter; 58.2% resp. 54.1%). Historiskt har det sett ut
som följande:

2021 19%

2020 20,2%

2019 18,3 %

2018 15,5 %

2017 20,4 %

2016 22,4 %

2015 15,8 %

2014 19,7 %

Tabell 1: Översikt över tidigare valdeltagande för Fullmäktige-valet
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2. Arrangering av Fullmäktigevalet

2.1 Normalisering av röstning
Fram tills i år har normen för att delta och rösta i Fullmäktigevalet utgått ifrån att fysiskt
lägga sin röst som det primära metoden. “Poströsta” och att digitalt delta har i strikt mening
setts som sekundär eller tertiär sätt, även om det i praktiken har varit tvärtom. Ett steg i att
göra Valnämndens arbete mer “streamline:at” och således underlätta för framtida Valnämnd
samt studenter överlag, skrevs stadgan om för att tillgodose detta digitala skift. Rent
praktiskt innebär detta inga förändringar för kårens medlemmar i avseende att kunna delta i
valet, utan underlättar både för Fullmäktige samt Valnämnden som arrangörer av valet.
Valnämnden 2021 ser detta som ett första steg mot att förbättra utförandet av själva valet.

2.2 Kandidaturen
Årets kandidaturperiod började 15:e februari, avslutades 7:e mars och offentliggjordes (på fumval.se
samt Valnämndens facebooksida) 22:a mars. För detta år bestämde sig Valnämnden att försöka
engagera sektionerna och sektionsmedlemmerna för att bilda valförbund och kandidera. Målet var att
försöka maximera antalet intresserade kandidater. Vårt beslut möttes med både frågetecken och
kritik från bland andra tidigare Fullmäktigeledamöter där vissa menade att sektionsbundna partier
var något som inte var idealt för Fullmäktige. Detta eftersom risken blir stor att väldigt många små
valförbund bildas istället för större valförbund. Hur detta påverkar Fullmäktige är något som
Valnämnden inte tar ställning till.

I och med restriktionerna, skapade Valnämnden två stycken formulär: Ett för bildandet av Valförbund
och ett för registrering av kandidatur. Dessa publicerades samtidigt. All relevant kontaktinformation
samlades in utan några nämnvärda problem. Kandidaterna publicerades på hemsidan www.fumval.se.

I enlighet med föregående år bestämde Valnämnden att hålla i enstaka arrangemang. Dock efter att
“Kandidaturkliniken” arrades beslutade Valnämnden för att inte planera in ytterligare arr utan lägga
fokus på viktigare grejer som ex. Fotografering av kandidater, så att dessa kunde ske utan problem.

Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS

http://www.fumval.se


RAPPORT
2021-05-12

Valnämnden

2.3 Election
Fullmäktige valet varade mellan 19:e till 25:e april (en hel vecka). Valet utfördes digitalt på hemsidan
www.fumval.se som administrerades gemensamt mellan Valnämnden samt G.U.D. Procentuellt
hamnade detta resultat i medianen jämfört med de 8 senaste valen (se Tabell 1) med 19%,
motsvarande 2112 röstande medlemmar. Sektionen med högst deltagande var KfKb-sektionen med
58.2% (346 st), lägst var TB med 3.3% (16 st). Majoriteten av sektionerna hamnade kring 22-25%.
(Kuriosa: E- och A-sektionen hamnade båda på 29% valdeltagande av sektionen. Detta motsvarar 161
resp. 188 av medlemmarna). Valet fick ej in några fysiska röster. I samband med valet arrangerades
även “CM i Val”.

I samband med restriktionerna bestämde Valnämnden sig att försöka PR:a genom primärt digitala
kanaler där 3 filmer producerades i samarbete med CFFC. En PR-strategi utformades där:
Valnämnden kontinuerligt skrev inlägg på Facebook över en vecka med uppdatering, som delades i
sektionernas facebook; ett “digitalt röstkort” skickades ut till alla studenter; samt att kandidater,
FuM och andra aktiva på Chalmers skapade engagemang till att rösta. Viss fysisk material trycktes
också. Vidare uppmuntrade Valnämnden att Valförbunden också PR:ade för sig själva och valet.

“CM i Val” innebar att man tävlade i två grenar: i) Sektionen med flest röstdeltagande medlemmar
(vinnare: KfKb) och ii) Sektionerna i Utbildningsområde med flest röstdeltagande medlemmar
(vinnare: KFM - K+F+M+KfKb+TB). Priserna var: i) Kaffe+kaka och ii) Utlottning till 100 studenter om
påfyllnad på 100 SEK i deras kårkort. Utöver dessa, vann KfKb-sektionen även en pokal. Kårledningen
bidrog även med aktiviteter de skulle om vissa andelar av kårens medlemmar röstade. Då lägsta
etappen låg vid 20.2% uppnåddes inga etapper.

Valnämnden reserverar att göra några analyser över varför resultatet slutade som det gjorde. Några
lösryckta reflektioner innefattar bland annat till att COVID inte verkar påverka engagemanget i form
av valdeltagande, utan problemet kan ligga i hur medlemmar nås och hur Fullmäktige samt valet och
kringliggande aspekter kommuniceras ut.
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3. Rekommendationer till vidare arbete med
Fullmäktigevalet och Valnämnden

● Att jobba progressivt och tidigare med strategi är rekommenderat. Valnämnden behöver bli
fulltaliga vid det Fullmäktigemöte då ett nytt Valnämnd ska väljas in för att kunna planera
mer utförligt.

● Se över hur man når ut till studenterna bättre och skapa engagemang till Fullmäktige,
kandidering och valet. Detta kan exempelvis innebära att se över prisutdelning, etapper,
bättre priser, m.m.

● Valnämnden kommer härnäst arbeta med att byta valplattform från det eget underhållna
fumval.chs.chalmers.se till Mecenats röstningsplattform. Något som inte togs upp i
rapporten är att Valnämnden tog kontakt med Mecenat om att använda deras (kostnadsfria)
röstningsplattform som flera andra kårer använder. Sista kontakten innefattade möjligheten
att koppla ihop CID och Mecenats plattform, för att röstandet skulle kunna ske baserat på
CID och inte kårkortsnummer. Dock rann detta ur sanden och fortsattes inte för detta års val.
Detta hade inneburit mindre belastning för Valnämnden och G.U.D.

● I och med att Fullmäktige vill ändra hur röstningessytem till “Single Transferable Vote” (STV)
hade det varit viktigt för Valnämnden att komma igång tidigt för att kunna anpassa
rösträknandet och plattformen för att tillgodose det nya systemet.
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4. Valnämnden tackar!
I och med att läsåret närmar sitt slut avslutas även Valnämndens huvudsakliga uppgift. Valnämnden
vill därför rikta ett enormt tack till Noëlle och Mikael på KOM som har hjälpt till med PR-material och
sett till alla önskemål gällande att kunna nå ut till studenterna. Valnämnden vill även rikta tack till
CFFC som hjälpte enormt med PR-filmerna och fotograferingen av kandidaterna. Vidare riktar
Valnämnden ett stort tack till ChSRAB, STORE, Kårservice och samtlig personal som har hjälpt och
samarbetat tillsammans för att kunna göra valet extra attraktivt under dessa ovissa tider.
Valnämnden riktar även ett tack till alla kandidater och ledamöten som har engagerat sina sektioner,
vänner och medlemmar till att ha röstat.

Till sist vill Valnämnden även rikta ett tack till alla som har hjälpt till med, under och efter valet,
däribland:

– Kårledningen
– Kårens inspektor, Dan Paulin
– Besvärsnämnden
– Tal och vice-Talman
– Tidigare Valnämnder och medlemmar
– Fanny Malmgren
– Samtliga sektionsstyrelser

Val mött,
Valnämnden 20/21
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SLUTRAPPORT

2021-05-11
Besvärsnämnden

Medlemmar: Dan Paulin, Ordförande, Inspektor ChS
Leon Larsson, Ledamot, Talman ChS
Erik Marberg, Ledamot,
Emilia Sandolf, Ledamot,
Rebecca Svensson, Ledamot,
Johan Wennerbeck, Suppleant

Tid & Plats: 11 maj 2021 klockan 12, Emils Virtuella Kårhus

Förfaringsrapport

Besvärsnämnden har genomfört två möten under året (uppstartsmöte och avslutande möte). Inga besvär har
inkommit.

Övriga aktiviteter:
Inga övriga aktiviteter har utförts.

Nämnden tackar för visat intresse.

Dan Paulin
Ordförande
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Proposition 35 – Uppdatera reglementet 

med Chalmers Coding Club som 

kårförening  

Bakgrund 
På kårstyrelsesammanträde 7, tisdagen 23 februari 2021 beslutade kårstyrelsen 20/21 att bevilja 
Chalmers Coding Club kårföreningsstatus. Föreningens syfte finns formulerat i dess stadga: 

Föreningens syfte är att främja intresset för tävlingsprogrammering, främst hos studenter vid Chalmers 
Tekniska Högskola, men vem som helst är välkommen att delta. Föreningen arbetar för att öka kunnandet 
inom tävlingsprogrammering och skapa tränings- och tävlingsmöjligheter samt mötesplatser för personer 
intresserade av tävlingsprogrammering. 

Föreningen är registrerad hos Skatteverket och har organisationsnummer 802534-7918. Med detta 
behöver reglementet uppdateras i enlighet med beslutet. 

Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar kårstyrelsen 

att lägga till Chalmers Coding Club (802534-7918) i under §17:1 i Chalmers Studentkårs 
reglemente enligt nedan: 

 

Kårföreningar 17:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kårens kårföreningar är: 

Avancez MC (802417-5294) 
Chalmers Skytteförening (857205-5773) 
Chalmers Sångkör (857203-0826) 
E-sektionens Teletekniska Avdelning (802413-7963)  
Chalmers Ballong Corps (802417-6243) 
Chalmers Dykarklubb (802416-3019) 
Chalmers Barockensemble (857204-5196) 
Chalmersbaletten (802415-4117)  
Chalmers Kristna Grupp (802414-5966) 
Bamse (802414-1213) 
Chalmers Shito-Ryu Karateklubb (802414-1197)  
Chalmers Orienterings Löpare (802414-4928)  
Chalmers Blue MacRangers (802415-6419)  
Chalmers Islamska förening (802436-2504)  
Chalmers Rymdgrupp (802414-1205) 
Chalmers Rock Club (CROC) (802413-5207)  
Chalmers Danssällskap (802414-2559) 
Chalmers Börssällskap (857207-5698)  
Chalmers Alternative Sports (802414-7038)  
Robotföreningen (802420-1942) 
Chalmers Students for Sustainability (802419-4378) 
Chalmers Handbollsklubb (802431-8456) 
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Chalmers Studentkårs Flippersällskap (802442-8818)  
Iranian Students Association at Chalmers (802444-7446)  
Chalmers Segelsällskap (ChSS) (802457-3811) 
SBE Student Chapter Chalmers  (802467-7000) 
BEST at Chalmers Student Union  (802488-1412) 
Chalmers Studentkårs Idrottssällskap (802493-6125) 
RANG  (802512-0356) 
REACT (802492-8569) 
Tekniskt Basårs Kårförening (802496-2063) 
MOTUS (802502-6611) 
Chalmers Entreprenörskapsförening (802505-9588) 
Lindholmen Makerspace (802508-4644) 
Chalmers Kinagrupp (802518-5807) 
Ölbruket (802511-5844) 
Chalmers Student Union Blockchain Society (802514-9140) 
Ingenjörer utan gränser Chalmers Studentkår (802524-4743) 
Chalmers Capital Management (802530-0537) 
Effektiv Altruism Chalmers (802525-4833) 
Chalmers Women Association (802529-3260) 
Chalmers Entrepreneurship Society (802525-4866) 
VästkustFolk (802533-8495) 
Chalmers Coding Club (802534-7918) 

 

 
Frågor ställs med fördel till, 
Sara Larsson 
Vice ordförande sociala enheten 20/21 
070-772 39 68 
vso@chalmersstudentkar.se  
 

 

 

Kårstyrelsen genom, 

Ellen Friborg 
Vice kårordförande 20/21 
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Proposition 36 – Revidering av 

procentsats Sveafonden och 

Gasquefonden 

Bakgrund 
På fullmäktigesammanträde 7, 14 april 2021, fastställdes Proposition 30 där flera av kårens 
kommittéfonder uppdaterades med budgeterade lägsta avsättningar till sina fonder.  

För Sveafonden och Gasquefonden sattes en procentsats på 50 % av intäkterna. Efter att nu har gått 
igenom det historiska resultatet mer i detalj under budgetarbetets gång så upptäcktes en miss. 
Resultatet bedömdes vara större än det faktiskt varit vilket gör att en årlig avsättning på 50 % inte är 
lämpligt.  

Därför föreslår kårstyrelsen en justering av procentsatsen till 30 % för båda fonderna. Både Svea 
Skivgarde och GasqueK är informerade om detta och har kunnat göra revideringar efter att missen 
upptäcktes, och tycker att den nya procentsatsen är passande.  
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Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen 

 
att i Chalmers Studentkårs reglemente §18:2f ändra från 

Gasquefonden 18:2f Gasquefonden utgöres primärt av medel av hyresintäkterna 
från de fester som anordnas i Gasquekällaren och 
sekundärt från Gasquens verksamhet. och har till uppgift 
att finansiera investeringar och reparationer av 
Gasquekällarens inventarier samt trygga Gasquens 
verksamhet. 

Fonden tillföres överskott av Gasquens verksamhet. 
Underskott av Gasquens verksamhet regleras med medel ur  
Gasquefonden. 

Gasquekommittén skall budgetera för en avsättning om 
minst 50 % av intäkterna från Gasquekommitténs 
verksamhet. 

Gasquefonden förvaltas av kåren. 

Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen. 

 

till 

Gasquefonden 18:2f Gasquefonden utgöres primärt av medel av hyresintäkterna 
från de fester som anordnas i Gasquekällaren och 
sekundärt från Gasquens verksamhet. och har till uppgift 
att finansiera investeringar och reparationer av 
Gasquekällarens inventarier samt trygga Gasquens 
verksamhet. 

Gasquefonden förvaltas av kåren. 

Gasquekommittén skall budgetera för en avsättning om 
minst 30 % av intäkterna från Gasquekommitténs 
verksamhet. 

Fonden tillföres överskott av Gasquens verksamhet. 
Underskott av Gasquens verksamhet regleras med medel ur  
Gasquefonden. 

Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen. 
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 att i Chalmers Studentkårs reglemente §18:2p ändra från 
 

Sveafonden 18:2p Sveafonden utgöres av överskott från Svea Skivgardes 
verksamhet och har till uppgift att trygga Svea Skivgardes 
fortbestånd.  

Sveafonden skall även användas till kapitalkrävande 
investeringar.  

Av Svea Skivgardes intäkter skall en avsättning om minst 
50 % budgeteras till Sveafonden. 

Sveafonden förvaltas av kåren.  

Underskott av Svea Skivgardes verksamhet regleras med 
medel ur Sveafonden.  

Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen. 

 

till: 

Sveafonden 18:2p Sveafonden utgöres av överskott från Svea Skivgardes 
verksamhet och har till uppgift att trygga Svea Skivgardes 
fortbestånd.  

Sveafonden skall även användas till kapitalkrävande 
investeringar.  

Av Svea Skivgardes intäkter skall en avsättning om minst 
30 % budgeteras till Sveafonden. 

Sveafonden förvaltas av kåren.  

Underskott av Svea Skivgardes verksamhet regleras med 
medel ur Sveafonden.  

Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen. 

 

 
 
 

Kårstyrelsen genom, 

 

Ellen Friborg, 
Vice kårordförande 20/21 
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Proposition 37 – Delta i nyemission för 

GSF AB 

Bakgrund 
På fullmäktigemöte 3 verksamhetsåret 20/21 beslutades  

”att Kårstyrelsen får mandat att förvärva aktier i Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB förutsatt att 
godtagbara villkor kan uppnås och att kårstyrelsen bedömer att ägandeskapet av bolagen lär bidra till mer 
medlemsnytta. ” 

Detta beslut togs som följd av att man rev upp nedan beslut från fullmäktigemöte 5 verksamhetsåret 
08/09. 

"att kårstyrelsen får mandat att förvärva den andel aktier i Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB som 
erbjuds Chalmers Studentkår, om inte förhållanden i köperbjudandet eller om informationen om företagen 
kraftigt förändras. 

att kårstyrelsen får mandat att öka sitt aktieinnehav, fram till 2010-06-30, om möjlighet ges. 

att anse att aktierna bör placeras och förvaltas av Chalmers Studentkårs Företagsgrupp AB" 

 

Kårledningen har därför, genom kårordförandes ledamotspost i Göteborgs Förenade Studentkår (GFS) 
fortsatt arbetet för ett ägarskifte i GSFAB, där Chalmers studentkår kan förvärva en betydande andel 
av aktierna till goda villkor.  

GFS har efter långa diskussioner kommit fram till att en nyemission av aktier, där GFS aktieägarandel 
späds ut till ett minimum, är den bästa lösningen för att säkerställa långsiktighet i bolaget och 
utvecklad studentnytta, samtidigt som GFS kan fokusera på studentpolitiska frågor. Den 19e maj 2021 
kommer en extrainsatt bolagsstämma hållas för att besluta om en så kallad riktad nyemission. På 
bolagsstämman beslutas om vilka parter som får delta i emissionen, samt till vilka takbelopp de kan 
teckna aktier.  

Kårstyrelsen har enligt ovan citerade beslut redan mandat att förvärva aktierna, men eftersom 
det föreslagna teckningsbeloppet är stort anser kårstyrelsen att det bör förankras ytterligare i 
fullmäktige.  

Bilagor till bakgrunden: 

1. Årsredovisning och koncernredovisning för Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB 

Val av takbelopp 
Diskussionen inom kårledningen, samt med företagsgruppens styrelse, har resulterat i en 
rekommendation att förvärva en så stor andel av aktierna som möjligt utan att skada kårens 
ekonomiska ställning. Detta av följande anledningar:  

1. Ett majoritetsägande betyder att Chalmers studentkår har den enskilt avgörande rösten i 
verksamhetskritiska frågor, till exempel tillsättande av styrelseledamöter.  

Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS



PROPOSITION  

2021-05-04 

Kårstyrelsen 

 2 av 3   

 

S
k

a
p

a
t:

 2
0

2
0

-0
9

-1
4

 

K
:\

F
u

M
\P

ro
p

o
si

ti
o

n
e

r\
2

0
2

1
\F

u
M

8
\A

rb
e

ts
d

o
k
u

m
e

n
t\

P
ro

p
o

si
ti

o
n

 3
7

 -
 D

e
lt

a
 i
 n

ye
m

is
si

o
n

 f
ö

r 
G

S
F
 A

B
.d

o
cx

 

 

2. Ett stort ägandeskap säkerställer att Chalmers studentkårs erfarenhet av att driva bolag 
kommer till nytta i verksamheten. Ett stort inflytande över bolaget ser därmed till att 
verksamheten utvecklas för att maximera studentnyttan på ett ekonomiskt hållbart sätt.  

3. En hög ägarandel innebär att Chalmers studentkårs tillgångar ökar. Verksamheten är 
ekonomiskt sund, och har ett högt substansvärde. Teckningspriset är också mycket 
fördelaktigt i förhållande till värdet.  

4. Att förvärva en stor ägarandel nu är fördelaktigt om Chalmers studentkår på sikt vill 
inkludera bolaget i koncernen, det vill säga äga över 90 % av aktierna. Om detta uppnås skulle 
GSF AB kunna ta del av resurser som delas i företagsgruppen, till exempel personal, 
kassasystem, leverantörer, osv. vilket både sparar tid och tar bort många onödiga kostnader.   

5. I dagsläget är GSF och Fysiken en medlemsservice som Chalmers studentkår tar del av. Efter 
ett ägarskifte är det vi som erbjuder service till våra medlemmar och studenter i Göteborg.  

Kårstyrelsen föreslår därför att Chalmers studentkår ska teckna aktier för 6 000 000 kr, vilket skulle 
innebära ett ägandeskap enligt nedan. Övriga kårers andelar är baserade på vad de har föreslagit inför 
bolagsstämman. Den slutgiltiga andelen kan komma att ändras om deras teckningsbelopp minskar.  

 

Ägare Belopp Andel 

GFS (nuvarande aktier) 100 000,00 kr  1,38% 

GÖTA 1 000 000,00 kr  13,79% 

ChS 6 000 000,00 kr  82,76% 

SAKS 150 000,00 kr  2,07% 

HHGS                0  kr  0,00% 

KONST                0  kr  0,00% 

TOTALT    7 250 000,00 kr  100,00% 

 

Beslutets inverkan på kårens ekonomiska 

situation 
En investering på 6 000 000 kr skulle i dagsläget kunna betalas ur moderbolagets likvida medel, det 
vill säga utan att sälja några värdepapper, med ett tillskott från CHARM Ekonomi AB. Detta skulle 
kunna få en inverkan på kommande utdelningar till studentkåren, men där kan underskottet täckas 
genom antingen de befintliga likvida medlen eller genom uttag ur till exempel framtidsfonden för att 
säkerställa likviditet.  

Kårstyrelsen anser dock att investeringen inte försämrar kårens ekonomiska situation. Det faktum att 
vi kan genomföra transaktionen från befintliga likvida medel visar hur stark vår ekonomi är, och vår 
soliditet är fortsatt mycket hög.   
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Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar kårstyrelsen 

att ge kårordförande mandat att som representant i GFS styrelse rösta för en nyemission i 
Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB (556702-1133). 

att ge kårstyrelsen mandat att förvärva aktier i Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB 
(556702-1133) till ett högsta belopp om 6 000 000 kr.  

att ett eventuellt förvärv ska göras genom Chalmers Studentkårs Företagsgrupp AB 

att kårstyrelsen får mandat att förvärva övriga kårers aktier om detta skulle erbjudas, dock 
till ett maximalt pris om 200 kr per aktie.  

 

 

Kårstyrelsen genom, 

 
David Welander 
Kårordförande 2020/2021  
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Proposition 38: Preliminär budget för 

verksamhetsåret 21/22 
Chalmers Studentkårs centrala ekonomi är uppdelad i 31 olika resultatenheter, där varje enhet 
representerar kostnader och intäkter för till exempel en specifik kommitté. I propositionen 
presenteras först budgeten för Chalmers Studentkår i sin helhet och sedan varje specifik resultatenhet 
för sig, för hela verksamhetsåret och per kvartal.  
 
Tekniskt Basårs Kommitté (TBK) har fått en resultatenhet 38 TBK. Resultatenhet 6 Information har 
tagits bort och kostnaderna fördelats på respektive enhet där behovet finns. Resultatenhet 98 
Fonduttag kommittéer har lagts till för reglering av fonduttagen.  

Processen 
Budgeten har tagits fram tillsammans med aktiva i verksamheten och ansvariga för respektive 
resultatenhet, kårens administrativa chef och kårens direktör.  

Ett mer omfattande arbete har i år gjorts med budgeten där samtliga kommittéer har fått 
instruktioner att gå med minst ett +/-0 resultat, det vill säga inte gå minus i sitt resultat. Samtliga 
investeringar läggs nu som fonduttag och ej påverkar deras årsresultat. Detta kommer skapa enklare 
uppföljning över åren, hur det har gått för respektive kommitté, vilket leder till enklare utvärdering av 
verksamheterna. Frågor som exempelvis Kan kommittén sänka sina priser? Ändra sitt utbud? eller 
Behöver verksamheten stöttning från kåren centralt? kan då enklare besvaras. 

Denna budget är som sagt preliminär och de nya aktiva som börjar sitt verksamhetsår i sommar 
kommer ha möjlighet tillsammans med ny VO att gå igenom budgeten, göra förändringar och 
presentera dessa för fullmäktige inför fastställande av slutgiltig budget.  

Helhetsreflektion 
Hela budgeten är lagd med förutsättningen att verksamheten kommer vara tillbaka till det normala 
igen från och med juli 2021. Inser vi i sommar att så inte är fallet kommer eventuell revidering göras 
till fastställande av den slutgiltiga budgeten. Det är viktigt att hela kåren budgeterat utifrån samma 
förutsättningar.  
 
Den preliminära budgeten för 2021/2022 har ett resultat på +802 742 kronor till skillnad mot 
2020/2021 års budget som hade ett budgeterat resultat på -1 805 828 kronor.  
 
Detta innebär alltså att vi ger ett cirka 2,6 miljoner bättre resultat än föregående år. Detta beror 
framför allt på 1 miljon högre intäkter från CHARM, vilket innefattar kvarstående aktieutdelning från 
19/20 och beräknad aktieutdelning för 20/21. Därefter påverkar den minskade avsättningen till 
byggnadsfonden med cirka 600 000 kronor samt omstruktureringen av investeringar med resterande 
belopp.  
 
Huruvida avsättning till fonder bör ökas för att gå närmare ett +/-0 resultat anser kårstyrelsen ska 
beslutas om till fastställande av den slutgiltiga budgeten, i och med att förutsättningarna kan ändras. 
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Generella förändringar i budgeten 
Jämfört med budgeten 20/21 har alla arvoden uppdaterats till 2021 års prisbasbelopp på 47 600 kr 
istället för 47 300 kr och med arbetsgivaravgifter enligt gällande bestämmelser 31,42%. Medel från 
Chalmers ramavtal till kåren har även indexjusterats upp med 3 %.  

Nedan kommenteras samtliga skillnader i resultatenheter på en översiktlig nivå. 

1. Kårhuset 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Intäkter från uthyrning av järnvägsvagnen har flyttats hit från resultatenhet 4, och så har även 
kostnader för klottersanering av järnvägsvagnen. En utförligare budgetering har även gjorts för de 
reparationer och projekt som avser kårhuset och dess inventarier, bland annat renovering av Vera 
Sandberg och Alf Åkerman. 

2. GasqueK 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Stor del av GasqueKs budget har tidigare gått till investeringar och större renovationer i Gasquen, 
vilka nu ligger som fonduttag för att inte påverka årets resultat. I år planeras investeringar ibland 
annat en ny TV-skylt för menyer i Gasquen samt reparation av väggar. I övrigt föreslås inga större 
justeringar. 

3. CBK 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
CBK får nu ett administrationsbidrag från kåren centralt för att budgeten skall gå +/-0. Bilkostnaderna 
är höjda då priserna för kårbilarna höjts och i övrigt föreslås inga större justeringar. Kommittén 
planerar att köpa in vinterarbetsjackor vilka hamnar som uttag ur Kommittébössan.  

4. KåK 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Intäkter för uthyrning av Järnvägsvagnen har flyttats till resultatenhet 1 och det har även kostnader 
för klottersanering. Ett administrationsbidrag från kåren centralt ges för en budget i balans, övrigt 
föreslås inga större justeringar.  

5. Central Administration 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Ökade medlemsintäkter och minskade administrationskostnader medför ett bättre resultat. I övrigt 
inga större justeringar. 

6. Information 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Resultatenheten har tagits bort och kostnaderna fördelats på de enheter där behoven uppstår, främst 
på resultatenhet 7.  
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7. KS gemensamt 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Personbilskostnaderna för samtliga i kårledningen ligger nu här i stället för respektive enhet, 
eftersom kostnaderna oftast avser gemensamt arbete.  
En kostnad på 90 000 är tillagd för ledarskapsprogram, vilken tidigare bekostats av högskolan.  
Även samtliga bidrag som intäktsförs på olika kommittéer ligger som en kostnad här. 
En ökad budget för planerade projekt om 5 000 kr i kvartalet har lagts till för projektengagemang. 

8. Fullmäktige 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Inga större justeringar föreslås.  

9. Presidieenheten 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Inga större justeringar föreslås, kostnader för personbilar och telefonabonnemang flyttade till 
resultatenhet 7 respektive 5. 

10. Husansvarig 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Kostnader för personbilar och telefonabonnemang flyttade till resultatenhet 7 respektive 5. Något 
högre bilintäkter på grund av höjda priser samt lägre arvodeskostnader på grund av borttagandet av 
ITA ur kårledningen. 

11. Utbildningsenheten 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Inga större justeringar föreslås, kostnader för personbilar och telefonabonnemang flyttade till 
resultatenhet 7 respektive 5. 

12. Sociala enheten 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Intäkter och kostnader kopplade till SUS-utbildningen är tillagda, inklusive arvoderingen av SUS-
samordnaren.  
Kostnader för personbilar och telefonabonnemang flyttade till resultatenhet 7 respektive 5. 

13. Arbetsmarknadsenheten 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Inga större justeringar föreslås, kostnader för personbilar och telefonabonnemang flyttade till 
resultatenhet 7 respektive 5. Intäkt för stödmedlemskap är tillagd. 

14. CHARM 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Högre utdelning från CHARM i och med innestående skulder är den största skillnaden från förra året.  
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16. Mottagningskommittén (MK) 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
MK ges ett administrationsbidrag från kåren centralt samt att vi äskar pengar från högskolan för 
streamingkostnader under Mottagningen.   

17. Marskalksämbetet 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Inga större justeringar föreslås, har fått ett administrationsbidrag från kåren centralt för att lägga en 
budget i balans.  

18. CIRC 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Inga större justeringar föreslås, har fått ett administrationsbidrag från kåren centralt för att lägga en 
budget i balans.  

19. G.U.D. 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Inga större justeringar föreslås, har fått ett administrationsbidrag från kåren centralt för att lägga en 
budget i balans.  

20. Tofsen 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Satsar på att nästa år få annonsintäkter för att kunna driva verksamheten till ett +/-0 resultat. Ska 
investera i att digitalisera gamla Tofsen-tidningar, vilket görs som ett uttag ur Tofsenfonden.  

22. Chalmers Studentkårs IAESTE-kommitté 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Inga justeringar föreslås. 

23. Chalmersspexet 2022 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Budgeten avser första halvan av verksamhetsåret 21/22, och då de flesta av föreställningarna hålls på 
hösten ger våren ett minusresultat på cirka 44 000 kr. 

24. Chalmersspexet 2021 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Budgeten avser första halvan av verksamhetsåret 21/22, och då de flesta föreställningarna är 
planerade under hösten ges ett plusresultat på cirka 110 000 kr. Detta minusresultat för våren gör att 
Chalmersspexet totalt sett ger en budgeterad avsättning till sina fonder med cirka 13%, vilket 
stämmer överens med reglementerade 2%.  
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25. Jämlikhetskommittén (JämK) 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
JämK har fått ett administrationsbidrag från kåren centralt för att få en budget i balans, i övrigt inga 
större justeringar.  

31. Chalmers pyrotekniska kommitté (Pyrot) 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Investeringar har lagts som fonduttag, och vinst som avsättning till Pyrotfonden. Inga investeringar 
är planerade i dagsläget.  

32. Chalmers Cortège Committé (CCC) 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Investeringar har lagts som fonduttag, och vinst som avsättning till Cortègefonden. Tre investeringar 
är planerade, två utvärderingskonferenser för CCC 2020 samt 2021 för att bibehålla kontinuitet inom 
kommittén samt en ismaskin för kommande ritpubar.    

33. Ljud- och bildgruppen (LoB) 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Investeringar har lagts som fonduttag, och vinst som avsättning till Investeringsfond LoB. Inga 
investeringar är planerade i dagsläget.  

34. Svea Skivgarde (Svea) 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Investeringar har lagts som fonduttag, och vinst som avsättning till Sveafonden. Svea Skivgarde har i 
nuläget planerat för investeringar av dator och nya spelare till sin verksamhet. 

35. Programkommittén (PU) 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Investeringar har lagts som fonduttag, och vinst som avsättning till PU-fonden samt PUs och LoBs 
filmfond. Inga investeringar är i nuläget planerade. 

36. Festkommittén (FestU) 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Investeringar har lagts som fonduttag, och vinst som avsättning till Follinfonden. Inga investeringar 
är i nuläget planerade.  

37. Chalmers Studentkårs Film- och FotoCommitté (CFFC) 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Investeringar har lagts som fonduttag, och vinst som avsättning till CFFCs exponeringsfond. I nuläget 
är en investering planerad om 30 000 kr för kamerahus.  
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38. Tekniskt Basårs Kommitté (TBK) 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
TBK är för första gången med i den centrala budgeten.  

98. Investeringar Kommittéer 

Skillnader mellan budgeten 20/21 och den preliminära budgeten 21/22 
Ny resultatenhet för investeringar och fonduttag hos våra kommittéer. 

Arvoden och avgifter 
På fullmäktigemöte 6 antogs en preliminär arvoderingsplan, medlemsavgifter för hösten 2021 och 
preliminär avsättning till Byggnadsfonden. Dessa förslag är med utan ändringar i denna proposition 
förutom arvoderingen till SUS-samordnaren. Utbetalningen för denne planeras att ske kvartalsvis och 
inte månadsvis som den preliminära arvoderingsplanen föreslog. 

Bilagor 
1. Komplett budget för 21/22 med respektive kostnadsställe på kontonivå.  

 
 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen 
 
att fastställa den preliminära budgeten för verksamhetsåret 21/22 enligt bilaga 1. 
 
 
 
 
Kårstyrelsen genom, 
 
 
Ellen Friborg 
Vice kårordförande 20/21 

Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS



21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3082 Kåravgifter 0% moms 5 000 000 2 400 000 100 000 2 400 000 100 000

3084 Stödmedlemsskap 0% moms 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000

3085 Övriga medlemsavgifter 0% moms 10 200 1 700 3 000 3 000 2 500

3604 Utdelning Frimurare Barnhus fond 0% 250 800 250 800

3605 Arrangemang 0% 3 038 250 874 250 677 400 324 800 1 161 800

3606 Deltagaravgifter 0% 1 439 600 35 250 38 450 235 250 1 130 650

3607 Merförsäljning 0% 152 200 1 800 2 400 148 000

3608 Mat och dryck 0% 131 400 39 200 26 200 10 000 56 000

3609 Övriga aktiviteter 0% 20 000 1 000 19 000

3610 Uthyrd utrustning 0% 517 300 165 700 113 300 125 000 113 300

3611 Kårhusbidrag 0% 76 060 20 940 24 860 15 400 14 860

3619 Annonser 0% 410 500 8 800 12 700 381 200 7 800

3623 Utförda uppgifter 0% 867 500 227 500 305 250 162 500 172 250

3625 Lokaler för uthyrning övrigt 0% 611 900 101 150 198 050 137 750 174 950

3629 Kårbil 0% 144 992 36 998 37 998 34 998 34 998

3638 Material och varor 0% 70 000 22 000 17 500 11 500 19 000

3901 Erhållna bidrag 0% 666 700 122 000 137 500 330 200 77 000

3902 Medel från Chalmers, ramavtal 0% 1 371 000 1 371 000

3904 Medel från Chalmers, övrigt 0% 170 000 90 000 80 000

3905 Administrationsbidrag 0% 3 164 328 710 620 875 768 715 229 862 711

3909 Erhållna bidrag Kåren centralt 0% 753 000 519 000 234 000

3911 Sponsring 0% 231 000 216 000 5 000 10 000

3991 Övriga ersättningar och intäkter 0% 53 600 7 000 8 000 31 600 7 000

Summa Intäkter totalt 19 170 330 7 227 708 2 583 376 5 181 427 4 177 819

4010 Inköp av varor och material -29 000 -26 000 76 000 -45 000 -34 000

4013 Kostnader arrangemang -2 707 482 -780 957 -652 107 -181 550 -1 092 868

4014 Kostnader deltagare -148 400 -24 000 -1 500 -122 900

4015 Kostnader merförsäljning -186 040 -1 200 -2 840 -182 000

4016 Kostnader mat & dryck -212 800 -65 985 -56 535 -13 500 -76 780

4018 Kostnader uthyrning utrustning -65 800 -25 700 -11 300 -17 500 -11 300

4019 Sponsorsomkostnader -116 999 -84 999 -32 000

4021 Kostnader utförda uppgifter -98 500 -94 750 -1 250 -1 250 -1 250

Summa försäljningskostnader -3 565 021 -1 079 591 -672 032 -292 300 -1 521 098

5010 Lokalhyra -662 400 -165 600 -165 600 -165 600 -165 600

5050 Lokaltillbehör

5060 Städning och renhållning -43 252 -8 313 -6 313 -2 813 -25 813

5070 Reparation och underhåll av lokaler -72 500 -15 450 -26 350 -14 850 -15 850

5090 Övriga lokalkostnader -91 240 -14 560 -27 060 -22 560 -27 060

5410 Förbrukningsinventarier -625 300 -296 770 -141 680 -93 130 -93 720

5411 Nyinköp verktyg, redskap

5460 Förbrukningsmaterial -314 920 -115 665 -74 365 -53 415 -71 475

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -357 610 -157 900 -44 400 -96 010 -59 300

5500 Reparation och underhåll -154 750 -37 150 -37 650 -39 400 -40 550

5610 Personbilskostnader -168 720 -48 365 -34 385 -45 235 -40 735

5611 Drivmedel personbilar -97 000 -17 100 -17 500 -26 000 -36 400

5612 Försäkring och skatt för personbilar -45 500 -11 550 -11 450 -11 250 -11 250

5613 Reparation och underhåll av personbilar -48 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000

5700 Frakter och övriga transportkostnader -7 000 -3 000 -4 000

5800 Resekostnader (gruppkonto) -318 837 -59 802 -125 357 -43 777 -89 901

5900 Reklam och PR -688 553 -213 796 -53 737 -64 612 -356 408

5930 Reklamtrycksaker och direkt reklam -2 000 -500 -500 -1 000

5933 Profilkläder och -material

5935 Tryck- och klichékostnader -55 500 -55 500

6071 Representation, avdragsgill -101 900 -22 420 -24 870 -23 110 -31 500

6073 Blommor och gåvor -44 200 -6 235 -21 195 -8 335 -8 435

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -899 647 -205 256 -154 732 -322 247 -217 412

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -44 430 -13 455 -9 295 -13 895 -7 785

6200 Tele och Post (gruppkonto) -128 831 -17 760 -44 390 -15 850 -50 831

6310 Företagsförsäkringar -68 680 -35 320 -10 320 -12 720 -10 320

6421 Revision -140 000 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000

6540 IT-tjänster -127 136 -46 784 -26 784 -26 784 -26 784

6570 Bankkostnader -8 800 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200

6572 Avgifter kontokortshantering -80 000 -25 000 -15 000 -25 000 -15 000

6590 Övriga externa tjänster -155 000 -33 750 -53 750 -33 750 -33 750

6611 Teknologprojekt -300 000 -30 000 -90 000 -90 000 -90 000

6612 Planerade projekt -280 000 -9 500 -43 500 -213 500 -13 500

6910 Licensavgifter och royalties -403 684 -125 349 -91 692 -90 315 -96 328

6950 Tillsynsavgifter myndigheter -15 740 -3 000 -4 000 -5 740 -3 000

6970 Tidningar, tidskrifter och facklitt -1 800 -1 000 -800

6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla -186 640 -4 410 -56 410 -69 410 -56 410

6993 Lämnade bidrag och gåvor -747 000 -513 000 -234 000

Summa administrativa kostnader -7 486 570 -2 359 460 -1 461 485 -1 916 508 -1 749 117

7210 Löner till tjänstemän -3 296 672 -819 600 -819 600 -825 150 -832 322

7215 Arvoden till förtroendevalda -2 957 314 -735 983 -467 995 -876 530 -876 806

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -1 982 657 -487 824 -403 619 -545 964 -545 250

7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader -126 000 -31 500 -31 500 -31 500 -31 500

7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar -2 700 -2 700

7580 Gruppförsäkringspremier -524 000 -129 000 -129 000 -132 000 -134 000

7610 Utbildning -744 910 -228 295 -202 235 -189 275 -125 105

7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill -20 016 -654 -654 -18 054 -654

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -191 762 -55 898 -42 868 -38 368 -54 628

7690 Övriga personalkostnader -95 450 -8 200 -19 500 -55 650 -12 100

7691 Personalrekrytering -78 500 -1 000 -40 700 -25 400 -11 400

7693 Friskvård och motionsverksamhet -51 150 -12 000 -14 000 -13 150 -12 000

Summa personalkostnader -10 071 131 -2 509 954 -2 171 671 -2 753 741 -2 635 765

7810 Avskrivningar imm anl tillg -183 337 -33 334 -50 001 -50 001 -50 001

7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier -22 596 -5 649 -5 649 -5 649 -5 649

Summa avskrivningar -205 933 -38 983 -55 650 -55 650 -55 650

8012 Utdelning på andelar dotterföretag 3 800 000 3 800 000

Summa finansiella intäkter och kostnader 3 800 000 3 800 000

Resultat före ändamålsbestämda medel 1 641 675 1 239 720 -1 777 462 163 228 2 016 189

Preliminär budget 2021/2022 Chalmers Studentkår

Chalmers Studentkår Totalt

Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS



21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

8563 Uttag ur CCC-fonden 73 000 73 000

8567 Uttag ur Gasquefonden 45 000 45 000

8572 Uttag ur Tofsenfonden 20 000 20 000

8573 Uttag ur CFFCs Exponeringsfond 30 000 30 000

8575 Uttag ur SVEA Fonden 86 000 86 000

8577 Uttag ur  Kommittébössan 5 000 5 000

8661 Avsättning till Byggnadsfonden -250 000 -250 000

8663 Avsättning till CCC-fonden -69 075 -69 075

8664 Avsättning till Follinfonden -48 300 -48 300

8665 Avsättning till Investeringsfonden LoB -254 000 -254 000

8667 Avsättning till Gasquefonden -86 488 -86 488

8668 Avsättning till Spexfonden -65 188 -65 188

8669 Avsättning till PU- och LoBs Filmfond -20 420 -20 420

8670 Avsättning till Fonden Kollekten -39 074 -39 074

8673 Avsättning till CFFCs Exponeringsfond -127 700 -127 700

8674 Avsättning till Pyrotfonden -51 500 -51 500

8676 Avsättning till SVEA Fonden -74 000 -74 000

8677 Avsättning till PU fonden -9 640 -9 640

8678 Avsättning till  Kommittébössan -2 548 -2 548

Summa ändamålsbestämda medel -838 933 -838 933

Redovisat resultat 802 742 1 239 720 -1 777 462 163 228 1 177 256

Chalmers Studentkår Totalt

Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS



21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3610 Uthyrd utrustning 0% 10 500 10 500

3611 Kårhusbidrag 0% 55 000 15 000 20 000 10 000 10 000

3625 Lokaler för uthyrning övrigt 0% 272 000 27 750 91 750 58 750 93 750

Summa Intäkter totalt 337 500 42 750 111 750 79 250 103 750

5010 Lokalhyra -662 400 -165 600 -165 600 -165 600 -165 600

5060 Städning och renhållning -11 252 -2 813 -2 813 -2 813 -2 813

5090 Övriga lokalkostnader -18 240 -4 560 -4 560 -4 560 -4 560

5410 Förbrukningsinventarier -96 000 -26 000 -50 000 -20 000

5500 Reparation och underhåll -50 000 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500

Summa administrativa kostnader -837 892 -211 473 -235 473 -185 473 -205 473

Resultat före ändamålsbestämda medel -500 392 -168 723 -123 723 -106 223 -101 723

8661 Avsättning till Byggnadsfonden -250 000 -250 000

8669 Avsättning till PU- och LoBs Filmfond -10 500 -10 500

Summa ändamålsbestämda medel -260 500 -260 500

Redovisat resultat -760 892 -168 723 -123 723 -106 223 -362 223

21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3629 Kårbil 0% 139 992 34 998 34 998 34 998 34 998

Summa Intäkter totalt 139 992 34 998 34 998 34 998 34 998

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -1 500 -1 500

5500 Reparation och underhåll -3 750 -3 750

5611 Drivmedel personbilar -40 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

5612 Försäkring och skatt för personbilar -30 000 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500

5613 Reparation och underhåll av personbilar -48 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000

5800 Resekostnader (gruppkonto) -120 -120

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -38 000 -24 000 -14 000

Summa administrativa kostnader -161 370 -55 000 -29 500 -47 370 -29 500

7215 Arvoden till förtroendevalda -235 620 -78 540 -47 124 -47 124 -62 832

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -74 028 -24 677 -14 805 -14 805 -19 741

Summa personalkostnader -309 648 -103 217 -61 929 -61 929 -82 573

Resultat före ändamålsbestämda medel -331 026 -123 219 -56 431 -74 301 -77 075

Redovisat resultat -331 026 -123 219 -56 431 -74 301 -77 075

21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3606 Deltagaravgifter 0% 10 800 10 800

3902 Medel från Chalmers, ramavtal 0% 420 000 420 000

Summa Intäkter totalt 430 800 420 000 10 800

4014 Kostnader deltagare -12 000 -12 000

Summa försäljningskostnader -12 000 -12 000

5460 Förbrukningsmaterial -10 000 -5 000 -5 000

5800 Resekostnader (gruppkonto) -21 960 -6 792 -1 188 -7 188 -6 792

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -42 026 -14 202 -11 603 -10 498 -5 723

6970 Tidningar, tidskrifter och facklitt -1 000 -500 -500

Summa administrativa kostnader -74 986 -21 494 -17 791 -17 686 -18 015

7215 Arvoden till förtroendevalda -471 240 -157 080 -94 248 -94 248 -125 664

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -148 065 -49 355 -29 613 -29 613 -39 484

Summa personalkostnader -619 305 -206 435 -123 861 -123 861 -165 148

Resultat före ändamålsbestämda medel -275 491 192 071 -142 852 -141 547 -183 163

Redovisat resultat -275 491 192 071 -142 852 -141 547 -183 163

21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3604 Utdelning Frimurare Barnhus fond 0% 200 000 200 000

3606 Deltagaravgifter 0% 75 200 16 250 20 450 16 250 22 250

3901 Erhållna bidrag 0% 30 000 30 000

3902 Medel från Chalmers, ramavtal 0% 158 000 158 000

3905 Administrationsbidrag 0% 120 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Summa Intäkter totalt 583 200 404 250 50 450 76 250 52 250

4014 Kostnader deltagare -9 000 -3 600 -5 400

Summa försäljningskostnader -9 000 -3 600 -5 400

5410 Förbrukningsinventarier -9 400 -9 400

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -3 000 -3 000

5800 Resekostnader (gruppkonto) -18 000 -3 000 -3 000 -6 000 -6 000

5935 Tryck- och klichékostnader -55 500 -55 500

6073 Blommor och gåvor -2 500 -2 500

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -114 595 -17 535 -20 835 -56 090 -20 135

6590 Övriga externa tjänster -60 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000

6970 Tidningar, tidskrifter och facklitt -500 -500

Summa administrativa kostnader -263 495 -103 935 -38 835 -79 590 -41 135

7215 Arvoden till förtroendevalda -502 653 -164 933 -102 101 -102 101 -133 518

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -157 934 -51 822 -32 080 -32 080 -41 952

7610 Utbildning -7 300 -7 000 -300

Summa personalkostnader -667 887 -216 755 -141 181 -134 181 -175 770

Resultat före ändamålsbestämda medel -357 182 83 560 -133 166 -137 521 -170 055

Redovisat resultat -357 182 83 560 -133 166 -137 521 -170 055

21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3084 Stödmedlemsskap 0% moms 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000

3606 Deltagaravgifter 0% 8 400 8 400

3902 Medel från Chalmers, ramavtal 0% 106 000 106 000

Summa Intäkter totalt 134 400 111 000 5 000 5 000 13 400

4014 Kostnader deltagare -9 000 -9 000

Summa försäljningskostnader -9 000 -9 000

5800 Resekostnader (gruppkonto) -9 000 -3 000 -3 000 -3 000

5900 Reklam och PR -3 000 -3 000

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -23 580 -1 950 -7 655 -6 955 -7 020

Summa administrativa kostnader -35 580 -4 950 -10 655 -12 955 -7 020

7215 Arvoden till förtroendevalda -235 620 -78 540 -47 124 -47 124 -62 832

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -74 028 -24 677 -14 805 -14 805 -19 741

7610 Utbildning -1 000 -1 000

Summa personalkostnader -310 648 -104 217 -61 929 -61 929 -82 573

Resultat före ändamålsbestämda medel -220 828 1 833 -67 584 -69 884 -85 193

Redovisat resultat -220 828 1 833 -67 584 -69 884 -85 193

13 Arbetsmarknadsenhet

1 Kårhuset

10 Husansvarig

11 Utbildningsenheten

12 Sociala enheten

Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS



21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3605 Arrangemang 0% 160 000 160 000

3905 Administrationsbidrag 0% 309 652 165 148 144 504

Summa Intäkter totalt 469 652 165 148 160 000 144 504

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -70 840 -1 000 -66 640 -3 200

Summa administrativa kostnader -70 840 -1 000 -66 640 -3 200

7215 Arvoden till förtroendevalda -235 620 -78 540 -47 124 -47 124 -62 832

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -74 028 -24 677 -14 805 -14 805 -19 741

Summa personalkostnader -309 648 -103 217 -61 929 -61 929 -82 573

8012 Utdelning på andelar dotterföretag 3 800 000 3 800 000

Summa finansiella intäkter och kostnader 3 800 000 3 800 000

Resultat före ändamålsbestämda medel 3 889 164 -104 217 103 219 31 431 3 858 731

Redovisat resultat 3 889 164 -104 217 103 219 31 431 3 858 731

21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3605 Arrangemang 0% 22 500 22 500

3904 Medel från Chalmers, övrigt 0% 90 000 90 000

3909 Erhållna bidrag Kåren centralt 0% 105 000 105 000

3911 Sponsring 0% 172 000 172 000

Summa Intäkter totalt 389 500 389 500

4013 Kostnader arrangemang -50 000 -50 000

4019 Sponsorsomkostnader -84 999 -84 999

4021 Kostnader utförda uppgifter -93 500 -93 500

Summa försäljningskostnader -228 499 -228 499

5070 Reparation och underhåll av lokaler -500 -500

5410 Förbrukningsinventarier -15 000 -15 000

5460 Förbrukningsmaterial -160 -160

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -20 860 -20 860

5610 Personbilskostnader -2 000 -500 -500 -500 -500

5800 Resekostnader (gruppkonto) -4 000 -4 000

5900 Reklam och PR -7 200 -2 796 -579 -1 575 -2 250

6073 Blommor och gåvor -600 -600

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -36 900 -13 300 -400 -8 600 -14 600

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -1 500 -900 -600

6200 Tele och Post (gruppkonto) -33 131 -300 -32 831

6910 Licensavgifter och royalties -7 000 -7 000

6950 Tillsynsavgifter myndigheter -1 740 -1 740

Summa administrativa kostnader -130 591 -40 396 -1 479 -34 375 -54 341

7610 Utbildning -11 750 -5 000 -6 750

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -12 160 -5 400 -5 500 -1 260

7691 Personalrekrytering -6 000 -6 000

Summa personalkostnader -29 910 -5 400 -11 500 -5 000 -8 010

Resultat före ändamålsbestämda medel 500 115 205 -12 979 -39 375 -62 351

8678 Avsättning till  Kommittébössan -500 -500

Summa ändamålsbestämda medel -500 -500

Redovisat resultat 115 205 -12 979 -39 375 -62 851

21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3605 Arrangemang 0% 161 500 60 000 5 500 96 000

3609 Övriga aktiviteter 0% 1 000 1 000

3902 Medel från Chalmers, ramavtal 0% 90 000 90 000

3909 Erhållna bidrag Kåren centralt 0% 40 000 40 000

3911 Sponsring 0% 10 000 10 000

Summa Intäkter totalt 302 500 131 000 60 000 5 500 106 000

4013 Kostnader arrangemang -273 000 -91 500 -8 000 -173 500

Summa försäljningskostnader -273 000 -91 500 -8 000 -173 500

5410 Förbrukningsinventarier -500 -250 -250

5460 Förbrukningsmaterial -500 -250 -250

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -8 500 -8 500

5610 Personbilskostnader -1 000 -500 -500

5900 Reklam och PR -3 000 -2 000 -500 -500

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -1 200 -600 -600

Summa administrativa kostnader -14 700 -10 500 -2 100 -2 100

7610 Utbildning -3 900 -1 650 -750 -750 -750

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -9 600 -1 100 -3 000 -5 500

7691 Personalrekrytering -1 300 -1 300

Summa personalkostnader -14 800 -2 750 -3 750 -750 -7 550

Resultat före ändamålsbestämda medel 117 750 -37 350 -3 250 -77 150

Redovisat resultat 117 750 -37 350 -3 250 -77 150

21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3605 Arrangemang 0% 88 650 64 350 24 300

3902 Medel från Chalmers, ramavtal 0% 132 000 132 000

3909 Erhållna bidrag Kåren centralt 0% 76 000 76 000

Summa Intäkter totalt 296 650 272 350 24 300

4013 Kostnader arrangemang -180 000 -125 000 -5 000 -50 000

Summa försäljningskostnader -180 000 -125 000 -5 000 -50 000

5410 Förbrukningsinventarier -19 500 -12 000 -5 000 -1 500 -1 000

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -30 000 -15 000 -15 000

5610 Personbilskostnader -5 000 -2 000 -1 400 -1 000 -600

5800 Resekostnader (gruppkonto) -1 000 -300 -200 -300 -200

5900 Reklam och PR -27 000 -27 000

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -8 000 -3 500 -2 000 -1 500 -1 000

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -8 000 -3 500 -1 500 -2 000 -1 000

6200 Tele och Post (gruppkonto) -500 -130 -120 -130 -120

Summa administrativa kostnader -99 000 -63 430 -10 220 -21 430 -3 920

7610 Utbildning -13 500 -5 000 -4 000 -2 500 -2 000

7691 Personalrekrytering -3 500 -3 000 -500

Summa personalkostnader -17 000 -5 000 -7 000 -3 000 -2 000

Resultat före ändamålsbestämda medel 650 78 920 -22 220 -50 130 -5 920

8678 Avsättning till  Kommittébössan -650 -650

Summa ändamålsbestämda medel -650 -650

Redovisat resultat 78 920 -22 220 -50 130 -6 570

14 CHARM

16 Mottagningskommitté

17 Marskalkämbetet

18 CIRC

Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS



21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3909 Erhållna bidrag Kåren centralt 0% 125 000 125 000

Summa Intäkter totalt 125 000 125 000

5410 Förbrukningsinventarier -15 500 -4 250 -3 750 -3 750 -3 750

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -1 500 -1 500

5500 Reparation och underhåll -15 000 -3 750 -3 750 -3 750 -3 750

5610 Personbilskostnader -800 -200 -200 -200 -200

5900 Reklam och PR -1 500 -1 500

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -19 530 -3 780 -5 670 -5 670 -4 410

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -500 -125 -125 -125 -125

6540 IT-tjänster -8 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

6910 Licensavgifter och royalties -35 000 -12 500 -7 500 -7 500 -7 500

6970 Tidningar, tidskrifter och facklitt -300 -300

Summa administrativa kostnader -97 630 -26 605 -22 995 -24 495 -23 535

7610 Utbildning -1 200 -300 -300 -300 -300

7691 Personalrekrytering -2 000 -1 000 -1 000

Summa personalkostnader -3 200 -300 -300 -1 300 -1 300

7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier -22 596 -5 649 -5 649 -5 649 -5 649

Summa avskrivningar -22 596 -5 649 -5 649 -5 649 -5 649

Resultat före ändamålsbestämda medel 1 574 92 446 -28 944 -31 444 -30 484

8670 Avsättning till Fonden Kollekten -1 574 -1 574

Summa ändamålsbestämda medel -1 574 -1 574

Redovisat resultat 92 446 -28 944 -31 444 -32 058

21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3610 Uthyrd utrustning 0% 46 800 13 200 10 800 12 000 10 800

3611 Kårhusbidrag 0% 21 060 5 940 4 860 5 400 4 860

3625 Lokaler för uthyrning övrigt 0% 147 400 28 900 40 300 42 000 36 200

3901 Erhållna bidrag 0% 40 000 10 000 10 000 20 000

3991 Övriga ersättningar och intäkter 0% 10 000 2 000 3 000 3 000 2 000

Summa Intäkter totalt 265 260 60 040 68 960 82 400 53 860

4013 Kostnader arrangemang -20 000 -5 000 -5 000 -10 000

4018 Kostnader uthyrning utrustning -46 800 -13 200 -10 800 -12 000 -10 800

Summa försäljningskostnader -66 800 -18 200 -15 800 -22 000 -10 800

5060 Städning och renhållning -7 000 -7 000

5070 Reparation och underhåll av lokaler -10 000 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

5410 Förbrukningsinventarier -8 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

5460 Förbrukningsmaterial -40 000 -8 000 -12 000 -12 000 -8 000

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -8 000 -2 000 -6 000

5610 Personbilskostnader -2 500 -500 -750 -750 -500

5930 Reklamtrycksaker och direkt reklam -2 000 -500 -500 -1 000

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -19 800 -9 100 -800 -9 100 -800

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -1 000 -200 -300 -300 -200

Summa administrativa kostnader -98 300 -22 800 -18 850 -29 650 -27 000

7610 Utbildning -4 500 -1 125 -1 125 -1 125 -1 125

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -7 172 -1 793 -1 793 -1 793 -1 793

7691 Personalrekrytering -2 000 -1 000 -1 000

Summa personalkostnader -13 672 -2 918 -3 918 -2 918 -3 918

Resultat före ändamålsbestämda medel 86 488 16 122 30 392 27 832 12 142

8667 Avsättning till Gasquefonden -86 488 -86 488

Summa ändamålsbestämda medel -86 488 -86 488

Redovisat resultat 16 122 30 392 27 832 -74 346

21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3619 Annonser 0% 39 000 7 800 11 700 11 700 7 800

Summa Intäkter totalt 39 000 7 800 11 700 11 700 7 800

5070 Reparation och underhåll av lokaler -3 000 -1 200 -600 -600 -600

5410 Förbrukningsinventarier -4 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -6 000 -4 000 -2 000

5610 Personbilskostnader -2 000 -500 -500 -500 -500

5800 Resekostnader (gruppkonto) -2 000 -500 -500 -500 -500

5900 Reklam och PR -3 500 -700 -1 050 -1 050 -700

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -1 000 -200 -300 -300 -200

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -1 000 -250 -250 -250 -250

6910 Licensavgifter och royalties -2 500 -2 500

Summa administrativa kostnader -25 000 -10 850 -4 200 -6 200 -3 750

7610 Utbildning -7 000 -1 750 -1 750 -1 750 -1 750

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -7 000 -1 750 -1 750 -1 750 -1 750

Summa personalkostnader -14 000 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500

Resultat före ändamålsbestämda medel -6 550 4 000 2 000 550

Redovisat resultat -6 550 4 000 2 000 550

21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3911 Sponsring 0% 44 000 44 000

Summa Intäkter totalt 44 000 44 000

4013 Kostnader arrangemang -15 000 -3 750 -3 750 -3 750 -3 750

Summa försäljningskostnader -15 000 -3 750 -3 750 -3 750 -3 750

5460 Förbrukningsmaterial -4 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

5610 Personbilskostnader -2 500 -1 250 -1 250

5800 Resekostnader (gruppkonto) -6 500 -3 250 -3 250

5900 Reklam och PR -1 500 -375 -375 -375 -375

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -3 000 -750 -750 -750 -750

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -1 000 -250 -250 -250 -250

Summa administrativa kostnader -18 500 -6 875 -2 375 -6 875 -2 375

7610 Utbildning -6 000 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -1 500 -375 -375 -375 -375

7691 Personalrekrytering -3 000 -750 -750 -750 -750

Summa personalkostnader -10 500 -2 625 -2 625 -2 625 -2 625

Resultat före ändamålsbestämda medel 30 750 -8 750 -13 250 -8 750

Redovisat resultat 30 750 -8 750 -13 250 -8 750

19 GUD

2 GasqueK

20 Tofsen

22 IAESTE

Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS



21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3605 Arrangemang 0% 190 800 1 000 189 800

3607 Merförsäljning 0% 3 000 3 000

3608 Mat och dryck 0% 2 000 2 000

3619 Annonser 0% 9 500 9 500

3623 Utförda uppgifter 0% 12 750 12 750

3901 Erhållna bidrag 0% 5 000 5 000

Summa Intäkter totalt 223 050 10 500 212 550

4013 Kostnader arrangemang -111 818 -1 500 -110 318

4015 Kostnader merförsäljning -2 000 -2 000

4016 Kostnader mat & dryck -52 780 -52 780

Summa försäljningskostnader -166 598 -1 500 -165 098

5090 Övriga lokalkostnader -12 500 -12 500

5410 Förbrukningsinventarier -1 000 -500 -500

5460 Förbrukningsmaterial -16 400 -12 300 -4 100

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -10 250 -10 250

5500 Reparation och underhåll -500 -250 -250

5610 Personbilskostnader -2 500 -1 250 -1 250

5900 Reklam och PR -3 000 -3 000

6073 Blommor och gåvor -1 300 -450 -850

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -4 840 -2 040 -2 800

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -4 000 -2 750 -1 250

6200 Tele och Post (gruppkonto) -1 000 -1 000

6310 Företagsförsäkringar -2 400 -2 400

6950 Tillsynsavgifter myndigheter -1 000 -1 000

Summa administrativa kostnader -60 690 -37 190 -23 500

7610 Utbildning -32 600 -32 600

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -7 500 -3 000 -4 500

Summa personalkostnader -40 100 -35 600 -4 500

Resultat före ändamålsbestämda medel -44 338 -63 790 19 452

8668 Avsättning till Spexfonden 44 338 44 338

Summa ändamålsbestämda medel 44 338 44 338

Redovisat resultat -63 790 63 790

21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3605 Arrangemang 0% 286 100 142 700 143 400

3607 Merförsäljning 0% 4 200 1 800 2 400

3608 Mat och dryck 0% 2 800 1 200 1 600

3623 Utförda uppgifter 0% 132 750 10 000 122 750

3901 Erhållna bidrag 0% 57 500 57 500

Summa Intäkter totalt 483 350 155 700 327 650

4013 Kostnader arrangemang -141 414 -62 207 -79 207

4015 Kostnader merförsäljning -4 040 -1 200 -2 840

4016 Kostnader mat & dryck -78 770 -38 985 -39 785

Summa försäljningskostnader -224 224 -102 392 -121 832

5090 Övriga lokalkostnader -12 500 -12 500

5410 Förbrukningsinventarier -1 000 -500 -500

5460 Förbrukningsmaterial -3 700 -1 700 -2 000

5500 Reparation och underhåll -2 500 -250 -2 250

5610 Personbilskostnader -2 500 -1 250 -1 250

5800 Resekostnader (gruppkonto) -100 100 -100 100

5900 Reklam och PR -2 200 -1 500 -700

6071 Representation, avdragsgill -4 000 -4 000

6073 Blommor och gåvor -1 500 -250 -1 250

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -6 900 -1 500 -5 400

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -2 500 -1 250 -1 250

6200 Tele och Post (gruppkonto) -500 -250 -250

Summa administrativa kostnader -139 900 -8 450 -131 450

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -7 000 -5 000 -2 000

7690 Övriga personalkostnader -700 -700

7691 Personalrekrytering -2 000 -2 000

Summa personalkostnader -9 700 -5 700 -4 000

Resultat före ändamålsbestämda medel 109 526 39 158 70 368

8668 Avsättning till Spexfonden -109 526 -109 526

Summa ändamålsbestämda medel -109 526 -109 526

Redovisat resultat 39 158 70 368 -109 526

21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3604 Utdelning Frimurare Barnhus fond 0% 50 800 50 800

3608 Mat och dryck 0% 9 000 500 4 500 4 000

3909 Erhållna bidrag Kåren centralt 0% 70 000 70 000

3911 Sponsring 0% 5 000 5 000

Summa Intäkter totalt 134 800 121 300 4 500 9 000

4013 Kostnader arrangemang -6 500 -6 500

4016 Kostnader mat & dryck -2 000 -2 000

Summa försäljningskostnader -8 500 -8 500

5410 Förbrukningsinventarier -600 -120 -180 -180 -120

5460 Förbrukningsmaterial -800 -400 -150 -150 -100

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -11 100 -9 700 -1 400

5610 Personbilskostnader -1 000 -200 -400 -200 -200

5800 Resekostnader (gruppkonto) -102 -34 -34 -34

5900 Reklam och PR -1 700 -1 100 -300 -150 -150

6073 Blommor och gåvor -200 -200

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -55 200 -3 800 -10 800 -4 600 -36 000

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -600 -120 -180 -180 -120

6612 Planerade projekt -50 000 -50 000

Summa administrativa kostnader -121 302 -15 440 -12 044 -56 894 -36 924

7610 Utbildning -2 500 -1 000 -400 -1 100

7691 Personalrekrytering -1 300 -400 -900

Summa personalkostnader -3 800 -1 000 -400 -1 500 -900

Resultat före ändamålsbestämda medel 1 198 104 860 -16 444 -49 394 -37 824

8678 Avsättning till  Kommittébössan -1 198 -1 198

Summa ändamålsbestämda medel -1 198 -1 198

Redovisat resultat 104 860 -16 444 -49 394 -39 022

24 Chalmersspexet 2021

25 Jämlikhetskommitté

23 Chalmersspexet 2022

Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS



21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3909 Erhållna bidrag Kåren centralt 0% 70 000 70 000

Summa Intäkter totalt 70 000 70 000

5460 Förbrukningsmaterial -500 -125 -125 -125 -125

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -9 400 -9 400

5610 Personbilskostnader -28 920 -12 000 -5 640 -5 640 -5 640

5900 Reklam och PR -500 -125 -125 -125 -125

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -22 680 -14 175 -2 835 -5 670

Summa administrativa kostnader -62 000 -26 425 -18 125 -11 560 -5 890

7610 Utbildning -5 000 -1 250 -1 250 -1 250 -1 250

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -2 000 -500 -500 -500 -500

7691 Personalrekrytering -1 000 -250 -250 -250 -250

Summa personalkostnader -8 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Resultat före ändamålsbestämda medel 41 575 -20 125 -13 560 -7 890

Redovisat resultat 41 575 -20 125 -13 560 -7 890

21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3623 Utförda uppgifter 0% 220 000 25 000 90 000 60 000 45 000

3638 Material och varor 0% 20 000 2 000 10 000 4 000 4 000

Summa Intäkter totalt 240 000 27 000 100 000 64 000 49 000

4010 Inköp av varor och material -10 000 -20 000 80 000 -40 000 -30 000

Summa försäljningskostnader -10 000 -20 000 80 000 -40 000 -30 000

5410 Förbrukningsinventarier -15 000 -2 500 -5 000 -2 500 -5 000

5411 Nyinköp verktyg, redskap

5460 Förbrukningsmaterial -23 000 -6 500 -5 500 -5 000 -6 000

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -15 000 -10 000 -5 000

5500 Reparation och underhåll -10 000 -2 400 -2 400 -2 400 -2 800

5610 Personbilskostnader -20 000 -4 000 -5 000 -5 600 -5 400

5800 Resekostnader (gruppkonto) -4 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

5900 Reklam och PR -3 000 -1 000 -1 500 -500

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -7 000 -2 000 -1 500 -3 000 -500

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -4 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

6310 Företagsförsäkringar -25 000 -25 000

6910 Licensavgifter och royalties -9 500 -9 500

6950 Tillsynsavgifter myndigheter -13 000 -3 000 -4 000 -3 000 -3 000

Summa administrativa kostnader -148 500 -58 400 -41 400 -24 000 -24 700

7610 Utbildning -14 000 -3 000 -3 000 -4 000 -4 000

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -10 000 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

7691 Personalrekrytering -6 000 -2 500 -3 500

Summa personalkostnader -30 000 -5 500 -8 000 -10 000 -6 500

Resultat före ändamålsbestämda medel 51 500 -56 900 130 600 -10 000 -12 200

8674 Avsättning till Pyrotfonden -51 500 -51 500

Summa ändamålsbestämda medel -51 500 -51 500

Redovisat resultat -56 900 130 600 -10 000 -63 700

21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3605 Arrangemang 0% 200 000 10 000 190 000

3606 Deltagaravgifter 0% 1 300 000 200 000 1 100 000

3607 Merförsäljning 0% 145 000 145 000

3608 Mat och dryck 0% 60 000 10 000 50 000

3619 Annonser 0% 360 000 360 000

3629 Kårbil 0% 5 000 2 000 3 000

3901 Erhållna bidrag 0% 270 000 270 000

3909 Erhållna bidrag Kåren centralt 0% 234 000 234 000

Summa Intäkter totalt 2 574 000 2 000 23 000 1 064 000 1 485 000

4013 Kostnader arrangemang -355 000 -70 000 -4 000 -281 000

4014 Kostnader deltagare -110 000 -1 500 -108 500

4015 Kostnader merförsäljning -180 000 -180 000

4016 Kostnader mat & dryck -15 000 -15 000

4019 Sponsorsomkostnader -32 000 -32 000

Summa försäljningskostnader -692 000 -70 000 -37 500 -584 500

5060 Städning och renhållning -25 000 -5 500 -3 500 -16 000

5070 Reparation och underhåll av lokaler -7 000 -2 000 -2 000 -3 000

5410 Förbrukningsinventarier -28 300 -2 500 -6 000 -19 200 -600

5460 Förbrukningsmaterial -22 300 -22 300

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -40 000 -14 000 -26 000

5500 Reparation och underhåll -5 000 -5 000

5610 Personbilskostnader -20 100 -300 -1 100 -10 700 -8 000

5611 Drivmedel personbilar -50 000 -5 200 -5 900 -14 400 -24 500

5612 Försäkring och skatt för personbilar -15 500 -4 050 -3 950 -3 750 -3 750

5700 Frakter och övriga transportkostnader -7 000 -3 000 -4 000

5800 Resekostnader (gruppkonto) -10 000 -3 000 -2 300 -850 -3 850

5900 Reklam och PR -302 000 -3 500 -6 000 -31 500 -261 000

6071 Representation, avdragsgill -74 000 -17 500 -15 500 -15 000 -26 000

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -47 500 -39 000 -8 500

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -2 000 -2 000

6200 Tele och Post (gruppkonto) -17 100 -5 800 -900 -3 600 -6 800

Summa administrativa kostnader -672 800 -49 350 -61 150 -169 000 -393 300

7215 Arvoden till förtroendevalda -705 485 -423 291 -282 194

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -237 040 -142 224 -94 816

7610 Utbildning -107 000 -39 000 -20 000 -46 000 -2 000

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -16 200 -2 000 -4 500 -4 700 -5 000

7690 Övriga personalkostnader -52 750 -48 150 -4 600

7691 Personalrekrytering -14 000 -14 000

7693 Friskvård och motionsverksamhet -7 650 -6 500 -1 150

Summa personalkostnader -1 140 125 -41 000 -45 000 -665 515 -388 610

Resultat före ändamålsbestämda medel 69 075 -88 350 -153 150 191 985 118 590

8663 Avsättning till CCC-fonden -69 075 -69 075

Summa ändamålsbestämda medel -69 075 -69 075

Redovisat resultat -88 350 -153 150 191 985 49 515

3 CBK

31 Pyrot

32 CCC

Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS



21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3605 Arrangemang 0% 300 000 100 000 50 000 50 000 100 000

3610 Uthyrd utrustning 0% 450 000 150 000 100 000 100 000 100 000

3623 Utförda uppgifter 0% 10 000 2 500 2 500 2 500 2 500

3638 Material och varor 0% 50 000 20 000 7 500 7 500 15 000

3991 Övriga ersättningar och intäkter 0% 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Summa Intäkter totalt 830 000 277 500 165 000 165 000 222 500

4010 Inköp av varor och material -19 000 -6 000 -4 000 -5 000 -4 000

4013 Kostnader arrangemang -50 000 -17 500 -17 500 -5 000 -10 000

Summa försäljningskostnader -69 000 -23 500 -21 500 -10 000 -14 000

5070 Reparation och underhåll av lokaler -30 000 -5 000 -15 000 -5 000 -5 000

5410 Förbrukningsinventarier -160 000 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000

5460 Förbrukningsmaterial -65 000 -16 250 -16 250 -16 250 -16 250

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -35 000 -5 000 -10 000 -10 000 -10 000

5500 Reparation och underhåll -30 000 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500

5610 Personbilskostnader -20 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

5800 Resekostnader (gruppkonto) -5 000 -1 250 -1 250 -1 250 -1 250

5900 Reklam och PR -30 000 -10 000 -5 000 -5 000 -10 000

6071 Representation, avdragsgill -10 000 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -35 000 -8 750 -8 750 -8 750 -8 750

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -4 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

6200 Tele och Post (gruppkonto) -8 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

6540 IT-tjänster -2 500 -625 -625 -625 -625

6910 Licensavgifter och royalties -2 500 -625 -625 -625 -625

Summa administrativa kostnader -437 000 -105 500 -115 500 -105 500 -110 500

7610 Utbildning -35 000 -8 750 -8 750 -8 750 -8 750

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -35 000 -8 750 -8 750 -8 750 -8 750

Summa personalkostnader -70 000 -17 500 -17 500 -17 500 -17 500

Resultat före ändamålsbestämda medel 254 000 131 000 10 500 32 000 80 500

8665 Avsättning till Investeringsfonden LoB -254 000 -254 000

Summa ändamålsbestämda medel -254 000 -254 000

Redovisat resultat 131 000 10 500 32 000 -173 500

21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3623 Utförda uppgifter 0% 220 000 50 000 60 000 50 000 60 000

Summa Intäkter totalt 220 000 50 000 60 000 50 000 60 000

5070 Reparation och underhåll av lokaler -3 000 -1 500 -1 500

5410 Förbrukningsinventarier -1 500 -500 -1 000

5460 Förbrukningsmaterial -1 500 -500 -500 -500

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -17 500 -10 500 -3 500 -3 500

5500 Reparation och underhåll -6 000 -2 000 -1 500 -1 500 -1 000

5610 Personbilskostnader -5 000 -1 500 -1 000 -1 500 -1 000

5611 Drivmedel personbilar -7 000 -1 900 -1 600 -1 600 -1 900

5800 Resekostnader (gruppkonto) -22 500 -7 500 -7 500 -7 500

5900 Reklam och PR -6 000 -1 400 -1 800 -1 300 -1 500

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -36 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -500 -250 -250

6910 Licensavgifter och royalties -6 000 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

Summa administrativa kostnader -112 500 -35 800 -19 150 -30 150 -27 400

7610 Utbildning -27 000 -4 500 -6 000 -6 000 -10 500

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -4 000 -1 200 -1 200 -1 600

7691 Personalrekrytering -2 500 -1 250 -600 -650

Summa personalkostnader -33 500 -5 700 -8 450 -8 200 -11 150

Resultat före ändamålsbestämda medel 74 000 8 500 32 400 11 650 21 450

8676 Avsättning till SVEA Fonden -74 000 -74 000

Summa ändamålsbestämda medel -74 000 -74 000

Redovisat resultat 8 500 32 400 11 650 -52 550

21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3605 Arrangemang 0% 177 000 43 000 48 000 54 000 32 000

3606 Deltagaravgifter 0% 38 000 19 000 19 000

3608 Mat och dryck 0% 28 000 12 000 6 000 6 000 4 000

3623 Utförda uppgifter 0% 12 000 12 000

Summa Intäkter totalt 255 000 74 000 54 000 79 000 48 000

4013 Kostnader arrangemang -95 000 -19 500 -29 000 -27 500 -19 000

4016 Kostnader mat & dryck -45 000 -9 000 -13 500 -13 500 -9 000

4018 Kostnader uthyrning utrustning -17 000 -12 000 -5 000

Summa försäljningskostnader -157 000 -40 500 -42 500 -46 000 -28 000

5410 Förbrukningsinventarier -3 000 -1 000 -2 000

5460 Förbrukningsmaterial -4 000 -800 -1 200 -1 200 -800

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -26 000 -19 000 -7 000

5500 Reparation och underhåll -1 000 -250 -250 -250 -250

5610 Personbilskostnader -2 000 -400 -600 -600 -400

5800 Resekostnader (gruppkonto) -400 -80 -120 -120 -80

5900 Reklam och PR -6 000 -1 200 -1 800 -1 800 -1 200

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -10 240 -5 560 -560 -3 560 -560

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -1 000 -200 -300 -300 -200

6200 Tele och Post (gruppkonto) -400 -80 -120 -120 -80

6910 Licensavgifter och royalties -7 000 -7 000

Summa administrativa kostnader -61 040 -35 570 -4 950 -9 950 -10 570

7610 Utbildning -3 400 -2 700 -700

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -10 000 -2 000 -3 000 -3 000 -2 000

7691 Personalrekrytering -4 000 -2 400 -1 600

Summa personalkostnader -17 400 -4 700 -3 000 -6 100 -3 600

Resultat före ändamålsbestämda medel 19 560 -6 770 3 550 16 950 5 830

8669 Avsättning till PU- och LoBs Filmfond -9 920 -9 920

8677 Avsättning till PU fonden -9 640 -9 640

Summa ändamålsbestämda medel -19 560 -19 560

Redovisat resultat -6 770 3 550 16 950 -13 730

33 LOB

34 Svea

35 PU

Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS



21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3605 Arrangemang 0% 1 386 000 461 000 360 000 30 000 535 000

3609 Övriga aktiviteter 0% 19 000 19 000

3610 Uthyrd utrustning 0% 10 000 2 500 2 500 2 500 2 500

3901 Erhållna bidrag 0% 264 200 112 000 70 000 10 200 72 000

Summa Intäkter totalt 1 679 200 575 500 432 500 61 700 609 500

4013 Kostnader arrangemang -1 306 500 -429 500 -332 000 -71 000 -474 000

4018 Kostnader uthyrning utrustning -2 000 -500 -500 -500 -500

Summa försäljningskostnader -1 308 500 -430 000 -332 500 -71 500 -474 500

5070 Reparation och underhåll av lokaler -4 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

5090 Övriga lokalkostnader -8 000 -8 000

5410 Förbrukningsinventarier -20 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -48 000 -48 000

5500 Reparation och underhåll -20 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

5610 Personbilskostnader -13 000 -8 500 -1 500 -1 500 -1 500

5900 Reklam och PR -65 200 -23 000 -22 000 -8 200 -12 000

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -108 000 -42 000 -15 000 -16 000 -35 000

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -800 -200 -200 -200 -200

6910 Licensavgifter och royalties -2 400 -2 400

Summa administrativa kostnader -289 400 -135 100 -49 700 -44 900 -59 700

7610 Utbildning -13 000 -3 250 -3 250 -3 250 -3 250

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -20 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Summa personalkostnader -33 000 -8 250 -8 250 -8 250 -8 250

Resultat före ändamålsbestämda medel 48 300 2 150 42 050 -62 950 67 050

8664 Avsättning till Follinfonden -48 300 -48 300

Summa ändamålsbestämda medel -48 300 -48 300

Redovisat resultat 2 150 42 050 -62 950 18 750

21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3623 Utförda uppgifter 0% 260 000 140 000 30 000 50 000 40 000

Summa Intäkter totalt 260 000 140 000 30 000 50 000 40 000

4021 Kostnader utförda uppgifter -5 000 -1 250 -1 250 -1 250 -1 250

Summa försäljningskostnader -5 000 -1 250 -1 250 -1 250 -1 250

5050 Lokaltillbehör

5070 Reparation och underhåll av lokaler -5 000 -1 250 -1 250 -1 250 -1 250

5410 Förbrukningsinventarier -18 000 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500

5460 Förbrukningsmaterial -15 000 -3 750 -3 750 -3 750 -3 750

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -8 000 -8 000

5500 Reparation och underhåll -10 000 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

5610 Personbilskostnader -1 000 -250 -250 -250 -250

5900 Reklam och PR -700 -700

6071 Representation, avdragsgill -2 000 -1 000 -1 000

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -15 000 -3 750 -3 750 -3 750 -3 750

6200 Tele och Post (gruppkonto) -100 -100

6910 Licensavgifter och royalties -21 500 -9 000 -12 500

Summa administrativa kostnader -96 300 -33 800 -17 000 -28 500 -17 000

7610 Utbildning -24 000 -15 000 -6 000 -3 000

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -6 000 -2 000 -2 000 -1 000 -1 000

7691 Personalrekrytering -1 000 -1 000

Summa personalkostnader -31 000 -17 000 -3 000 -7 000 -4 000

Resultat före ändamålsbestämda medel 127 700 87 950 8 750 13 250 17 750

8673 Avsättning till CFFCs Exponeringsfond -127 700 -127 700

Summa ändamålsbestämda medel -127 700 -127 700

Redovisat resultat 87 950 8 750 13 250 -109 950

21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3605 Arrangemang 0% 65 700 40 700 6 000 19 000

3608 Mat och dryck 0% 29 600 25 500 4 100

3619 Annonser 0% 2 000 1 000 1 000

3904 Medel från Chalmers, övrigt 0% 80 000 80 000

Summa Intäkter totalt 177 300 67 200 11 100 99 000

4013 Kostnader arrangemang -103 250 -68 500 -12 650 -800 -21 300

4016 Kostnader mat & dryck -19 250 -18 000 -1 250

Summa försäljningskostnader -122 500 -86 500 -13 900 -800 -21 300

5460 Förbrukningsmaterial -3 500 -2 000 -1 500

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -17 500 -1 200 -16 300

5500 Reparation och underhåll -1 000 -1 000

5610 Personbilskostnader -2 000 -1 500 -500

5900 Reklam och PR -11 000 -1 000 -10 000

6071 Representation, avdragsgill -1 700 -1 700

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -6 500 -500 -6 000

6200 Tele och Post (gruppkonto) -100 -100

6910 Licensavgifter och royalties -600 -600

Summa administrativa kostnader -43 900 -9 000 -6 000 -28 900

7610 Utbildning -3 500 -3 500

7691 Personalrekrytering -7 200 -7 200

Summa personalkostnader -10 700 -3 500 -7 200

Resultat före ändamålsbestämda medel 200 -31 800 -10 000 -6 800 48 800

8678 Avsättning till  Kommittébössan -200 -200

Summa ändamålsbestämda medel -200 -200

Redovisat resultat -31 800 -10 000 -6 800 48 600

3909 Erhållna bidrag Kåren centralt 0% 33 000 33 000

Summa Intäkter totalt 33 000 33 000

5070 Reparation och underhåll av lokaler -10 000 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

5460 Förbrukningsmaterial -1 760 -440 -440 -440 -440

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -12 500 -7 500 -5 000

5610 Personbilskostnader -1 500 -375 -375 -375 -375

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -3 240 -810 -810 -810 -810

Summa administrativa kostnader -29 000 -11 625 -4 125 -9 125 -4 125

7610 Utbildning -2 000 -500 -500 -500 -500

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -500 -500

7691 Personalrekrytering -1 500 -750 -750

Summa personalkostnader -4 000 -1 000 -1 250 -500 -1 250

Resultat före ändamålsbestämda medel 20 375 -5 375 -9 625 -5 375

Redovisat resultat 20 375 -5 375 -9 625 -5 375

38 TBK

4 KÅK

36 FESTU

37 CFFC
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21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3082 Kåravgifter 0% moms 5 000 000 2 400 000 100 000 2 400 000 100 000

3085 Övriga medlemsavgifter 0% moms 10 200 1 700 3 000 3 000 2 500

3625 Lokaler för uthyrning övrigt 0% 192 500 44 500 66 000 37 000 45 000

3902 Medel från Chalmers, ramavtal 0% 48 000 48 000

3905 Administrationsbidrag 0% 2 734 676 680 620 680 620 685 229 688 207

3991 Övriga ersättningar och intäkter 0% 23 600 23 600

Summa Intäkter totalt 8 008 976 3 174 820 849 620 3 148 829 835 707

5090 Övriga lokalkostnader -40 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

5460 Förbrukningsmaterial -77 000 -74 000 -1 000 -1 000 -1 000

6073 Blommor och gåvor -3 000 -3 000

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -2 000 -500 -500 -500 -500

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -5 000 -1 000 -1 500 -1 500 -1 000

6200 Tele och Post (gruppkonto) -68 000 -9 000 -41 000 -9 000 -9 000

6310 Företagsförsäkringar -41 280 -10 320 -10 320 -10 320 -10 320

6421 Revision -140 000 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000

6540 IT-tjänster -96 636 -24 159 -24 159 -24 159 -24 159

6570 Bankkostnader -8 800 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200

6572 Avgifter kontokortshantering -80 000 -25 000 -15 000 -25 000 -15 000

6590 Övriga externa tjänster -75 000 -18 750 -18 750 -18 750 -18 750

6910 Licensavgifter och royalties -309 684 -82 824 -72 567 -68 190 -86 103

6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla -186 640 -4 410 -56 410 -69 410 -56 410

Summa administrativa kostnader -1 133 040 -297 163 -291 406 -275 029 -269 442

7210 Löner till tjänstemän -3 296 672 -819 600 -819 600 -825 150 -832 322

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -1 038 100 -256 578 -256 578 -261 336 -263 608

7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader -126 000 -31 500 -31 500 -31 500 -31 500

7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar -2 700 -2 700

7580 Gruppförsäkringspremier -524 000 -129 000 -129 000 -132 000 -134 000

7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill -20 016 -654 -654 -18 054 -654

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -10 000 -10 000

7690 Övriga personalkostnader -30 000 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500

7693 Friskvård och motionsverksamhet -13 500 -4 500 -4 500 -4 500

Summa personalkostnader -5 060 988 -1 259 332 -1 244 832 -1 282 740 -1 274 084

7810 Avskrivningar imm anl tillg -183 337 -33 334 -50 001 -50 001 -50 001

Summa avskrivningar -183 337 -33 334 -50 001 -50 001 -50 001

Resultat före ändamålsbestämda medel 1 631 611 1 584 991 -736 619 1 541 059 -757 820

8670 Avsättning till Fonden Kollekten -37 500 -37 500

Summa ändamålsbestämda medel -37 500 -37 500

Redovisat resultat 1 594 111 1 584 991 -736 619 1 541 059 -795 320

21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3902 Medel från Chalmers, ramavtal 0% 311 000 311 000

Summa Intäkter totalt 311 000 311 000

5410 Förbrukningsinventarier -40 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

5460 Förbrukningsmaterial -20 000 -20 000

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -15 000 -15 000

5610 Personbilskostnader -32 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000

5800 Resekostnader (gruppkonto) -83 155 -22 680 -4 815 -4 815 -50 845

5900 Reklam och PR -145 250 -135 500 -8 250 -1 250 -250

5933 Profilkläder och -material

6071 Representation, avdragsgill -10 200 -720 -1 870 -5 610 -2 000

6073 Blommor och gåvor -35 100 -5 385 -16 945 -5 385 -7 385

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -44 010 -4 130 -8 270 -13 270 -18 340

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -5 030 -2 960 -690 -690 -690

6590 Övriga externa tjänster -20 000 -20 000

6611 Teknologprojekt -300 000 -30 000 -90 000 -90 000 -90 000

6612 Planerade projekt -220 000 -7 000 -41 000 -161 000 -11 000

6993 Lämnade bidrag och gåvor -747 000 -513 000 -234 000

Summa administrativa kostnader -1 716 745 -739 375 -229 840 -534 020 -213 510

7215 Arvoden till förtroendevalda -47 000 -11 750 -11 750 -11 750 -11 750

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -14 768 -3 692 -3 692 -3 692 -3 692

7610 Utbildning -264 400 -29 000 -111 400 -54 000 -70 000

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -25 730 -5 830 -1 000 -4 400 -14 500

7690 Övriga personalkostnader -12 000 -12 000

7693 Friskvård och motionsverksamhet -30 000 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500

Summa personalkostnader -393 898 -57 772 -147 342 -81 342 -107 442

Resultat före ändamålsbestämda medel -1 799 643 -486 147 -377 182 -615 362 -320 952

Redovisat resultat -1 799 643 -486 147 -377 182 -615 362 -320 952

21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

5460 Förbrukningsmaterial -800 -200 -200 -200 -200

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -13 000 -7 000 -6 000

5610 Personbilskostnader -1 400 -140 -420 -420 -420

5800 Resekostnader (gruppkonto) -2 000 -200 -600 -600 -600

5900 Reklam och PR -65 303 -900 -3 758 -4 287 -56 358

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -48 026 -6 694 -15 194 -10 944 -15 194

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -2 000 -500 -500 -500 -500

6612 Planerade projekt -10 000 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

Summa administrativa kostnader -142 529 -18 134 -29 172 -19 451 -75 772

7215 Arvoden till förtroendevalda -52 836 -9 520 -24 276 -9 520 -9 520

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -16 601 -2 991 -7 628 -2 991 -2 991

7610 Utbildning -66 860 -26 020 -21 260 -12 200 -7 380

7691 Personalrekrytering -20 200 -1 000 -16 000 -3 200

Summa personalkostnader -156 497 -38 531 -54 164 -40 711 -23 091

Resultat före ändamålsbestämda medel -299 026 -56 665 -83 336 -60 162 -98 863

Redovisat resultat -299 026 -56 665 -83 336 -60 162 -98 863

5 Centralt

7 KS Gemensamt

8 Fullmäktige
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21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

3606 Deltagaravgifter 0% 7 200 7 200

3902 Medel från Chalmers, ramavtal 0% 106 000 106 000

Summa Intäkter totalt 113 200 106 000 7 200

4014 Kostnader deltagare -8 400 -8 400

Summa försäljningskostnader -8 400 -8 400

5800 Resekostnader (gruppkonto) -29 000 -7 250 -7 250 -7 250 -7 250

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -69 040 -12 770 -21 750 -15 250 -19 270

Summa administrativa kostnader -98 040 -20 020 -29 000 -22 500 -26 520

7215 Arvoden till förtroendevalda -471 240 -157 080 -94 248 -94 248 -125 664

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -148 065 -49 355 -29 613 -29 613 -39 484

7610 Utbildning -23 500 -13 500 -10 000

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -400 -200 -200

Summa personalkostnader -643 205 -220 135 -133 861 -123 861 -165 348

Resultat före ändamålsbestämda medel -636 445 -134 155 -164 061 -146 361 -191 868

Redovisat resultat -636 445 -134 155 -164 061 -146 361 -191 868

21/22 Totalt Kvartal 1 21/22 Kvartal 2 21/22 Kvartal 3 21/22 Kvartal 4 21/22

5410 Förbrukningsinventarier -169 000 -161 000 -8 000

5460 Förbrukningsmaterial -5 000 -5 000

6540 IT-tjänster -20 000 -20 000

Summa administrativa kostnader -194 000 -181 000 -13 000

7610 Utbildning -65 000 -65 000

Summa personalkostnader -65 000 -65 000

Resultat före ändamålsbestämda medel -259 000 -246 000 -13 000

8563 Uttag ur CCC-fonden 73 000 73 000

8567 Uttag ur Gasquefonden 45 000 45 000

8572 Uttag ur Tofsenfonden 20 000 20 000

8573 Uttag ur CFFCs Exponeringsfond 30 000 30 000

8575 Uttag ur SVEA Fonden 86 000 86 000

8577 Uttag ur  Kommittébössan 5 000 5 000

Summa ändamålsbestämda medel 259 000 259 000

Redovisat resultat -246 000 -13 000 259 000

9 Presidiet

98 Investeringar kommittéer
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Proposition 39 – Preliminär 

verksamhetsplan 2021/2022 

Bakgrund 
Enligt Chalmers Studentkårs stadga åligger det Fullmäktige att under läsperiod fyra fastställa en 
preliminär verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. Den slutliga verksamhetsplanen 
fastställs vid Fullmäktigemöte 1 under verksamhetsåret 21/22. 

Arbetet med att ta fram en preliminär verksamhetsplan har utgått från den process som togs fram 
under verksamhetsåret 14/15. Kårledningen började med att prata internt i kårledningen och med 
staben för att väcka tankarna på idéer till en preliminär verksamhetsplan för verksamhetsåret 21/22. I 
samma veva skapades ett google-formulär som skickades ut till Fullmäktige, staben och kårledningen 
för att börja insamlingen av idéer på potentiella verksamhetspunkter. Det hölls workshops med både 
Fullmäktige, Staben och kårledning för att brainstorma idéer. De material som samlades in från 
google-formuläret och under workshopsen matchades med de prioriterade områden som fortgår nästa 
år. De prioriterade områdena för verksamhetsåret 21/22 är relativt begränsade då:  

• Prioriterat område 1: Säkerställa framtidens engagemang är inne på år 5 och ska endast 
utvärderas  

• Prioriterat område 2: Ekologisk hållbarhet på Chalmers ska enligt handlingsplanen som 
fastslogs under verksamhetsåret 19/20 fokusera på avfall och campusutveckling 

• Prioriterat område 3: Hälsa och välmående är ett nytt prioriterat område som fastslog under 
verksamhetsåret 20/21 och ska därför enligt visions- och uppdragsdokumentet första året 
endast kartläggas 

På grund av begränsningarna kring de prioriterade områdena hamnade många verksamhetspunkter 
som prioriterade projekt. Ett första utkast med 16 förslag på verksamhetspunkter togs fram för 
kårledningen att rangordna. Efter rangordningen eliminerades sex punkter och det återstod därmed 
tio verksamhetspunkter för den preliminära verksamhetsplanen för 2021/2022.  

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen 

att preliminär verksamhetsplan 21/22 fastställs enligt bilaga. 

 

 

Kårstyrelsen genom, 

 

Anna Lindqvist,   David Welander, 
Ordförande Sociala enheten 2020/2021  Kårordförande 2020/2021 
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Preliminär verksamhetsplan 2021/2022 

Chalmers Studentkår är en medlemsburen organisation som formas och utvecklas efter 
medlemmarnas intressen och önskemål. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé 
innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet arbeta med utbildningsfrågor, sociala frågor och 
arbetsmarknadsfrågor för medlemmarna. Chalmers Studentkår ska även erbjuda medlemmarna 
relevant service. 

Inledning 
Idag finns det tre olika sätt som kåren bedriver strategiskt arbete, vilket illustreras i figuren nedan. 
Det första är genom vision- och uppdragsdokumentet med tillhörande prioriterade områden. 
Dokumentet ligger till grund för den verksamhetsplan som fastställs årligen. Det andra sättet är 
genom upprättande av strategier och handlingsplaner, vilka oftast initieras genom 
verksamhetsplanen. Det tredje, sista sättet är oförutsedda strategiska frågor som identifieras i den 
löpande verksamheten och behandlas av kårledningen. Dessa frågor är av mer reaktiv karaktär än de 
förstnämnda två. Det löpande arbetet regleras genom arbetsbeskrivningar samt övriga styrdokument. 

  

Verksamhetsplanen använder sig av Chalmers Studentkårs vision- och uppdragsdokument som grund 
för att beskriva verksamhetens övergripande utvecklingsprojekt för verksamhetsåret 2021/2022. För 
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att säkerställa progression inom verksamhetsplanen ska kårledningen ha förutsättningar att 
konkretisera och verkställa punkterna. Detta görs genom att det finns allokerat tid och resurser för 
arbete samt finansiella medel vilket fastställs genom Chalmers Studentkårs budget för 2021/2022. 
Chalmers Studentkår ska vid verkställandet av verksamhetsplanen ta hjälp av hela organisationen, 
exempelvis genom kårkommittéer, utskott och arbetsgrupper. Att ta i beaktande hur den fast 
anställda personalen kan inkluderas i arbetet ska ses som självklart. 

Det är kårstyrelsen som ansvarar för verksamhetsplanen i sin helhet även om enskilda punkter kan 
åläggas enskilda medlemmar i kårledningen. Ansvarig för arbetet med en specifik punkt svarar inför 
kårstyrelsen. Uppföljning av verksamhetsplanen till fullmäktige bör ske genom rapportering i särskild 
rapport till åtminstone ett fullmäktigemöte per läsperiod med sista rapportering till verksamhetsårets 
sista fullmäktige och slutrapportering senast till verksamhetsårets sista kårstyrelsemöte. 

Upplägg 
Verksamhetsplanen är uppdelad i två olika delar: prioriterade områden och prioriterade projekt. Den 
första delen härstammar från Vision- och uppdragsdokumentet och de prioriterade områden som 
varje år fastställs utav Fullmäktige. Verksamhetsplanspunkterna är sorterade efter de prioriterade 
områden som de relaterar till och förhoppningsvis förbättrar situationen inom. Den andra delen 
handlar om projekt inom kåren som anses var kritiska för att stabilisera organisationen eller åtgärda 
ett aktuellt problem som inte bedöms kunna täckas in i den löpande verksamheten.  

Verksamhetsplanspunkterna innefattar projekt av strategisk vikt vilka är utformade för att lyfta delar 
av verksamheten där det finns brister eller utvecklingspotential. Detta går från utredningar, 
framtagande av strategiska dokument till utveckling av strukturer eller stöd. Alla har en ambition att 
föra verksamheten framåt mot visionen. 

Prioriterade områden 
Utveckling inom de prioriterade områdena härstammar från Vision- och uppdragsdokumentet och de 
prioriterade områden som varje år antas utav Fullmäktige. De prioriterade områdena sträcker sig över 
tre till fem år för att fokusera utvecklingspotentialen på maximalt fem områden. Ambitionen är att 
större och tydligare framsteg uppnås under de år ett område prioriteras. Figuren nedan visar hur 
livscykeln för ett prioriterat område ser ut. Det första och sista året är allokerade för att skapa en 
målbild och planering samt för att utvärdera. 

 
Det finns idag tre prioriterade områden som alla ligger i olika faser av livscykeln. Varje område är 
nedbrutet i verksamhetsplanpunkter som är konkreta åtgärder som ska göras för att flytta 
positionerna inom det korresponderande området.   
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Prioriterat område 1: Säkerställa framtidens 

engagemang 
Prioriterat mellan 2017/2018 och 2021/2022 

Mycket pekar på svårigheter att attrahera medlemmar till ideella engagemang, både nationellt och inom 
Chalmers Studentkår. För att kunna säkerställa nästa generation Chalmeristers behov bör studentkåren 
proaktivt arbeta för hur framtidens engagemang skall utformas och hur de bör kommuniceras. Detta med 
inkludering som en viktig grund. 

(Uppdrag 7, Uppdrag 8, Uppdrag 9) 

a) Utvärdera det prioriterade området 

Det prioriterade området Säkerställa framtidens engagemang är nu inne på sitt sista år och ska därmed 
enligt upplägget för verksamhetsplanen utvärderas. Arbetet inom området ska sammanfattas i en 
rapport med vad som gjorts och vad det resulterat i. Området analyseras för att undersöka hur det 
levererat mot ställda syften och mål samt vad som eventuellt inte uppnåtts. Därefter presenteras 
potentiella framtida arbeten och rekommendationer. Rapporten ska kunna ge en klar bild av vad som 
gjorts och bidra till en överskådlig kontinuitet. Verksamhetspunkten innefattar också att för 
fullmäktige föreslå ett nytt prioriterat område eller förlänga det nuvarande. Målen med punkten är 
att: 

• Sammanställa det arbete som har gjorts inom det prioriterade området. 
• Utvärdera om situationen har förbättrats inom det prioriterade området. 
• Föreslå ett nytt prioriterat område för Chalmers Studentkår alternativt förlänga det 

nuvarande. 
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Prioriterat område 2: Ekologisk hållbarhet på Chalmers 
Prioriterat mellan 2019/2020 och 2023/2024 

Hållbarhet är en hjärtefråga för studenterna vid Chalmers. Chalmers och studentkåren kan bidra till 
omställningen till en hållbar värld genom att minimera verksamhetens klimatpåverkan. Studentkåren åtar 
sig därför att intensifiera sitt arbete med ekologisk hållbarhet. Ambitionen är att verka för att 
studentkårens ideella verksamhet, företagsgruppens verksamhet, samt Chalmers verksamhet är så 
miljövänlig som möjligt med bibehållen kvalité. 

(Uppdrag 1, Uppdrag 2, Uppdrag 6, Uppdrag 10, Uppdrag 11) 

b) Enkel avfallshantering 

Under verksamhetsår 19/20 fastslogs en handlingsplan för det prioriterade området ekologisk 
hållbarhet. Enligt handlingsplanen ska Chalmers Studentkår under tredje verksamhetsåret rikta 
särskilt fokus på avfallsprodukter och campusutveckling. Inom området avfall finns kategorierna 
kemikalier, direkta utsläpp av växthusgaser, rent vatten, återvinning, grönområden, energi, biologisk 
mångfald och övrigt avfall som uppkommer till följd av aktiviteter inom kårens verksamheter. 

Idag finns ingen gemensam struktur för hur kåren sorterar och hanterar avfallsprodukter på central 
respektive lokal nivå. Det finns olika rutiner, krav och förväntningar för hur vi som kår hanterar avfall 
och svinn. Genom att samordna och skapa en gemensam struktur för hur Chalmers Studentkår arbetar 
med avfallshantering kan vi skapa bättre förutsättningar för återvinning. Kårens arbete med avfall 
följs med fördel upp av indikatorer som kan användas för att signalera framsteg eller 
utvecklingsområden inom området avfall. Målet med verksamhetspunkten är: 

• Konkretisera och implementera en långsiktig gemensam struktur för hur Chalmers 
Studentkår hanterar avfall.  

• Undersöka, konkretisera och implementera åtgärder inom handlingsplanens listade 
kategorier för området avfall. 

c) Implementera planen för smart konsumtion 
Under verksamhetsåret 20/21 skapades en plan inom området ekologisk hållbarhet där särskilda 
åtgärder arbetades fram. I planen återfinns åtgärder som av olika skäl inte operativt kan genomföras 
av kårledningen och därmed behöver delegeras. Det är vid dessa åtgärder viktigt att tydliggöra hur 
kåren arbetar med hållbarhet och hur kontinuitet inom området kan upprätthållas. Denna 
verksamhetspunkt syftar till att implementera de åtgärder som konkretiserats i planen. Målet med 
verksamhetspunkten är:  

• Implementera ett antal av planens punkter under 21/22.  
• Genomföra utvalda punkter.  
• Uppdatera planen för kommande verksamhetsår efter utfall.  
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Prioriterat område 3: Hälsa och välmående  
Prioriterat mellan 2021/2022 och 2025/2026  
Studenternas psykiska och fysiska mående är en ständigt aktuell fråga. Unga vuxna mår allt sämre 
samtidigt som kraven på studenter är fortsatt höga. Studentkåren ser ett behov av att arbeta med den här 
frågan proaktivt men också reaktivt för att förbättra studenternas tillvaro. Ambitionen är att genomföra 
satsningar för en förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos studentkårens medlemmar.  
 
(Uppdrag 3, Uppdrag 4, Uppdrag 6, Uppdrag 7, Uppdrag 8)  

d) Målbild för Hälsa och välmående 
Under verksamhetsåret 20/21 fastslog fullmäktige det prioriterade området Hälsa och välmående. För 
att studentkåren ska ha en tydlig riktning och ett slutmål för vad som ska uppnås med området ska en 
kartläggning ske samt en målbild tas fram. Denna målbild bör baseras på undersökningar av hur 
studietillvaron är idag och vilka utmaningar som finns för god hälsa och välmående. Målet med 
verksamhetspunkten är att: 

• Kartlägga arbetet som genomförs idag för att förbättra hälsa och välmående hos 
medlemmarna. 

• Skapa en målbild för det prioriterade området. 
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Prioriterade projekt  

e) Tydliggöra medlemsnyttan 

I medlemsmätningen framkommer det att samtliga medlemmar inte hade valt att vara medlemmar 
om medlemskapet i Chalmers Studentkår var frivilligt. Det är av största vikt att samtliga medlemmar 
är tillfredsställda med medlemskapet. Det kan finnas många orsaker till att studenter inte vill vara 
medlemmar och det är denna verksamhetspunkts syfte att undersöka dessa. Vidare är målet med 
punkten att: 

• Undersök och sammanställ medlemmarnas syn på medlemsnytta. 
• Synliggöra de förmåner varje medlem i Chalmers Studentkår erhåller. 
• Konkretisera och implementera åtgärder som har som mål att öka andelen studenter som valt 

att vara medlemmar om medlemskapet var frivilligt.  

f) Anpassa hemsidan  
Syftet med hemsidan är att utgöra en informationsdatabas för kårens medlemmar. Det har 
framkommit att informationen som finns tillgänglig är gedigen men svår att orientera sig i. Det är 
denna verksamhetspunkts mening att strukturera upp informationen på hemsidan för att den ska 
nyttjas bättre och komma fler medlemmar till gagn. Utöver uppstruktureringen bör det undersökas 
om medlemmarna önskar någon ytterligare funktion såsom exempelvis en internsida för aktiva, vilket 
i dagsläget antas vara den största gruppen som använder hemsidan. Det kan finnas ett värde i att 
begränsa informationen som är tillgänglig för allmänheten samtidigt som de aktiva lättare hittar 
relevant information. Målet med denna verksamhetspunkt är att: 

• Utvärdera och vid behov strukturera upp hemsidans information.  
• Undersöka om medlemmarna, aktiva och icke-aktiva, saknar någon funktion eller information 

på hemsidan. 

g) Campusnära motionshall 2029 

Under året 20/21 startades arbetet med att implementera plan för idrottsengagemang på Chalmers. 
Fokus låg främst på att tillgängliggöra en campusnära motionshall för kårens medlemmar. Många 
dialoger med olika parter inleddes, där ibland högskolan och dess riksidrottsuniversitetsansvarig. Det 
arbetades även fram ett visionsdokument med syftet att användas i påverkansarbete mot berörda 
parter. Parallellt med detta drevs frågan om en campusnära motionshall i fullmäktige via en 
arbetsgrupp. Arbetsgruppen producerade en rapport med bland annat en behovsanalys och 
rekommendationer för framtiden.  

Frågan om en campusnära motionshall är ett långsiktigt arbete där den största flaskhalsen är att få till 
en markanvisning. Eftersom kåren har fångat upp ett stort moment kring frågan både inom och 
utanför organisationen bör frågan aktivt arbetas vidare med för att inte tappa fart framåt. Detta görs 
lämpligen genom att starta ett projekt vars uppgift är att ta arbetet som gjorts 20/21 vidare och 
upprätthålla alla dialoger med berörda parter. Målen med punkten är att: 
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• Tillsätta en projektgrupp som ska arbeta för att Chalmers ska ha tillgång till en campusnära 
motionshall till år 2029. 

• Skapa en översiktlig tidsplan fram till år 2029 baserat på det arbetet som gjorts hittills. 
• Stödja projektgruppen under och efter uppstart av projektet. 

h) Undersök effekterna av Covid-19 

Chalmers Studentkår har likt samhället i stort drabbats av Covid-19-pandemin. Vad krisen haft för 
effekter på kåren är fortfarande inte definierade. För att Chalmers Studentkår ska åtgärda eventuella 
skador som krisen medfört bör en, för kåren heltäckande, undersökning över vilka effekter pandemin 
medfört göras. Målet med verksamhetspunkten är att:  

• Utvärdera pandemins påverkan på kårens verksamhet och dess medlemmar. 
• Skapa en åtgärdsplan för eventuella skador som pandemin medfört på Chalmers Studentkårs 

verksamhet. 
• Genomför en risk- och sårbarhetsanalys för kåren. 

i) Fortsätta utveckla kårappen 

Under verksamhetsåret 20/21 påbörjades arbetet med en kårapp. En leverantör togs fram och en 
kartläggning av möjliga funktioner och appens intresse hos studenterna gjordes. Under sommaren är 
planen att tillsammans med leverantören påbörja utvecklingen av en första version av appen med 
målsättningen att kunna lansera den under hösten. Eftersom lanseringen sker tidigast till hösten 
kommer det vara upp till verksamhetsåret 21/22 att genomföra den. Målet med denna 
verksamhetspunkt är att: 

• Lansera och utvärdera den första versionen av appen. 
• Lägga grundarbetet för och påbörja en nästa version. 

j) Avsluta Kårledningens framtida struktur 

Arbetet med kårledningens struktur återstartades under verksamhetsåret 20/21 efter ett uppehåll på 5 
år. Under 20/21 har arbetet fokuserat på att få en klar bild av tidigare arbete samt att identifiera 
problemområden. När dessa sedan skulle lösas uppdagades det att problemens lösningar kräver ett 
större arbete än vad som var väntat. Materialet som lämnas över från föregående verksamhetsplan 
innehåller problemområden, förslag på ändringar samt lämpliga parter att inkludera i arbetet under 
året. Målet med verksamhetspunkten är: 

• Fastslå om ändringar bör genomföras. 
o Skriva en plan för att genomföra eventuella förändringar och förankra förslagen med 

relevanta parter,  
alternativt 

o Avrapportera punkten och fastställa att befintlig struktur skall behållas. 
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Motion 21: Reviderat åsiktsprogram 

Bakgrund 
På FuM 2 20/21 tillsatte fullmäktige en arbetsgrupp med uppgift att revidera Chalmers Studentkårs 
Åsiktsprogram. Den ursprungliga deadlinen var FuM 6 20/21 men efter att arbetet tagit mer tid och 
gruppen haft svårigheter med att hitta tider att utföra arbetet drog det ut på tiden. Revideringen är nu 
färdig och ett förslag finns bifogat. Man ska ha i åtanke att detta är ett åsiktsdokument. Alltså finns 
det åsikter om hur saker borde vara, trots att det redan är så idag, med. Detta för att det är fortfarande 
vad Chalmers Studentkår tycker. 

I presentationen beskrivs hur gruppen har arbetat och vilka övergripande förändringar som gjorts. I 
Chalmers Studentkårs Åsiktsprogram med kommentarer har det ursprungliga dokumentet jämförts med 
den reviderade versionen med Adobe Acrobats jämförelseverktyg. Detta resulterar i kommentarer på 
varje ställe där en ändring har gjorts som beskriver vad som förändrats. Överlag fungerar det bra men 
på vissa ställen kan det finnas otydligheter. Detta var dock det mest tydliga och effektiva sättet att 
belysa förändringar. 

Dokumentet Chalmers Studentkårs Åsiktsprogram är det reviderade dokumentet utan kommentarer 
som arbetsgruppen föreslår att fullmäktige bifaller. 

Bilagor 
● Presentation Revidering av Chalmers Studentkårs Åsiktsprogram 
● Chalmers Studentkårs Åsiktsprogram med kommentarer 
● Chalmers Studentkårs Åsiktsprogram 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar motionärerna 

att Chalmers Studentkårs Åsiktsprogram fastställs i sin helhet enligt bilaga. 

 

 

 

 
Gabriel Aspegrén    Hugo Simonsson 
Utbildningsenhetens ordförande 20/21  Arbetarpartiet Charmörerna 

 

Amelie Nordh     Jakob Bruchhausen 
My Favorite Party    Förenade Naturvetare 
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Lovisa Berglund 
Kalle Anka Partiet 
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Yttrande motion 21 – Reviderat 

åsiktsprogram 
 
Kårstyrelsen anser att arbetsgruppen gjort ett gediget arbete och har även rapporterat löpande till 
kårstyrelsen efter som Utbildningsenhetens ordförande har varit delaktig under processen. 
 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen 

att bifalla motionen i sin helhet. 

 

 

Kårstyrelsen genom, 

Ellen Friborg 
Vice kårordförande, 2020/2021 
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ÅSIKTSPROGRAM2021-05-12

Inledning
Chalmers Studentkårs åsiktsprogram fastslår de studiepolitiska ställningstagandenChal-mers Studentkår tar. Åsiktsprogrammet ska dels användas av Chalmers Studentkårsmedlemmar för att få insikt i de frågor Chalmers Studentkår arbetar med och dels föratt förtroendevalda enklare ska kunna företräda medlemmarnas åsikter. För definitio-ner av olika begrepp hänvisas till kapitlet Definitioner.
Chalmers Studentkårs åsiktsprogram är ett av Chalmers Studentkårs officiella styrdo-kument, enligt stadgans kapitel 21. Nya åsikter ska läggas in i åsiktsprogrammets kapitel19, där de stannar tills en ny revidering av programmet görs.
2011/12 genomfördes en stor revidering av åsiktsprogrammet. Den tidigare strukturenhar ändrats för att förenkla och effektivisera användandet av åsiktsprogrammet. Revi-deringen innebär att alla kapitlen har uppdaterats och förfinats för att passa in i dennya strukturen. En stor del helt nya åsikter har även antagits för att göra åsiktspro-grammet mer täckande.
2014/15 reviderades åsiktsprogrammet på nytt. Formen som infördes vid den föregå-ende revideringen bibehölls med undantag för avsnittet om doktorander, som blev etteget huvudkapitel istället för att vara ett avsnitt under kapitlet Personal. I revideringenutreddes åsikternas relevans och tydlighet och lämpliga åtgärder vidtogs för att för-bättra åsiktsprogrammet utifrån utredningarnas resultat. Fullmäktige valde också attlägga till, ta bort, samt ändra ett antal ställningstaganden i åsiktsprogrammet i sam-band med revideringen.
2017/2018 utfördes både en revidering och enomnumrering av åsiktsprogrammet. Fram-tagande av nya åsikter hölls utanför revideringens begränsningar, medan relevansenoch aktualiteterna bland de existerande åsikterna har tagits hänsyn till genom blandannat utredningar och omformuleringar. Omstruktureringen av numreringen resulte-rar i att hänvisningar till åsikter relaterar till specifika kapitel, och inte nödvändigtvisblir utdaterade vid framtida ändringar av åsiktsprogrammet. I övrigt har åsikter ochdess tillhörande texter förtydligats, onumrerade åsikter har numrerats och placerats irespektive kapitel och hela åsiktsprogrammet har kodats i LATEX för att underlätta infö-randet av nya åsikter i framtiden.
2020/2021 reviderades programmet. Några nya rubriker lades till för att skapa en bätt-re indelning av åsikter. Referenser till specifika lagtexter ströks då många av dessalagar inte längre är gällande. För de åsikter det passar har “högskolan” ersatts med“Chalmers” för att det bättre beskriver vad sommenas då “högskolan” endast syftar tilluniversitetet medan “Chalmers” beskriver hela Chalmerskoncernen. En del brödtexterhar kortats ned för att nu vara mer konkreta. Då åsikt och brödtext inte överensstämt,alternativt att brödtexten avviker från åsikten och istället beskriver en annan har dennaåsikt delats upp till flera Mindre språkliga förändringar har också gjorts.

Åsiktsprogrammets revideringsgrupp, Emils kårhus 28 april 2021
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Läsanvisningar till åsiktsprogrammet
Chalmers Studentkårs åsikter är uppdelade efter ett antal huvudområden, som i sintur är nedbrutna i delområden. Under varje delområde finns ett antal att-satser, sombeskriver vad studentkåren kräver i olika frågor. Varje att-sats föregås av ett under-förstått ”Chalmers Studentkår kräver att”. Att-satserna åtföljs ofta av en brödtext sombeskriver varför studentkåren har dessa åsikter. Brödtexten kan beskriva en bakgrundtill åsikten och/eller motivering, en fördjupning av att-satsen eller hur studentkårenanser att högskolan bör gå vidare i frågan. Nedan följer ett exempel på hur en att-satsskulle kunna se ut:
Chalmers Studentkår kräver att
§0.0 ett visst tillstånd skall uppnås.

Motivering till varför tillståndet bör uppnås, och en bakgrund
till hur det ser ut i dagsläget, som kan användas för informa-
tion eller som argument.

Majoriteten av åsikterna som rör campus och studentbostäder finns i dokumentet Åsik-
ter Campusutveckling och Studentbostäder, vilket är underställt detta dokument.
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Definitioner
I texten kommer ett antal begrepp användas i sin kortaste form för att göra åsiktspro-grammet mer lättläsligt.
Kortform Förklaring
Högskolan Chalmers tekniska högskola AB.
Stiftelsen Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
Chalmers Hela Chalmerskoncernen: stiftelsen, högskolan och dessdotterbolag.
Kåren/studentkåren Chalmers Studentkår.
Program Alla utbildningsprogram på Chalmers.
Student Samtliga studenter vid universitet och högskolor i Sveri-ge.
Teknolog Alla som studerar på grundutbildningen samt teknisktbasår vid Chalmers.
Doktorand Alla som studerar på forskarutbildningen vid Chalmers.
Internationell teknolog Alla inresta från utlandet till Chalmers.Lärare Institutionsanställd personal vid Chalmers.
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Innehåll
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1 Utbildningens mål och strategier
För att driva en god utbildning av högsta kvalitet krävs att det arbetas efter väldefinie-rade mål och strategier.
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1.1 Målsättning
§1.1 en chalmersutbildning ska hålla högsta internationella kvalitet.

Målen ska vid planering och utformning av utbildningen klar-
göra hur de ska uppnås. En bra målbeskrivning är ett stöd vid
såväl uppläggning, genomförande som värdering av utbild-
ningen. Utbildningen ska genomföras på ett effektivt och gi-
vande sätt.

§1.2 högskolan ska profilera sig som en tekniskt framstående och in-ternationell högskola.
Högskolans övergripande vision och strategier visar upp mål
för utbildningen som ska uppfyllas för att stärka högskolans
rykte och locka framtida teknologer till att välja Chalmers
tekniska högskola som lärosäte.

§1.3 Chalmersexamina ska ge kunskapsmässiga förutsättningar attpå kort såväl som på lång sikt vara konkurrenskraftiga.
Alla chalmersalumner ska kännetecknas av goda kunskaper
inom sina respektive utbildningsområden.
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1.1.1 Mål för Chalmers utbildningar
§1.4 Chalmers utbildningar ska ge förutsättningar för ett livslångt lä-rande.

Teknologens kunskaper, attityder, vanor samt förhållnings-
sätt till kunskap och inlärning, leder till ett fortsatt lärande
under lång tid.

§1.5 Chalmers utbildningar ska ge teknologen en helhetssyn och för-ståelse som grund för fortsatta studier och yrkesverksamhet.
Utbildningsprogrammens innehåll genomförsmed enflexibi-
litet som tillfredsställer varierande intresseinriktningar hos
breda teknologgrupper. Tonvikten i undervisningen läggs på
en helhetssyn och förståelse som grund för fortsatta studier
och yrkesverksamhet.

§1.6 Chalmers utbildningar ska vila på vetenskaplig grund.
Utbildningen ska vila på vedertagen teknik och komplemen-
teras med det senaste inom forskning och utveckling.

§1.7 Chalmers utbildningar ska genom nära kontakt med närings-liv och akademi förbereda teknologerna för sin framtida karriär.
§1.8 lärosätet ska styra och ansvara för utbildningsutbudet i nära di-alog med arbetslivet.

Lärosätet ska med hjälp av arbetslivet analysera hur framti-
da behov kommer att se ut. Med hjälp av den analysen ska
högskolan utforma utbildningsutbudet.

§1.9 Chalmers utbildningar ska lära teknologen att kritiskt granskafakta och ge teknologen förmåga att betrakta problem frånmånga olika perspektiv.
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1.1.2 Internationell studiemiljö
§1.10 Chalmers utbildningar ska göra teknologen konkurrenskraftigpå en internationell arbetsmarknad.
§1.11 högskolan aktivt eftersträvar en internationell studiemiljö.

En internationell studiemiljö gör teknologen redo för en in-
ternationell arbetsmarknad och berikar studietiden då den
möjliggör erfarenhets- och kunskapsutbyten mellan tekno-
loger med olika bakgrund.

§1.12 engelska ska användas som undervisningsspråk på högskolansinternationella utbildningar.
För att alla ska kunna ta del av undervisningen på lika villkor
krävs att de utbildningar som riktar sig till internationella,
såväl som svenska, studenter görs på engelska. Detta ger även
svenskspråkiga teknologer bättre förutsättningar att använda
engelska i arbetslivet.
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1.2 Studentinflytande
§1.13 teknologerna och doktoranderna ska ha reellt inflytande i hög-skolans organ.

Som ett steg i att uppnå en hög utbildningskvalitet ska hög-
skolan ta hänsyn och värdera teknologernas åsikter. Tekno-
logerna ska även ges möjlighet att delta i alla beredande och
beslutande organ.

§1.14 högskolans riktlinjer för studentinflytande årligen följs upp ochutvärderas av kåren och högskolan tillsammans.
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1.3 Examen
§1.15 högskolan värnar om de olika examinas särart och status i sam-hället.

Examina är viktiga eftersomde är beviset på utförd utbildning
och påvisar en kvalitetssäkring som är välkänd i samhället.

§1.16 högskolanunderlättar för teknologernasmobilitet genomatt ut-färda Diploma Supplement.
Det är viktigt att examenstitlarna kan översättas till andra
språk så att inte svenska teknologer utestängs från den in-
ternationella arbetsmarknaden.

§1.17 handläggningstiderna för utfärdande av examensbevis inteöverstiger 4 veckor.
För teknologerna är det av största vikt att denna behandling
sker utan fördröjningar ochmed hög rättsäkerhet. Handlägg-
ningstiden för examensbevis beräknas från den tid då ansö-
kan om examen görs och då alla examensfordringar är upp-
fyllda. Det är teknologens eget ansvar att se till att dessa upp-
fylls innan ansökan inlämnas.
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2 Kvalitet i grundutbildningen
Utbildningskvalitet är en ständigt pågående process. Vid skapandet av kvalitetsmål ärde krav och förväntningar som möter teknologer under utbildningen och efter avlagdexamen viktiga.
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2.1 Hög grundutbildningskvalitet
§2.1 högskolan har en tydlig och väl utarbetadmodell för kvalitetsar-bete och utveckling.

För att nå kunskapsmålen för utbildningsprogrammen mås-
te kurserna leda fram till en hög kunskapsnivå, vara väl ge-
nomtänkta samt vila på vetenskaplig grund. Det är dessutom
nödvändigt att deltaga i både nationella och internationel-
la jämförelser, för att säkerställa att grundutbildningen vid
Chalmers håller hög kvalité jämfört med övriga Sverige och
världen.

§2.2 högskolan utformar incitament för att främja och följa upp kva-litén och pedagogiken i utbildningen.
Ledningen har en mycket viktig roll i att markera vikten av
förbättringsarbete och ge verkliga incitament att arbeta med
kvalitetssäkring till de enskilda medarbetarna. Två av dessa
incitament är resurstilldelning och lönesystem baserade på
pedagogisk meritering. Ytterligare incitament kan vara ex-
empelvis pedagogiska utmärkelser och pedagogisk kompe-
tens som krav eller urvalsparameter vid befordran.

§2.3 varje program ska vara sammanhängande och bygga på kun-skapsprogression.
Det är viktigt att lärare är medvetna om innehållet i övriga
kurser inom utbildningen och att dialoger förs mellan lärare i
olika kurser. Sammanhanget gör att teknologerna kan se den
röda tråden i utbildningen och kunskapsprogressionen syftar
till att göra utbildningen så utvecklande som möjligt.

§2.4 samverkan sker i parallella kurser.
Samarbetemellan parallella kurser ska uppmuntras och leder
till ett större kunskapsutbyte. Dålig kommunikation mellan
lärare som undervisar parallellt kan innebära krockar mel-
lan obligatoriska moment eller orimligt tung arbetsbelast-
ning under delar av läsperioden. Samverkan ska ske med för-
ståelse för att teknologer kan läsa enbart en av kurserna, vil-
ket inte bör försvåras av kurssamverkan.

§2.5 alla lärare ska ha goda kunskaper inom pedagogik.
Undervisning ska karaktäriseras av pedagogisk skicklighet
och engagemang hos lärare, integration mellan teori och
tillämpning samt en forsknings- och näringslivsanknytning.
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§2.6 digitala verktyg ska vara en naturlig del av undervisningen.
§2.7 egna datorer aldrig ska vara ett krav för undervisningen.
§2.8 kursmålen, progammålen, undervisningen och examinationenska vara tätt kopplade.

Det är viktigt att kursens mål följer programmets mål och att
undervisningen syftar i varje steg till att uppfylla dessa. Exa-
minationen ska spegla förståelse för ämnet och kursens mål
snarare än detaljspecifika kunskaper.

§2.9 Chalmers grundutbildningar ska ge teknologen kunskaper inomsitt eget ämnesområde så att denne kan tillgodogöra sig inter-nationell vetenskaplig litteratur.
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2.1.1 Breddande grundutbildningsmoment
§2.10 alla större rapporter och avhandlingar språkgranskas.

Förmågan att kommunicera med andra yrkesgrupper är vik-
tig. Teknologen måste kunna formulera och beskriva ett ar-
bete som gjorts i form av en rapport.

§2.11 teknologer ska efter fullgjord grundutbildning behärska god pre-sentationsteknik.
Förmågan att genomföra en muntlig presentation och redo-
visa ett arbete inför en grupp är ett nödvändigt krav på en
teknolog eftersom det är viktigt att ha en sådan förmåga i ar-
betslivet. Kritik ska erhållas på den genomförda presentatio-
nen.

§2.12 hållbar utveckling integreras i alla program.
De sociala, ekonomiska ochmiljömässiga aspekterna av håll-
bar utveckling ska genomsyra hela utbildningen.

§2.13 ekonomi, organisation och ledarskap har en roll inom alla pro-gram.
Det är viktigtmed kännedomomekonomiska och organisato-
riska grundbegrepp samt ledarskap, då teknologerna kommer
att stöta på dessa i arbetslivet. Högskolan ska därför särskilt
tillgodose behovet att få dessa perspektiv i alla utbildningar.

§2.14 varje teknolog som läser ett civilingenjörsprogram ska ha möj-lighet att läsa upp till 30 hp icke-tekniska ämnen.
När civilingenjörsutbildningen förlängdes från 4,5 till 5 år var
huvudtanken att teknologerna skulle läsa annat än teknik.
Därför bör i en civilingenjörsutbildning finnas möjlighet att
läsa upp till 30 hp av icke-teknisk karaktär såsom ekonomi,
kognitionsvetenskap, språk och humaniora.
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2.2 Utvärdering och uppföljning
§2.15 teknologerna är en naturlig del i utvärdering och uppföljning,men högskolan har det yttersta ansvaret för dess genomföran-de.

Det är viktigt att det finns en ständig dialog mellan student-
kåren och högskolan om utvärdering och uppföljning. Det är
viktigt att de satsningar som görs på kvalitet och pedagogik
får genomslagskraft.

§2.16 alumnuppföljning genomförs av högskolan.
Ett viktigt led i kvalitetssäkringen är systematisk uppföljning
av alumner och deras anställningsbarhet.

18 av 143
Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS



ÅSIKTSPROGRAM2021-05-12

2.2.1 Programuppföljning och -utveckling
§2.17 på varje program ska det finnas ett programråd bestående av re-presentanter frånnäringsliv, teknologer, programledning och lä-rare vars syfte är att verka för programmets långsiktiga utveck-ling.

Programrådet ska kontrollera hur målen i undervisningen
uppfylls samt utveckla och förbättra den. Genom att ta in
många aspekter från exmpelvis näringsliv, teknologer, dok-
torander och lärare ska programmet hållas i framkanten av
den senaste vetenskapliga utvecklingen. Gruppens arbete ska
offentliggöras så att det kan diskuteras.

§2.18 stor hänsyn måste tas till både kunskapsprogression och valfri-het vid utformandet av utbildningsprogram.
Möjlighet för studenten att utforma sin egen väg genom ut-
bildningen är viktigt för studenten men får inte påverka kun-
skapsprogressionen negativt.

§2.19 kopplingen mellan utbildning och yrkesliv ständigt synliggörs ialla utbildningar.
Det är viktigt att studenterna får veta hur olika kurser hänger
ihop och vad kurserna bidrar med till arbetslivet.

§2.20 att högskolan kontinuerligt analyserar förhållandet mellan äm-nesdjup och ämnesbredd inom varje program.
Det är viktigt att beakta att olika program kan ha olika op-
timalt förhållande mellan ämnesdjup samt -bredd för att ge
teknologerna de bästa möjligheterna i sina framtida karriä-
rer.

§2.21 högskolan utvärderar samtliga grundutbildningsprogram i sinhelhet minst vart sjätte år och resultatet från dessa ska kom-municeras till teknologerna.
Helhetsutvärderingen ämnar se över upplägget på program-
met, tillsammans med teknologerna, för att stärka program-
mets möjlighet till kunskapsprogression och på bästa sätt
uppnå examensmålen. Vart sjätte år är ett naturligt intervall
då programansvarigs mandat normalt varar i tre år.
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§2.22 varje program ska i slutet av varje läsår ha en årsuppföljning.
Programmet bjuder in teknologer till att diskutera årets kur-
ser i utvecklingssyfte. Mötet ska ge teknologerna en möjlig-
het att bidra till programmets utveckling i stort.

§2.23 högskolan ska i högsta möjliga mån ge presumtiva studentermöjlighet att fatta väl informerade beslut rörande sin utbild-ning.
Det är av intresse för högskolan att teknologer inte känner
att de hamnat fel och är inlåsta på ett spår som åtagandet
innebär. När en utbildning utformas är det även viktigt att ta
hänsyn till att de val teknologen behöver ställas inför hamnar
i lämpliga tillfällen under utbildningens gång.

§2.24 utbildning ska utformas så att studenten ska ha möjlighet atti ett rimligt tidigt skede ändra inriktning på sin utbildning omdenne inte är nöjd med sitt val.
Att välja rätt är svårt även om informationen är tillräcklig. Det
är önskvärt att den somvalt fel harmöjlighet att korrigera sitt
beslut.

§2.25 teknologer ska under sin studietid förvärva sig rätt verktyg föratt kunna anpassa sig till förändringar i arbetsmarknaden.
§2.26 när högskolan måste välja vilket område den ska utföra utbild-ning inom ska högskolans kapacitet att producera kvalitativ ut-bildning och forskning samt arbetsmarknadens behov betraktassom viktiga faktorer.

Då forskning som bedrivs inom ett visst område är stark och
där högskolan tillsammansmed arbetsmarknaden tror att det
kommer att finnas enmycket god framtida sysselsättning ska
lärosätet överväga huruvida utbildning ska finnas inom om-
rådet.

§2.27 storleken på utbildningsprogrammen, på både grund- ochavancerad nivå, bör alltid vara anpassade utifrån studenternasefterfrågan, arbetsmarknadens behov på kort och lång sikt,samt högskolans lärarresurser och forskning.
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§2.28 entreprenörskap ska integreras i alla grundutbildningsprogram.
Chalmers utbildningsprogram ska genomsyras av entrepre-
nöriellt tänkande, vilket innebär att studenterna får förståel-
se och utmanas i entreprenöriella färdigheter samt dess in-
verkan på yrkesverksamhet och samhälle.

§2.29 alla teknologer ska fåmöjligheten att fördjupa sig i affärsutveck-ling.
De studenter som vill ska hamöjligheten att bredda sina kun-
skaper inom området, exempelvis genom att läsa kurser.
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2.2.2 Kursutvärdering och -utveckling
§2.30 högskolan har en transparent och fungerande process för kurs-utveckling.

Kursutvärderingsprocessen är en viktig grund för att upp-
nå kursutveckling. Kursutvecklingsprocessen ska utgå från de
synpunkter som framkommit från studenterna i kursutvärde-
ringsprocessen.

§2.31 samtliga kurser ska årligen utvärderas.
Kursutvärderingsprocessen är en viktig komponent för arbe-
tet mot högre utbildningskvalitet och ska ske i samarbete
mellan examinator, lärare, projektledare, laborationshandle-
dare, assistenter och teknologerna.

§2.32 högskolan säkerställer att kursnämnd hålls i samband med attkursvärderingen utförts.
På kursnämnd ska programansvarig (alternativt annan i pro-
gramledningen), examinator, lärare, projektledare, labora-
tionshandledare, kursutvärderare och representanter från
teknologsektionen närvara.

§2.33 examinator ansvarar för att det sker mittmöte under kursensgång.
Detta innebär att examinator och kursutvärderaremöts i mit-
ten av kursen för att diskutera nuvarande kurs för att förbätt-
ra kursen under dess gång. I kurser som sträcker sig över mer
än en läsperiod ska minst ett mittmöte per läsperiod hållas.

§2.34 samtliga kurser på högskolan ska utvärderas på en kursnämnddär en kursenkät ligger till grund.
För att säkra kvaliteten på grundutbildningen kartläggs un-
dervisningen internt med hjälp av kursenkäter, där alla tek-
nologer som deltagit på kursen tillfrågas, eller annan grund
för kursutvärdering. Det är viktigt att alla kurser har en kurs-
nämnd på grundläggande såväl som avancerad nivå. Högsko-
lan ska ansvara för att regler för kursutvärderingens utform-
ning, genomförande samt uppföljning är uppdaterade.

§2.35 kursenkäten genomförs anonymt.
Teknologerna måste kunna uttrycka sina åsikter fritt utan att
känna oro för att svaren kan påverka examinatorns bedöm-
ning. Detta gör det nödvändigt att kursenkäten är anonym.
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§2.36 kursnämnden ska kontrollera hur målen i undervisningen upp-fylls.
Kursnämnden är ett viktigt verktyg för att hålla utbildningen
aktuell, samt en källa till utveckling, förnyelse och förbätt-
ring.

§2.37 varje kurs har minst två teknologer som kursutvärderare.
Dessa teknologer har till uppgift att framföra kursdeltagar-
nas åsikter till examinator samt att närvara vid mittmöte och
kursnämnd. Är det fler än ett program som läser kursen ska
alla olika program representeras.

§2.38 examinatorn presenterar förändringarna vid första föreläsning-en efterföljande år samt i kurs-PM.
Det är viktigt att tydliggöra förändringar i kursen som skett
sedan tidigare kursutvärderingar. Det har även en pedagogisk
effekt att visa att det genomförs förändringar för att förbättra
kursen.

§2.39 kursnämndsprotokollet ligger till grund för nästkommande årskursbeställning.
Kursnämndsprotokollet godkänns av närvarande vid mötet
och ligger till grund för den överenskommelse som fattas
mellan programansvarig och kursgivande institution varje år.

§2.40 utlovade förbättringar ska genomföras och följas upp.
All kursgivande personal måste vara delaktig arbetet med
kursutvecklingen och vara lyhörda för den återkoppling som
ges. Det är också viktigt att förändringsarbetet har kontinui-
tet och dokumenteras på ett tillförlitligt sätt.

§2.41 högskolan säkerställer att protokoll med tillhörande enkätsvarfrån kursnämnden ska tillgängliggöras.
Protokollet ska finnas i samband med kursplanen och på stu-
dentportalen. Det ska finnas lättillgängligt även för teknolo-
ger som inte är registrerade på kursen.
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3 Grundutbildningens genomförande
En viktig del för att nå god utbildningskvalitet är att formerna för utbildningen är braoch genomtänkta.
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3.1 Undervisningsformer
§3.1 grundutbildningen erbjuder en variation av undervisningsfor-mer.

Teknologerna lär sig bäst på olika sätt därför bör olika former
av undervisning tillämpas. Formen bör uppmuntra till hel-
hetstänkande och vara anpassad till kursernas innehåll, fo-
kus ligger på samband istället för repetitiv kunskap.Olika for-
mer av undervisning ska förekomma i alla årskurser, även på
utbildningsprogram med stora klasser. Det är viktigt att den
kunskap som förmedlas till studenten under föreläsningarna
senare också används vid laborationer, övningar och praktik-
fall. Självständiga uppsatser, grupparbeten, konstruktionsöv-
ningar, laborationer, tvärvetenskapliga arbeten och projekt-
arbeten ingår i betydande utsträckning utbildningen.

§3.2 en mångfald av examinationsformer ska användas under studi-etiden.
§3.3 obligatoriska moment ska ge del av de totala högskolepoängenpå kursen och rapporteras separat.

Obligatoriska moment, så som laborationer, i kurser ska ge
en del av den totala kurspoängen och om godkända ska mo-
mentet ej behöva göras om. Detta är viktigt i samband med
meritprövning för studiemedel. För att möjliggöra för tekno-
logerna att följa sin studieplan bör uppsamlingstillfällen ges
där teknologerna kan avsluta de obligatoriska moment som
hänger efter i den berörda kursen.

§3.4 föreläsningar och övningar ska i normalfallet vara frivilliga ochatt särskilda skäl krävs för en avvikelse.
Att använda obligatoriska övningar eller föreläsningar är i
normalfallet inte ett tillräckligt sätt att kontrollera att kur-
sens mål är uppnådda. Om det ändå används ska det framgå i
kursplanen att det kommer att ske, i vilket omfattning ochnär
de obligatoriska momenten är förlagda. Avvikelsen ska även
fastställas av programrådet.
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§3.5 alla obligatoriska kursmoment ska vara helt avgiftsfria och intemedföra en merkostnad för teknologen.
Att välja att köpa kurslitteraturen eller att avstå ska alltid vara
valfritt för teknologen. Alltså ska obligatoriska övningar eller
liknande inte förekomma i litteratur som teknologen tvingas
köpa. Teknologen ska ha möjlighet att avstå från studieresor
eller exkursioner som medför en avgift eller ökade levnads-
kostnader utan att påverkas negativt av detta.

§3.6 det ska finnas godmöjlighet för studenter att interageramed lä-rare utanför undervisningstid.
Möjlighet att interagera med läraren kan vara att läraren er-
bjuder öppen konsultationstid, möjlighet att boka möten el-
ler videokonferenser, korta svarstider på e-post, eller liknan-
de. Det är viktigt att det är tydligt för studenterna hur de kan
få kontakt med läraren.
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3.1.1 Val av undervisningsformer
§3.7 lärandet ska präglas av kommunikation, samarbete och enga-gemang.
§3.8 undervisningens innehåll ska exemplifieras med verklighetsan-knutna problem.

Abstrakta teorier och dylikt kan vara svåra att ta till sig om
verklighetsanknytningen inte är uppenbar. Därför är det bra
om exempel används i undervisningen för att teknologerna
ska förstå hur teori och verklighet hänger ihop.

§3.9 det ska finnas tid för självstudier och sociala aktiviteter.
Den schemalagda undervisningen får aldrig vara så omfat-
tande att teknologerna inte hinner med de självstudier som
krävs för att följa undervisningen. Undervisningen får inte
heller vara så omfattande att teknologen inte har tid för so-
ciala aktiviteter och fritid. Det är viktigt att den arbetsbörda
en kurs medför motsvarar antalet högskolepoäng för kursen.
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3.1.2 Föreläsningar och övningar
§3.10 undervisningen anpassas efter kursens förkunskapskrav ochmål.
§3.11 alla teknologer registrerade på kursen ska beredas plats vidsamtliga kursmoment.

Detta inkluderar exempelvis föreläsningar, övningar, labora-
tioner, tentamen, med flera.

§3.12 föreläsaren ska respektera start- och sluttid för föreläsningensamt 15 minuters rast per 45 minuter föreläsningstid.
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3.1.3 Övriga undervisningsformer
§3.13 projekt ska innehålla en väl definierad uppgift med verklighets-anknytning och bra handledning.

Handledaren ska vara kunnig i ämnet av projektarbetsfor-
men.

§3.14 läraren ska ge teknologerna bedömningskriterier och utförligåterkoppling.
En tydlig fördelning över dessa klargörs för teknologen och
hur dessa ligger till grund för betygsbedömningen. Resteran-
de undervisningsformer ska på ett naturligt sätt knytas till
kursens innehåll. Bedömningskriterier ska ges till teknolo-
gerna före bedömning genomförs.

§3.15 teknologen harminst tre läsdagar på sig efter retur att korrigeraen uppgift.
Vid retur på exempelvis rapporter och inlämningsuppgifter
bör teknologen ha rimlig tid på sig för att påvisa sina kunska-
per i ämnet.Oavsett deadline bör teknologenhaminst tre läs-
dagar på sig, där läsdagar syftar till arbetsdagar utanför ten-
tamensvecka.
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3.1.4 Arbetsmarknadsrelaterade frågor
§3.16 högskolanmöjliggör för externa parter att skapa kontaktermedgrundutbildningen.

Syfte är att öka omvärldens förståelse och uppskattning för
våra utbildningar, samt att berika utbildningarna på Chal-
mers med externa synvinklar.

§3.17 arbetslivsintegrering är en naturlig del av grundutbildningen.
Högskolan har ett ansvar för att de teknologer som utbildas
här får en konkurrenskraftig utbildning för framtida arbetsliv.
Det är viktigt att högskolan upprättar ett dynamiskt kontakt-
nät mellan högskola och arbetsliv för en kontinuerlig dialog
och för att aktivt marknadsföra högskolans utbildningar.

§3.18 teknologens utvecklade förmåga till kritiskt tänkande ochförmåga till självständigt arbete inte åsidosätts av extern med-verkan.
§3.19 teknologerna examineras från Chalmers med en god kunskapom sin utbildnings värde och applikationer, samt med godamöjligheter att marknadsföra sig själv i arbetslivet.
§3.20 högskolan ska tillhandahålla klara och tydliga riktlinjer gällandesituationer där teknologer vistas ute i näringslivet.

Dessa ska distribueras på ett sådant sätt att de blir lättåtkom-
liga för både teknologen samtnäringslivet, exempelvis vid ex-
amensarbete och praktik.
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3.2 Examination
§3.21 examinationsformerna ska avspegla kursinnehållet och de kun-skapsmål som finns uppställda för kursen.

Examinationen ses som ett led i inlärningsprocessen då tek-
nologen får tillfälle att tillämpa sina kunskaper inom ämnet.

§3.22 det är kunskap och förståelse och inte detaljkunskaper som skaprövas vid examination.
Examinationsformen påverkar hur teknologen lägger upp si-
na studier. Därför efterlyses mer varierade examinationsfor-
mer som kan ge en minst lika god bild av teknologernas kun-
skaper och färdigheter som skriftlig tentamen.

§3.23 det alltid ska vara kursens mål och innehåll som styr valet avexaminationsform och att hänsyn till kursens omfattning ocksåska tas.
§3.24 all examination ska bedömas konsekvent.

Resultatbedömning av all examination ska alltid kunna mo-
tiveras.

§3.25 all examination ska vara relevant med avseende på kursensomfattning och teknologernas förväntade kunskaper.
§3.26 tydliga betygskrav ska finnas vid examination.

Det ska vara enkelt för teknologen att få reda på vad somkrävs
för olika betyg. Vid projektarbeten ska de olika momenten
och hur de viktas vara definierat vid projektets start (dagbok,
opponering, rapport m.m.) och återspeglas i bedömningen.
Tydliga bedömningskriterier för alla moment är en förutsätt-
ning för en rättvis examination.

§3.27 alla examinationsmoment ska vara inrapporterade till LADOKinom 15 arbetsdagar.
§3.28 alla kurser ska vara inrapporterade till LADOK inom 15 arbets-dagar efter att sista obligatoriska moment slutförts.
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§3.29 all examination så långt det ärmöjligt ska kunna göras anonymt.
Det finns många olika sätt att examinera teknologer. Des-
sa examinationsformer ska, så långt det är möjligt, kunna
tillämpas anonymt, för att minska risken för särbehandling
av teknologer. Möjligheten att genomföra ett examinations-
moment anonymt ska bedömas utifrån tidsmässiga och eko-
nomiska aspekter med teknologens bästa i fokus. Exempel på
examinationsmoment som bör kunna ske anonymt är sals-
dugga, hemtenta och inlämningsuppgift.

§3.30 alla teknologer ska ha rätt att göra om examinationsmomenttills denne blir godkänd eller minst i två år efter att en kurs harupphört.
Det är viktigt att alla teknologer har möjlighet att klara av si-
na kurser. Ibland är teknologer på ett utbyte i ett år och kan
då missa att en kurs lagts ner, därför är det viktigt att möjlig-
heten att göra examinationsmoment till kurser som lagts ned
finns i minst två år.

§3.31 högskolan stödjer och utvecklar olika typer av examinationsfor-mer.
Vid vissa fall kan exempelvis skriftlig tentamen vara lämpli-
gast, men inte vid andra. Därför bör examinationsformen an-
passas för kursen.
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3.2.1 Skriftlig tentamen
§3.32 allmänna regler som gäller vid tentamen kommuniceras tillteknologerna i god tid före tentamenstillfället.
§3.33 alla kursspecifika regler gällande tentamina är tydliga och fram-går i kurs-PM.

Tentamen ska vara utformad så att de hjälpmedel som tillåts
ska underlätta för teknologen att få förståelse och insikt i äm-
net snarare än färdigheter i att utnyttja hjälpmedel.

§3.34 moment som ger bonuspoäng till ett examinationsmoment skavara rättade och resultatet meddelat teknologen senast två ar-betsdagar före det examinationsmomentet.
Teknologen bör veta hur många poäng som krävs av henom
för respektive betyg på ett examinationsmoment. Eftersom
bonuspoäng förändrar detta bör således också dessa vara kän-
da före examinationen.

§3.35 tidigare tentamensteser och lösningsförslag till dessa ska finnaslättillgängliga för teknologer.
§3.36 då en kurs ges för första gången och inga äldre tentamensteserfinns att tillgå ska examinator tillhandahålla och förse teknolo-gerna med uppgifter motsvarande en fullständig tentamen.
§3.37 normalfallet av tidsbegränsning för en skriftlig tentamina börvara 4 timmar.

Målet för tentamina är att lärandemålen ska examineras och
tiden ska inte vara ett problem. Tentamina med en tidsbe-
gränsning på 5 timmar bör enbart förekomma om pedagogis-
ka skäl för detta kan motiveras, i annat fall bör annan exami-
nationsform användas som komplement.
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3.2.2 Under tentamen
§3.38 all examination ska ha en jämn nivå mellan ordinarie examina-tionsmoment och omexaminationsmoment.
§3.39 examinatorn ska besöka tentasalen två gånger för att svara påfrågor.
§3.40 det ska vara möjligt att genomföra exempelvis programmeringeller uppsatsliknande tentamina vid en dator.
§3.41 tentamensvakter är insatta i de regler och föreskrifter somgäller vid tentamen och ska kunna både svenska och engelska.
§3.42 samtliga anmälda tentander ska kunna deltaga i tentamen.
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3.2.3 Efter tentamen
§3.43 bonuspoäng till tentamina ska följa teknologen minst ett år.

Teknologer ska ha samma förutsättningar att genomföra ten-
tamen för den kurs som har lästs, oavsett om det är ordinarie
eller omtentamina.

§3.44 samtliga tentamina lagras digitalt för teknologen och läraren atttillgå efter examinationstillfället.
Digitalt lagrade tentamen gör administrationen effektivare
och billigare samt ökar rättsäkerheten.

§3.45 granskningstillfälle av tentamina ska ges minst två gånger.
Granskningstillfället ger teknologen tillfälle att ställa frågor
och ifrågasätta rättningen. Ett av granskningstillfällena sker
inom 14 kalenderdagar efter det att resultatet anslagits, och
minst ett under följande läsperiod. Granskningstillfällena ska
vara placerade på olika veckodagar för att ökamöjligheten för
teknologen att närvara.

§3.46 lösningsförslag till tentamen ska göras tillgängliga för tentandersenast arbetsdagen efter tentamen.
§3.47 då särskilda skäl föreligger ska examinationsmoment vara åter-rapporterade inom en vecka.

Detta tillämpas då poäng eller förkunskapskrav behövs för ex-
empelvis för studiemedel, kandidatarbete, examensarbete el-
ler mastersprogram.

§3.48 granskningen skriftligen dokumenteras.
Poängändringsförfrågan är ett myndighetsutövande och ska
därför göras skriftligen. Likaså bör ändringsbeslut dokumen-
teras skriftligen.

§3.49 all tentamina ska kunna genomföras minst tre gånger per år.
För attmöjliggöra för teknologer som ej blivit godkända, eller
vill höja sitt betyg, i ett examinationsmoment ska samtliga
examinerande moment kunna genomföras tre gånger per år,
särskilt vid skriftliga tentamina.
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§3.50 all skriftlig tentamina ska kunna göras om i betygshöjande syfteäven om teknologen en gång blivit godkänd, så kallad plussning.
På högskolan i allmänhet finns höga krav på att teknologen
ska prestera bra vid tentamenstillfällen. För attminska risken
att teknologen känner av dessa krav i för stor utsträckning
(stress m.m.), ska all examination kunna göras om i betygs-
höjande syfte även om teknologen en gång blivit godkänd, så
kallad plussning. Möjligheten att tillåta plussning av andra
examinationsmoment än tentamina ska bedömas utifrån hur
resurskrävande det skulle vara. Rimligen bör många exami-
nationsmoment kunna plussas på ett resurseffektivt vis nästa
gång kursen genomförs.

§3.51 rättade tentor ska vara lättåtkomliga på central nivå för attunderlätta för studenter att kontrollera att rättningen av ten-torna gått rätt till.
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3.2.4 Kandidatarbete inom civilingenjörsprogram
§3.52 alla kandidatutbildningar ska ha ett gemensamt val av kandida-texamensarbete.

För att uppmuntra samverkan mellan teknologer från olika
program ska dessa välja kandidatarbete tillsammans.

§3.53 teknologerna väljer kandidatexamensarbete individuellt ochtilldelas det efter antal avklarade högskolepoäng.
Teknologernas ska ges möjlighet efter sina egna önskemål
och ges möjlighet att samarbete med teknologer från andra
program.

§3.54 högskolan ska ha en databas tillgänglig med alla valbara kandi-datarbeten.
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3.2.5 Examensarbete
§3.55 examensarbetet, för både akademisk- och yrkesexamina, skavara en viktig del av utbildningen och ge teknologen möjlighetatt tillämpa erhållna kunskaper.
§3.56 rapporten från examensarbetet ska i normalfallet vara allmänttillgängligt.

I undantagsfall och i samförstånd mellan examensarbetare,
högskola och eventuell extern aktör kan arbetet vara belagt
med sekretess. Detta ska knytas till ett avtal dessa parter
emellan. Ett alternativ till sekretess som bör användas är för-
dröjd publicering. Teknologer med skyddad identitet bör be-
aktas.

§3.57 examensarbetet ska vara ett utbildningsmoment som prövaroch utvecklar förmågan att arbeta självständigt, att inneha ettkritiskt förhållningssätt och ge ett vetenskapligt djup kopplat tillhuvudområdet.
Examensarbetet för civilingenjörer ger förkunskaper för en
fortsättning inom forskarutbildning. Det kan också vara ett
verktyg vid jobbsökande, men ska inte vara en provanställ-
ning.

§3.58 högskolan ska ha riktlinjer som tydligt redovisar vilket ansvarsom teknologen, företaget, handledaren och examinatorn inne-har.
Dokumenten ska också innehålla de utsatta målen för de oli-
ka former av examensarbeten som finns på Chalmers. Avtal
och information om regler kring examensarbetet ska komma
varje teknolog tillgodo vid examensarbetets start.

§3.59 om teknologer fått betalt för sitt arbete under tiden denne exa-mensarbetat ska det inte påverka bedömningen av examensar-betet.
Teknologer ska i förekommande fall kunnamotta lön eller an-
nan ersättning för examensarbete. Avtal om eventuell ersätt-
ning sluts mellan teknolog och företag utan påverkan av ex-
aminator eller högskola.
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§3.60 alla teknologer ska redovisa sitt examensarbete både skriftligtoch muntligt med opposition och dessutom opponera på ettannat examensarbete.
§3.61 högskolan ska ha en databas med alla tillgängliga examensar-beten för alla Chalmers teknologer.
§3.62 examensarbetet får utföras enskilt eller i par.
§3.63 högskolan tillhandahåller en arbetsplats åt den som gör exa-mensarbete och inte erhållit en arbetsplats via uppdragsgivarei näringslivet.

39 av 143
Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS



ÅSIKTSPROGRAM2021-05-12

3.2.6 Betyg
§3.64 högskolan tillämpar målrelaterade betyg.

Eftersom betygen ska avspegla aktuell förståelse och kunskap
som teknologerna besitter ska de vara absoluta. Detta gör
också att en teknologs närvaro på kursen inte ska påverka be-
tygen.

§3.65 högskolan tillämpar i huvudsak betygsskalan “U, 3, 4, 5”.
I kurser som i huvudsak består av projekt som bedöms kvali-
tativt kan betygsskalan “U, G” användas och då ska skriftligt
omdöme ges.

§3.66 i yrkesexamensarbete ska betygsskalan “U, G” användas.
Ett av argumenten för detta är att teknologenhar stor person-
lig kontakt med den som bedömer arbetet. Det är då orimligt
att ha en annan betygsskala än “U, G” då ett yrkesexamenar-
bete till stor del påverkar teknologens snittbetyg.
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3.3 Kursmaterial
§3.67 allt föreläsningsmaterial ska finnas tillgängligt för teknologernaföre och efter föreläsningen på kurshemsidan.

Exempelvis vid kortvarig sjukdom ska teknologer fortfaran-
de kunna ta del av undervisningen. Det är också viktigt att de
teknologer som vill förbereda sig inför föreläsningar har möj-
lighet att göra detta. Vid användandet av pedagogiska meto-
der som skulle hämmas av att materialet distribuerats i för-
väg, exempelvis quiz och andra interaktiva lärandemetoder,
kan delar av materialet utelämnas i förhandsdistributionen
av pedagogiska skäl. I sådant fall bör det distribuerade mate-
rialet kompletteras i efterhand.

§3.68 kurslitteraturen håller hög internationell standard.
Det främsta kriteriet gällande litteraturen är dess innehåll.
Kurslitteraturen ska utgöra ett bra underlag för självstudier
samt vara datorskriven, språkgranskad, skriven på engelska
eller svenska, korrekturläst och pedagogiskt utformad. Det
är även viktigt att litteraturen främjar ett genus- och mång-
faldsperspektiv. Allt kursmaterial ska vara aktuellt och nivån
anpassad efter utbildningsnivån på kursen.

§3.69 kurslitteraturen ska kosta maximalt 0,2% prisbasbelopp per 1,5högskolepoäng, utslaget på helår.
§3.70 teknologen ska ha tillgång till svar och lösningar till alla öv-ningsuppgifter som teknologen förväntas göra.
§3.71 det åligger examinator att tillse att all kurslitteratur finns till-gänglig före kursstart för alla kursdeltagare.

Examinator ska rapportera vilken kurslitteratur som ska an-
vändas i tillräckligt god tid att den finns att köpa inför kurs-
start.
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3.4 Övriga utbildningsmoment
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3.4.1 Fortbildning
§3.72 högskolan är en aktiv aktör inom fortbildning både gentemotnä-ringsliv och allmänhet.

Högskolan bör erbjuda fristående kurser för att möjliggöra
livslångt lärande. Dock ska detta ske utan att grundutbild-
ningens kvalitet påverkas negativt.

§3.73 högskolan är en aktiv aktör inom fortbildning av lärare i grund-skolan och på gymnasiet.
Dock ska detta ske utan att grundutbildningens kvalitet på-
verkas negativt.

§3.74 grundförutsättningen för fortbildningen är att den inte får på-verka grundutbildningen negativt.
Detta ska gälla lärare, lokaler och övriga resurser.
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3.4.2 Sommarutbildning
§3.75 högskolan årligen ser över sitt utbud av sommarkurser.

Sommarkurser ska både vara av slaget allmänna teknikkurser
för intresserade teknologer somvill bredda sitt teknikintresse
samt kurser som teknologer kan tillgodogöra sig i sin utbild-
ning.

§3.76 högskolan ser till att det finns ett stort och varierat utbud avsommarkurser.
Sommarutbildning är något som högskolan bör erbjuda. Re-
surser som allokeras till sommarutbildning får ej påverka
grundutbildningens kvalitet negativt.
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3.5 Språk i undervisningen
§3.77 all examination ska vid behov kunna genomföras på engelska.
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3.6 Planering och information

46 av 143
Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS



ÅSIKTSPROGRAM2021-05-12

3.6.1 Läsårsindelning
§3.78 högskolan inte ändrar den innevarande läsårsindelningen utanen förutsättningslös och oberoende utredning.
§3.79 högskolan bibehåller sitt tvåterminssystem.

Det är inte önskvärt att nuvarande tvåterminssystem delas
upp i tre terminer med bibehållet antal högskolepoäng. Tek-
nologerna ska kunna ha ett längre uppehåll med möjlighet
till arbetslivserfarenhet.

§3.80 högskolan planerar läsåret för att minimera psykisk ohälsa hosteknologerna.
Att Chalmers är en högskola med höga krav medför en hög
stressnivå hos teknologerna som högskolan ska sträva efter
att minimera.

§3.81 utbildningsprogram inom grundutbildningen ska påbörjas påhöstterminen.
För att ha en stor gemensam mottagning så är det bra att det
bara är en antagning per år.

§3.82 tentamen ska ej förläggas på helger.
§3.83 lunchpausen ska vara minst 90 minuter lång.

Lunchpausen ska ge möjlighet för teknologen att ta sig
mellan campusen, projektmöten, lunchföreläsningar och
sektions- och kårengagemang. Det är även långa köer till fle-
ra restauranger och lunchställen i närheten av campus och
förkortas lunchen blir dessa köer ännu längre. Det ska också
vara möjligt för teknologerna att besöka studentservice un-
der lunchpausen vilket motiverar en längre lunchpaus.

§3.84 högskolan utreder möjligheter med omtentamensperiod församtliga tentamina före midsommar.
Det har länge funnits en omtentamensperiod i augusti där
samtliga tentamina ges. Denna omtentamensperiod visar
dock på sämre resultat än övriga omtentamensperioder. Re-
sultatet rapporteras in när nästa läsår har börjat vilket skapar
osäkerhet kring studiemedel och antagning till masterspro-
gram. Nuvarande upplägg försvårar även för utbytesstuden-
ter att göra omtentamina.
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3.6.2 Utbildningens planering
§3.85 den institution som har bäst förutsättningar för att genomföraen kurs ska få uppdraget.
§3.86 ett nytt moment inte får öka arbetsbelastningen i kursen.

Utvecklingen inom alla teknikområden går fort. För att tek-
nologerna ska kunna erbjudas aktuell utbildning måste inne-
hållet i denna förändras med tiden. Antal moment som får
plats i utbildningen är dock alltid begränsad.

§3.87 hänsyn tas till teknologens arbetsbelastning vid kursplaneringoch schemaläggning.
Teknologen ska ha en jämn arbetsbelastning under hela året,
både beträffande undervisning och examination.

§3.88 tentamensperioder med fler än två skriftliga ordinarie tentami-na bör undvikas.
§3.89 teknologerna ska ha minst en schemafri dag mellan ordinarietentamina.

Teknologerna ska ha tid att byta fokus mellan två kurser.

§3.90 högskolan och lärare respekterar schemafria dagar.
§3.91 ingen schemaläggning och obligatoriska moment sker i tenta-veckor.

Ett rimligt undantag är räknestugor och konsultationstid in-
för tentamen.

§3.92 alla Chalmers grundutbildningsprogram har blockschema.
För att underlätta valet av kurser och schemaläggning bör ett
systemmed blockschema tillämpas centralt på Chalmers som
finns tillgängligt senast en vecka innan sista ansökningsda-
gen till valbara kurser.
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§3.93 schemaläggning efter 17 samt på helger ska undvikas.
För att underlätta för teknologer att ha fritidsintressen och
engagemang vid sidan av studierna ska de kunna räkna med
att inte vara låsta till schemalagda studieaktiviteter på kvälls-
tid. Teknologer bör ges möjlighet att delta i verksamhet i det
civila samhället. Sådan sker ofta på kvällstid eftersom en stor
del av befolkningen yrkesarbetar på dagtid. Dessutom är det
viktigt för teknologer att kunnamedverka i sociala aktiviteter
tillsammans med andra teknologer. Därför bör alla teknolo-
ger vara fria från schemalagda studieaktiviteter under samma
tid på dygnet.

§3.94 högskolan ska möjliggöra fysisk aktivitet under dagtid.
Exempelvis ska en teknolog inte vara schemalagd från 8-17
varje dag en hel vecka.
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3.6.3 Kursinformation
§3.95 högskolan ska tillgängliggöra all väsentlig information rörandestudierna via en webbportal.

Väsentlig information kan exempelvis vara information om
specifika kurser (kurskod, kursnamn, poäng och placering un-
der året samt schemablock), hur kurserna är upplagda (före-
läsningar, övningar, laborationer och konstruktionsövning-
ar), tentamenstillfällen (ordinarie, omtentamen och eventu-
ella nedlagda kurser), samt övergripande information från
högskolan (terminsstart, gemensammabestämmelser, regler,
bestämmelser för internationella studiegångar samt CSN:s
krav på studieresultat).

§3.96 teknologerna aktivt får deltaga i utformning och förbättring avhögskolans webbtjänster.
Högskolans webbtjänster ska uppfylla teknologernas behov
och önskemål. Därför bör dessa tas i beaktande vid utveck-
landet av nya webbtjänster.

§3.97 all relevant kursinformation ska finnas på en specifik kurssidaför varje kurs i en för teknologen välkänd och etablerad webb-portal.
§3.98 alla kursplaner finns tillgängliga för studenterna via en webb-portal.

För att få mer information om vilka kurser som finns vid
högskolan samt deras innehåll ska aktuella kursplaner all-
tid finnas tillgängliga. Kursens syfte, innehåll, organisation,
kurslitteratur och examinationsform ska vara angivet. Det ska
för varje kurs, i förekommande fall, anges en hänvisning till
likvärdig kurs vid högskolan; detta för att underlätta pro-
grambyte och korsläsning mellan program.

§3.99 ett kurs-PM ska vara tillgängliggjort via en webbportal samtinnehålla:
• kursens lärandemål som tydligt och ingående beskriver vad teknologen ska kun-na efter fullföljd kurs.
• kursens lärandemåls relation till utbildningens mål.
• hur teknologen enklast kan nå examinator, föreläsare, övningsledare, labora-tionshandledare.
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• vilket kursmaterial som ingår; kurslitteratur, alternativ litteratur samt utdelat ma-terial.
• var kursmaterial kan införskaffas.
• presentation av examinator/föreläsare och ämnet.
• schema för föreläsningar, övningar och laborationer samt förberedande sidoroch tal.
• vilket schemablock kursen går i.
• en sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället.
• en beskrivning om var och när anmälan görs till exempelvis laborationer.
• tid, plats och hjälpmedel för examination.
• obligatoriskamoment, om de kräver närvaro eller endast genomförande ska tyd-lig framgå.
• slutrapporteringsdatum för obligatoriska moment samt deras bidrag till kursbe-tyget.
• tid och plats för granskning av tentamen.
• vad som krävs för att få kursen godkänd.
• eventuella extra tillgodoräknanden av uppgifter under kursens gång, t.ex. bonuspo-äng till tentamen och hur länge dessa gäller.
• kursutvärderingsprocessen ska nämnas med fokus på hur teknologen kan varamed och påverka.

§3.100 slutgiltigt kurs-PM och terminsregistrering ska vara tillgängligtminst två veckor innan kursstart.
Kurs-PM ska föredras vid första föreläsningen samt att det
finns tillgängligt för teknologerna vid en webbportal.

§3.101 obligatoriska moment i kursen får ej läggas till eller tas bortefter att kurs-PM har blivit fastställt, annat än i undantagsfalloch då med rektorsbeslut som grund.
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3.6.4 Information om kursval
§3.102 information om mastersprogram och spår utarbetas och kom-municeras till teknologen under hela studietiden.

I god tid innan teknologen väljer valfria kurser, masterspro-
gram eller eventuell studieinriktning inför högre årskurs ska
utbildningsprogrammet i samarbete med berörda institutio-
ner anordna informationstillfällen. Informationstillfället ska
ge en överblick vad gäller specialiseringar som utbildnings-
programmet kan erbjuda.

§3.103 informationen om de kursval som måste göras under studieti-den är lättillgänglig.
Skriftlig information om kursval ska finnas tillgänglig för al-
la teknologer. Teknologerna ska ges relevant information om
kurserna för att underlätta teknologens val. Det är mycket
viktigt att information om kursval läggs på tider där den in-
te krockar med schemalagd undervisning. Allmän kursvals-
information ges från första årskursen, exempelvis i de kurser
som har valfria fortsättningskurser.

§3.104 högskolan ska tillhandahålla en kursdatabas där det är tydligtför studenten vilka kurser som studenten är behörig till, när des-sa går samt tydliggöra förkunskapskrav.
Databasen ska på ett tydligt sätt klargöra för studenten om
vilka möjligheter det finns att läsa olika kurser, både när det
gäller behörighet men också tydliggöra när kurserna går så
att studenten inte, av misstag, väljer kurser som krockar.
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3.6.5 Utlandsstudier
Ett antal chalmerister väljer att förlägga delar av sina studier utomlands via något avChalmers utbytesprogram. Utbyten är ett av de bästa verktygen för internationalise-ring och utbytesverksamheten bör därför tas tillvara.
§3.105 högskolan aktivt informerar ochmarknadsför demöjligheter tillutlandsstudier som erbjuds.

För att så många sommöjligt ska få möjlighet att ta del av ut-
landsstudier bör dessa marknadsföras på ett tydligt sätt och
kontaktuppgifter till relevanta personer på mottagande uni-
versitet bör finnas tillgängliga.

§3.106 förutsättningarna för internationellt utbyte för såväl teknologersom lärare ska vara goda samt utvecklas med tiden.
För att både teknologer och lärare ska få breddade erfaren-
heter och nya perspektiv bör högskolan aktivt arbeta för att
möjligheter för internationella utbyten är goda.

§3.107 högskolan ska erbjuda denutresta teknologenmöjlighet till kon-tinuerlig kontakt under utlandsvistelsen.
Det ska finnas möjlighet för uppföljning av utbytet och dess
kvalitet samt stöd för teknologen vid eventuella problem.
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3.6.6 Information till internationella teknologer
§3.108 internationella teknologer ska få information rörande socialaförhållanden i Sverige, t.ex. försäkring, personnummer, telefon,sjukvård och bostad.
§3.109 teknologer som kommer till Chalmers från andra länder skaha möjlighet till kontakt med personer på högskolan för att påbästa sätt kunna förbereda sig inför sin vistelse här.
§3.110 all information till internationella teknologer ska finnas till-gänglig på engelska.
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3.7 Geografisk placering av utbildning
§3.111 högskolan inte ändrar den geografiska placeringen av institutio-ner och utbildningsprogram utan en förutsättningslös och obe-roende utredning.

I en sådan utredning är det viktigt att det noga studeras hur
studenterna påverkas samt att studenterna ges goda möjlig-
heter att yttra sig i frågan.

§3.112 omplacering av utbildningsprogram mellan olika campus skaske med god framförhållning. Minst 3 år från beslut till imple-mentering är en rimlig utgångspunkt.
Det är viktigt att studenter ges möjlighet att anpassa sin bo-
stadssituation och andra livsförhållanden till de nya premis-
ser som ett campusbyte innebär. Även studentkåren och tek-
nologsektionerna kan behöva tid till att förbereda sig inför
förändringen.
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4 Rättssäkerhet
Sedan 1994 är Chalmers en stiftelsehögskola vilket innebär att vi inte lyder under sam-ma lagar som statliga lärosäten. Detta leder till att chalmerister inte har samma rätt-skydd somövriga studenter. Av denna anledning är det viktigt att högskolan har tydligainterna regler på vad som gäller för högskolans teknologer och att de speciella villkorsom stiftelseformen medför på ett tydligt sätt klargörs för alla teknologer.
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4.1 Regelverk
§4.1 teknologer vid Chalmers ska ha minst lika bra rättsskydd somövriga studenter i Sverige.

På grund av teknologernas osäkra rättssituation ska hög-
skolan skapa ett regelverk där teknologernas rättigheter och
skyldigheter klargörs.

§4.2 det på högskolan ska finnas ett lättillgängligt, klart och tydligtregelverk för teknologernas skyldigheter och rättigheter.
Regelverket ska vara lättillgängligt för teknologerna och hög-
skolans personal. Tillsammans ska högskolan och studentkå-
ren göra en årlig revidering. Att Chalmers är en stiftelsehög-
skola ska ej påverka chalmeristernas rättssäkerhet negativt.

§4.3 högskolan skapar ett sätt att hantera interna klagomål rörandeutbildningsfrågor motsvarande myndigheternas kontroll av destatliga lärosätena
§4.4 högskolan ska tillämpa offentlighetsprincipen.
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4.2 Studerandeombud
§4.5 det finns studerandeombud anställda vid högskolan i omedelbarnärhet till teknologerna.

Dessa ska kunna föra den enskilde teknologens talan gente-
mot högskolan i fall som rör utbildningen, den studiesociala
miljön samt i disciplinärenden. Studerandeombuden ska fin-
nas till för både teknologerna och de anställda när de blivit
orättvist behandlade. Det är viktigt att denne får tillräckliga
resurser och att denne är lättillgänglig. Studerandeombuden
ska få tillgång till alla handlingar, även de av högskolan sek-
retessbelagda, om dessa berör det ärende som de undersöker.

§4.6 doktorander ska ha möjlighet att vända sig till en från hög-skolan oberoende person (doktorandombud), för att diskuterasvårigheter eller problem som uppstått under studierna.
§4.7 teknologerna får information om studerandeombuden och de-ras arbetsuppgifter.

Teknologerna ska informeras om att de kan vända sig till stu-
derandeombuden om de känner sig orättvist behandlade.
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4.3 Disciplinnämnd
§4.8 en disciplinnämnd bestående av lärare, teknologer och externalagkunniga ska finnas på högskolan.

Då brott mot Chalmers disciplinstadga har begåtts är det vik-
tigt att dessa ärenden behandlas av en disciplinnämnd.

§4.9 disciplinnämndenkompletterasmedytterligare juridiskhjälp dåfall om avskiljande kommer upp.
Då denna typ av ärenden är extra känsliga är det av största
vikt att prövningen går rättssäkert till.
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4.4 Överklagande
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4.4.1 Hantering av överklagningsbara frågor
§4.10 det på högskolan ska finnas en nämnd med uppgift att handhaöverklaganden som rör antagnings- och examensbeslut, där le-damöter med juridisk kompetens ska ingå.

För de statliga lärosätena finns det en överklagandenämnd
somhandhar överklaganden rörande behörighetskrav, antag-
ning, tillgodoräknande av kurser, utdelande av examensbevis
och liknande frågor. Idag har disciplinnämnden på högskolan
den funktionen. Om en teknolog har ärenden av detta slag får
denne vända sig till studerandeombuden. Även på högskolan
ska det finnas en separat nämnd som hanterar motsvarande
ärenden.
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4.4.2 Överklagande av disciplinärenden
§4.11 det ska vara möjligt att överklaga disciplinnämndens beslut tillen grupp lag- och sakkunniga som inte är densamma som tagitbeslutet i första läget, där teknologrepresentation ska finnas.

För att garantera chalmeristens rättssäkerhet ska det vara
möjligt att överklaga disciplinnämndens beslut. Högskolans
styrelse bör knyta till sig en extern grupp av bland annat lag-
kunniga som har erfarenhet av disciplinärenden. Medlem-
marna i överklagandegruppen ska vara helt skilda från dem
i disciplinnämnden. Det ska finnas teknologrepresentation i
gruppen.
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4.5 Personalansvarsnämnd
§4.12 det vid högskolan ska finnas en personalansvarsnämnd.

För att garantera teknologernas rättssäkerhet bör det finnas
ett organ där högskolans personal ska kunna ställas till svars
då misstanke om inkorrekt uppträdande finns. I nämnden
bör, förutom rektor, representanter för teknologerna samt lä-
rare och övrig personal finnas.
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5 Personal
För att på bästa sätt underlätta för teknologerna bör ett antal funktioner av vägledandeoch stödjande karaktär finnas bland högskolans personal. Gemensamt för dem alla äratt de ska ge teknologerna ett gott bemötande.
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5.1 Högskolans ansvar för studiesociala frågor
§5.1 en av högskolan anställd person ska ansvara för samordning ochutveckling av studiesociala frågor för teknologer.

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling av den studie-
sociala miljön ska det finnas en anställd person som ansvarar
för samordning och utveckling av studiesociala frågor. I detta
ansvar ingår att kontinuerligt hålla sig informerad om de fak-
torer som påverkar teknologernas situation och att tillse att
denna information sprids till berörda personerna inom hög-
skolan och studentkåren.

65 av 143
Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS



ÅSIKTSPROGRAM2021-05-12

5.2 Studievägledning
§5.2 det för varje utbildningsprogram finnsminst en personmed stu-dievägledningsfunktion.

I de fall där arbetsbelastningen är för stor för en person ska
fler finnas. Studievägledningens funktioner ska vara en na-
turlig del av studielivet och lätt att ta del av. Studievägle-
darna ska aktivt hjälpa till med planering inför studierna och
särskilt stöd ska ges till de teknologer som har problem med
att följa utbildningsplanen. För detta ska det finnas minst
en vägledningsfunktion per utbildningsprogram, vilket gäl-
ler såväl mastersprogram som övriga.

§5.3 studievägledarna ska finnas på rimligt avstånd till de teknologerde jobbar med.
Att transportera sig till sin studievägledare ska inte vara så
besvärligt eller tidskrävande att teknologer avstår från att be-
söka dem av en sådan anledning. Långa transportsträckor ska
inte heller bidra till att teknologer som behöver besöka sin
studievägledare blir stressade.

§5.4 studievägledning via internet möjliggörs.
Det ska även finnas funktioner för studievägledning via in-
ternet, framförallt för besvarande av kortare eller standardi-
serade frågor. Detta kan exempelvis genomförasmed hjälp av
e-post, chattfunktion, frågeformulär och FAQ.

§5.5 studievägledarna har en god insikt i vad det innebär att studerapå Chalmers.
Det är viktigt att studievägledarna ska kunna vägleda tekno-
loger inom program och ska kunna vägleda de som vill byta
program. De ska även kunna vägleda övergripande om Chal-
mers samt hur lagar och förordningar påverkar teknologerna.

§5.6 det på högskolan finns en studievägledning med internationellinriktning.
Det ska finnas internationell studievägledning, både för ut-
ländska teknologer som söker information om Chalmers eller
redan kommit hit, såväl som för teknologer som vill söka sig
utomlands.
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§5.7 alla inom studerandeservice som har kontakt med ut- och inre-sande teknologer ska ha goda språkkunskaper i engelska.
Alla enskilda studentcentrum ska inneha internationell kom-
petens då Chalmers har utländska teknologer påmånga av si-
na mastersprogram.

§5.8 internationella teknologer erbjuds service av samma kvalitetsom övriga teknologer.
Det innebär att alla studentcentrum innehar internationell
kompetens och kan ta hand om internationella teknologer.

§5.9 handläggningstiden för dispensärenden i en antagnings- ellerexamensfråga ej överstiger 1 arbetsvecka.
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5.3 Karriärvägledning
§5.10 alla teknologer har tillgång till karriärvägledning och kan fåvägledning i hur kursval påverkar framtida arbetsmöjligheter.
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5.4 Kurator och andra liknande funktioner
§5.11 det på högskolan finns åtminstone en kurator anställd.

Att högskolan har en kurator anställd underlättar kontaktsö-
kandetmed denne och leder till att fler teknologer söker hjälp
i ett tidigare skede. Teknologernas mentala välmående är av
största vikt. Därför ska det finnas en kurator anställd av hög-
skolan. Kuratorn ska ta emot alla typer av ärenden, oberoende
av direkt koppling till studierna.

§5.12 kurator och person som teknologer kan rådfråga inom t.ex. livs-åskådning, etik ochmoral finns lättillgängligt och centralt beläg-na i lokaler finansierade av högskolan.
Närheten till teknologerna är mycket viktig, och ska bevaras.
Personen som studenter kan rådfråga inom t.ex. livsåskåd-
ning, etik och morals arbete ska innebära kris- och stödsam-
tal med teknologer oavsett deras religiösa tillhörighet.

§5.13 personen som teknologer kan rådfråga angående livsåskådningska vid behov förmedla kontakt till religiösa företrädare.
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5.5 Lärare
Högskolans lärare bedriver grundutbildning, forskarutbildning, forskning, fortbildningsamt samverkan med samhället. Lärare, studerande och administration inom verk-samhetsområdena samarbetar för att skapa ett bra klimat på Chalmers.
§5.14 all högskolans personal ska kunna göra sig fullständigt förståddpå svenska eller engelska.
§5.15 Högskolan erbjuder stödfunktion så att språkproblem inte blirett hinder för att genomföra utbildningen.
§5.16 alla lärare som undervisar på avancerad nivå kan göra sigfullständigt förstådda på engelska
§5.17 alla lärare ska behärska sina ämnen och vara väl förtrogna medkurslitteratur och studier vid en teknisk högskola.
§5.18 undervisningen på Chalmers är av sådant slag att alla, oavsettbakgrund eller tillhörighet, kan tillgodogöra sig den på bästasätt.

Läraren har en viktig roll som förebild för teknologerna när
det gäller attityder och undervisning. Om teknologen blir dis-
kriminerad av sin lärare påverkas teknologen både psykiskt
och studiemässigt. Lärarna ska göras medvetna om jämlikhet
och anpassa sitt sätt att undervisa efter teknologernas oli-
ka bakgrund och förutsättningar. De ska också göras medvet-
na om mångfald och genusfrågor. Läraren och högskolan ska
se det som positivt och utvecklande om teknologgruppen är
heterogen. Det är viktigt att läraren skapar en inkluderande
miljö i undervisningen.

§5.19 all undervisande personal ska, innan de börjar undervisa,genomgå en obligatorisk utbildning inom pedagogik, kommuni-kation och jämlikhet samt erbjudas stöd i pedagogiska frågoroch kommunikation till teknologerna.
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5.6 Tjänstetillsättning
§5.20 högskolan värderar pedagogisk skicklighet lika tungt som äm-neskunskaper och forskarmeriter vid anställningar.

Alla som undervisar vid högskolan ska vara goda pedagoger.
Pedagogisk skicklighet och pedagogiskt intresse ska väga lika
tungt som ämneskunskaper och forskarmeriter vid tillsvida-
reanställningar och tidsbegränsade anställningar. Pedagogi-
ken som används i undervisningen på högskolan måste hela
tiden utvecklas.

§5.21 det ska eftersträvas heterogen fördelning i anställningskommit-téer och övriga nomineringsgrupper.
För att så långt som möjligt behandla samtliga sökande rätt-
vist ska en kvalitativ jämlikhet eftersträvas i anställnings-
kommittéer och övriga grupper somhar till uppgift att ta fram
nomineringar.

§5.22 teknologerna bereds plats i anställningskommittéerna.
Teknologerna ska ha en självklar plats i anställningskommit-
téerna. Det är viktigt att teknologrepresentanterna inte an-
vänds till att jämna ut bristande mångfald bland övriga re-
presentanter.

§5.23 anställningskommittéer och övriga nomineringsgrupper gesjämställdhetsutbildningar.
§5.24 doktorandtjänster tillsätts genomenöppen rekryteringsprocessdär det görs en nationell utlysning i erforderlig tid, konkurrens-utsatt bedömning och antagning på vetenskaplig grund ellerandra vetenskapligt relevanta meriter.
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6 Doktorander
Doktorander är i en speciell situation då de både är anställda och studenter och skadärför täckas av de rättigheter och skyldigheter som finns för båda dessa roller. Det ären heterogen grupp, bestående av både nationella och internationella doktorander.
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6.1 Anställning och finansiering
§6.1 doktorander ska vara anställda av högskolan eller annan ar-betsgivare och räknas som forskarstuderande.
§6.2 ingen ska antas till forskarutbildning utan färdig finansieringför hela utbildningsperioden.
§6.3 en forskarutbildnings finansiering ska vara tillräcklig för atterbjuda en högkvalitativ utbildning, vilket innebär till exempelfinansiering för resor till konferenser och forskningsvistelser,utrustning, och liknande.
§6.4 det ska vara tydligt vilka regelverk som gäller för doktorander,både i egenskap av anställd såväl som i egenskap av student.
§6.5 en doktorand ska inte förväntas att spendera mer än 40 timmari veckan på arbete inom sin tjänst.
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6.2 Handledning
§6.6 varje doktorand ska ha minst två aktiva handledare.
§6.7 doktorander ska ha rätt att byta handledare samt att få biträ-dande handledare, och dessutom påverka valet av dessa.
§6.8 handledare för doktorander ska ha genomgått handledarutbild-ning.

Handledarna ska göras medvetna om jämlikhet och anpassa
sitt sätt att undervisa efter doktorandernas olika bakgrund
och förutsättningar. De ska också göras medvetna om mång-
fald och genusfrågor.

§6.9 handledningen är av sådant slag att alla, oavsett bakgrund ellertillhörighet, kan tillgodogöra sig den på bästa sätt.
§6.10 handledare för doktorander ska regelbundet genomgå handle-darutveckling.
§6.11 huvudhandledare ska ha docentexamen eller motsvarande.
§6.12 handledare ska erbjuda sina doktorander regelbunden och ade-kvat handledning.

Detta inkluderar även återkoppling inom rimlig tidsram.

§6.13 handledare ska inte tillåtas handleda fler än ett rimligt antaldoktorander så att punkt §6.12 kan upprätthållas.
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6.3 Forskarutbildning
§6.14 doktorander ska ha rätt att vistas i en god och relevant forsk-ningsmiljö.
§6.15 doktorander ska ges möjlighet att spendera en del av sin studi-etid vid annat svenskt eller internationellt lärosäte.
§6.16 doktorander ska ges en reell möjlighet att slutföra sin utbild-ning, där det ska ges möjlighet att ta ut licentiatexamen inom2,5 år, men detta ska inte vara något krav eller hinder förfortsatta studier eller för att kunna ta ut doktorsexamen.
§6.17 doktorander ska ha en individuell studieplan som följs uppminst en gång per år.
§6.18 den individuella studieplanen ska ställa rimliga krav på dokto-randen med hänsyn till forskningsprojektet.
§6.19 doktorander ska ha möjlighet att tillgodoräkna sig kurser frånavancerad nivå, om doktoranden så önskar.
§6.20 väntetider för obligatoriska GTS-kurser (Generic and Transfe-rable Skills) ska inte överstiga en läsperiod.
§6.21 doktorander ska ha rätt till pedagogisk utbildning innan institu-tionstjänstgöring i form av undervisning påbörjas.
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6.4 Institutionstjänstgöring
§6.22 doktorander ska ha rätt att deltaga i kvalificerad undervisningsom en del av sin institutionstjänstgöring.
§6.23 institutionstjänstgöring skamaximalt utgöra 20% av en heltids-tjänst och ska förlänga doktorandens anställning motsvarandemed tiden spenderad på institutionstjänstgöring.
§6.24 fördelning av institutionstjänstgöring mellan doktorander skaske på ett transparent och rättvist sätt.
§6.25 tiden spenderad på institutionstjänstgöring ska räknas på etttransparent och rättvist sätt.
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6.5 Övrigt
§6.26 en forskarutbildning ska ge förutsättningar för fortsatt merite-ring såväl inom som utanför universitetsvärlden.
§6.27 all information till doktorander på Chalmers och om forskarut-bildningens utformning ska vara tillgänglig på engelska.
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7 Studentrekrytering och antagning
Antagningsformerna ska vara av sådant slag att det är de bäst lämpade för utbildning-en individerna som börjar studera på Chalmers.

78 av 143
Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS



ÅSIKTSPROGRAM2021-05-12

7.1 Studentrekrytering
§7.1 högskolan har aktiva program för rekrytering nationellt såvälsom internationellt.

Det är av yttersta vikt att högskolan har ett aktivt program
för rekrytering såväl nationellt som internationellt. Detta in-
nebär aktivt arbete för att ge information om vad studier vid
Chalmers innebär, såväl som att sprida kunskap om chalme-
ristens framtida yrkesroll. Högskolan ska ha relevanta mål
med framtida rekrytering. Strategier bör läggas utefter de
framtagna målen.

§7.2 teknologer ska aktivt deltaga i studentrekryteringsarbetet.
Det är viktigt att studenter på Chalmers syns i rekryteringsar-
betet och därför ska studenter som jobbar med detta uppbära
skälig ersättning för sitt arbete.

§7.3 programrekryteringen arbetar efter den centrala studentrekry-teringens strategi.
§7.4 högskolan har ett långsiktigt program för att öka teknikintressebland barn och ungdomar.

Det är viktigt att högskolan arbetar med att öka teknikintres-
set hos yngre (grundskola och tidigare), detta i långsiktigt syf-
te för studentrekrytering.

§7.5 högskolan ska arbeta för att öka intresset för naturvetenskapoch teknik bland på Chalmers underrepresenterade grupper pågymnasiet och grundskolan.
Det är viktigt att högskolan syns och väcker intresset för tek-
niska utbildningar till exempel genom läxhjälp.

§7.6 högskolan har ett tekniskt basår.
Genomatt utöka antalet platser vid det förberedande högsko-
lebasåret breddas rekryteringsbasen. Det är viktigt att hög-
skolebasåret inte ska marknadsföras som en genväg till en
plats vid högskolans övriga utbildningar.

79 av 143
Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS



ÅSIKTSPROGRAM2021-05-12

7.1.1 Mångfald inom studentrekryteringen
§7.7 högskolan ska ta framochkontinuerligt arbetamed samtanvän-da alternativa antagningsmetoder för att minska särbehandlingvid antagning till högre studier.

Vid antagning får högskolan tillsätta en tredjedel av platser-
named alternativa antagningsmetoder. Det är ett användbart
redskap för att ökamångfalden på Chalmers och bör utnyttjas
i större utsträckning. Syftet med dessa metoder ska vara att
få de bästa teknologerna, även om de har svårt att visa upp
detta akademiskt.

§7.8 glappet mellan gymnasiet och högskolestudier på Chalmers skaminska utan att sänka kraven.
Det är viktigt att framtida studenter är väl förberedda för stu-
dier vid Chalmers. Högskolan kan exempelvis arrangera som-
markurser eller seminarier på campus, eller visa upp förebil-
der från Chalmers.

§7.9 informationen om Chalmers alltid är sanningsenlig och hållerhög kvalitet.
Högskolans rekrytering ska baseras på relevant information
utifrån den faktiska situationen på Chalmers för att ej locka
presumtiva studenter till något som de inte vill studera.

§7.10 högskolan ska aktivt arbeta för en breddad rekrytering.
Högskolan ska kvalitativt rekrytera de bästa studenterna oav-
sett kön, bakgrund eller annan tillhörighet. För att öka anta-
let sökande från underrepresenterade grupper bör arbete be-
drivas med att rikta rekryteringsinsatser mot just dessa, för
att visa att alla är lika välkomna till och har lika bra chanser
att klara sig på Chalmers oavsett bakgrund.

§7.11 högskolan utreder varför könsfördelning och etnisk bakgrundvarierar mellan olika utbildningar på Chalmers.
Det är viktigt att kartlägga vilka faktorer som kan påverka den
kvalitativa integreringen av etnisk mångfald i högskolan och
samhället i övrigt. En sådan bör sedan ligga till grund för en
handlingsplan för breddad rekrytering med fokus på etnisk
tillhörighet. På samma sätt bör liknande studier även utfö-
ras gällande könsfördelning, resulterande i en handlingsplan.
Handlingsplanerna ska även innefatta hur högskolan kan nå
ut till nya potentiella studentgrupper för att rekrytera de bäs-
ta studenterna.
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7.2 Antagning
§7.12 högskolan har tydliga regler för behörighet till samtliga programsamt att reglerna ska vara tillräckliga för att alla individer somsedermera antas klarar utbildningen.

De studenter som antas till studier vid Chalmers ska vara de
som har störst möjligheter att tillgodogöra sig utbildning-
en. Viktigast är dock att de gjort ett aktivt val samt har mo-
tivation och vilja till tekniska studier. Det är viktigt att slå
fast i den särskilda behörigheten vilka förkunskaper som är
nödvändiga för studier vid Chalmers. Högskolan bör inte an-
ta fler studenter än att undervisningskvaliteten bibehålls och
utvecklas.

§7.13 kvotering inte ska användas vid antagning där tillförlitliga be-dömningsgrunder finns.
Kvotering ska inte användas för att öka mångfalden på Chal-
mers då det finns icke särbehandlande lösningar. Dock har
högskolesystem i världen olika betygssystem vilket gör det
svårt att anta de bästa studenterna. Genom att ge kvoter till
olika högskolor ökas sannolikheten att få de bästa teknolo-
gerna.
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8 Likabehandling
Högskolan har det yttersta ansvaret för att verka för en jämlik högskola, där alla ska hasamma reella rättigheter, skyldigheter ochmöjligheter. Teknologer på Chalmers ska in-te drabbas av orättvisor på grund av sin bakgrund eller tillhörighet. Alla ska ha fullgodamöjligheter att studera och medverka på fritidsaktiviteter på Chalmers. Alla anställdaoch teknologer ska varamedvetna om jämlikhetsfrågor och fåmöjligheten till att reflek-tera över sin egen attityd. Mångfald berikar utbildningen och ska därför eftersträvasoch aktivt verkas för.
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8.1 Högskolan
§8.1 högskolans organisation ska präglas av kvalitativ jämlikhet.
§8.2 alla institutioner och utbildningsområden på Chalmers ska habåde en jämställdhetsplan och en likabehandlingsplan som in-kluderar teknologer och utbildning.

Högskolan är enligt lag skyldig att upprätta planer för både
jämställdhets- och likabehandlingsarbete. På Chalmers mås-
te dessutom varje institution utarbeta en egen jämställdhets-
plan, som även bör omfatta teknologer och utbildning. Sam-
ma förhållanden bör gälla likabehandlingsplanerna. Planerna
ska vara uppdaterade och deras innehåll ska vara relevant och
tillräckligt omfattande.

§8.3 högskolan ska öka kunskapen hos sina anställda om jämlikhets-frågor i grundutbildningen och forskningen.
Alla högskolans anställda, speciellt lärare och studievägleda-
re, har en viktig roll för teknologernas trivsel och därför ska
alla anställda ha kunskap om vad jämlikhet innebär och an-
vända den kunskapen i sitt arbete. Det är viktigt att jämlik-
hetsarbete införlivas i hela verksamheten och medvetet an-
vänds på daglig basis.

§8.4 teknologerna informeras om var denne kan ta del avjämställdhets- och likabehandlingsplanerna.
Det ska tydligt framgå vart teknologen ska vända sig vid
negativ särbehandling. Högskolan ska ta varje indikation
på diskriminering på största allvar och se till att lämpliga
åtgärder vidtas, oavsett om det är en lärare eller en teknolog
som har varit den som diskriminerat.

§8.5 det på högskolan finns en eller flera jämlikhetskoordinator an-ställda.
Det ska på högskolan åtminstone finnas en jämlikhetskoordi-
nator för att arbetet med dessa frågor ska få kontinuitet och
tyngd. Arbetet ska innebära ansvaret för att samordna jäm-
likhetsarbetet på högskolan, utbilda personal och teknologer
inom ämnena samt utreda frågor som har med ämnena att
göra.
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§8.6 högskolan ska bedriva ett aktivt attitydförbättrande arbete förfrågor rörande etnisk och social mångfald inom högskolan.
Arbetet ska vara riktatmot såväl teknologer somanställda vid
högskolan.

§8.7 de styrdokument som finns på högskolan ska minst röra delagstadgade diskrimineringsgrunderna samt alla typer av tra-kasserier.
§8.8 anställda på högskolan ska ta del av likabehandlingsutbildning-ar.

Hela högskolans organisation ska genomsyras av en jämlik
attityd. Alla anställda ska genomgå utbildning inom mång-
kulturellt arbetssätt samt jämlikhetsarbete i högskolan.

§8.9 teknologer ska få kunskap om genus- och mångkultur, vilkenska integreras i alla programutbildningar, dock inte nödvändigt-vis i alla kurser.
§8.10 högskolan vid behov tar fram riktade insatser för att stödjateknologer med särskilda behov.
§8.11 Högskolan stöttar teknologerna och kåren i deras jämlikhets-arbete, genom personal, ekonomiskt stöd och andra lämpligametoder.
§8.12 högskolan ska behandla alla teknologer likvärdigt, oavsett hurstudierna finansieras.

Högskolan ska inte göra någon särskiljning mellan betalande
teknologer och statligt finansierade teknologer, eller särskil-
ja olika grupper av betalande teknologer, med avseende på
teknologens rättigheter och skyldigheter.

§8.13 könsneutrala toaletter finns lättillgängligt på alla delar avcampus.
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8.2 Mångfald
§8.14 högskolan ska motverka all typ av utanförskap. Högskolan skasamarbeta med studentkåren i dessa frågor.

Ett vanligt problem är att det ofta glöms bort att människor
medutländsk bakgrundutgör en heterogen grupp. En gemen-
sam nämnare är att dessa individer på olika sätt riskerar att
missgynnas och i många fall diskrimineras.

§8.15 högskolan uppmärksammar förekomsten av och arbetar aktivtmed attmotverka diskriminering och kränkande särbehandling.
Ingen ska känna sig kränkt eller bli diskriminerad som individ
eller som grupp på Chalmers, och ingen ska tveka att söka sig
till Chalmers på grund av rädsla för att bli kränkt eller diskri-
minerad.

§8.16 anställda, speciellt lärare och studievägledare, ska vara insattai situationen för minoritetsgrupper.
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8.3 Funktionsvariation
§8.17 det på högskolan finns personer med särskilt ansvar för atthandha ärenden rörande funktionsvariationer.
§8.18 alla teknologer på Chalmers ska hamöjlighet till full delaktigheti sina studier.

Likabehandling för personer med funktionsvariation, perma-
nent såväl som tillfällig, innebär möjlighet till full delaktig-
het och att alla har samma möjlighet till service, hjälp och
information. Alla typer av funktionsvariationer är inte syn-
liga. Det kan även innebära psykiska eller neuropsykiatriska
begränsningar eller läs- och skrivsvårigheter. Det är viktigt
att ha förståelse för dessa icke synliga funktionsvariationer,
samt att de inte på något sätt förringas. Det ska aldrig bli en
ekonomisk diskussion kring de hjälpmedel och anpassningar
som kan behövas för att teknologer med funktionsvariation
ska kunna bedriva sina studier på Chalmers. Det är individens
behov som ska tillgodoses och stå i centrum.

§8.19 alla teknologer ska i störstamöjligamånhamöjlighet till full del-aktighet i fritidsaktiviteter som äger rum på Chalmersområdeteller i högskolans regi.
Samma förutsättningar som för studier bör gälla för fritidsak-
tiviteter inom Chalmers.

§8.20 teknologer som har särskilda behov i sambandmed studier ellertentamen får dessa tillgodosedda.
Såväl utbildning som studiemiljö ska vara anpassad och till-
gänglig för teknologer med särskilda behov så att de kan del-
taga på lika villkor. Teknologer med särsilda behov ska ha full
tillgång till hjälpmedel för att klara av studierna på Chalmers.
Vidare ska det ses som en självklarhet att särskilda behov i
samband med tentamen tillgodoses.

§8.21 Chalmersområdet samt dess lokaler ska i största möjliga månvara anpassade för att erbjuda full tillgänglighet även för perso-ner med funktionsvariation.
§8.22 alla om- och tillbyggnationer på campus helt uppfyller kravenpå full tillgänglighet.
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§8.23 tillfälliga lokaler inte erbjuder sämre tillgänglighet än perma-nenta.
Vid ombyggnader på Chalmers är det viktigt att vägar inte
spärras av. De tillfälliga lösningarna drabbar oftast teknolo-
ger med funktionsvariation hårt.

§8.24 det finns vilorum tillgängliga samt att det finns klar och tydliginformation om hur dessa tillgås.
Det är viktigt för teknologer med behov av vilorum att det
finns tillgång till vilorum i närheten av undervisningslokaler.
Teknologer med behov av dessa ska även få information om
var vilorummen finns.

§8.25 alla teknologer ska få information från högskolan om sina rät-tigheter och möjligheter till hjälpmedel vid tillfällig eller perma-nent funktionsvariation.
Teknologer med funktionsvariation på Chalmers ska få infor-
mation av högskolan om sina rättigheter och tillgänglig ser-
vice. Högskolan ska inte skönmåla bilden utan hålla sig till
saklig information om studiesituationen och om vilka hinder
och möjligheter som finns för teknologer med funktionsvari-
ation på Chalmers. Högskolan måste ge råd och stöd så att
teknologens svårigheter i den dagliga situationen på Chal-
mers undanröjs. Det ska vara klart och tydligt vart teknologer
ska vända sig för att få den hjälp och det stöd som behövs. Vi-
dare ska högskolan informera om vart teknologer kan vända
sig om de behöver få ett funktionsvariation dokumenterat.
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9 Studie- och arbetsmiljö
En god arbetsmiljö är en förutsättning för goda studieresultat. Alla måste kunna stude-ra utan att riskera sin hälsa. Ett helhetsgrepp om arbetsmiljön krävs, eftersom den to-tala arbetsmiljön skapas av en samverkan mellan fysisk och psykosocial miljö. Genomatt uppmärksamma och åtgärda brister i arbetsmiljön förebyggs arbetsskador och engod studiemiljö uppnås. Det får aldrig vara så att arbetsmiljöproblem hindrar eller för-svårar för någon att deltaga i utbildningen. Teknologen ska ha realistiska möjligheteratt påverka missförhållanden i studie- och arbetsmiljön.
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9.1 Studenters arbetsmiljö
§9.1 arbetsmiljöproblem, vare sig de är av fysisk eller psykosocial ka-raktär, aldrig får påverka någons studier negativt.

Genom att uppmärksamma och åtgärda brister i arbetsmiljön
förebyggs arbetsskador och en god studiemiljö uppnås.

§9.2 Högskolan ska ha en tydlig delegationsordning för ansvar gällan-de studenters arbetsmiljö på varje program.
Den arbetsmiljöansvariga ska verka för att den fysiska och
psykosociala arbetsmiljön på programmet, såväl på grund-
som avancerad nivå, är god.

§9.3 Högskolan ska tillse att den arbetsmiljöansvariga på varje pro-gram har tillräckliga resurser för att säkerställa en god arbets-miljö.
Resurser inkluderar tid, pengar, kunskap och befogenheter.

§9.4 teknologernas arbetsmiljö ska behandlas i för ändamålet anpas-sade grupper bestående av högskolerepresentanter och tekno-loger.
Det är viktigt att studerandearbetsmiljöombud har sådan
grundläggande rättighet som rösträtt i samma omfattning
som övriga inblandade i skyddsarbetet. Studerandearbets-
miljöombud ska tillsammans med högskolerepresentanter
sitta med i en lokal grupp som har till uppgift att bevaka den
fysiska och psykiska arbetsmiljön på programmet.

§9.5 teknologer ska vara representerade i organisationen av ar-betsmiljöarbetet och högskolan ska ta deras åsikter i särskiltbeaktande.
§9.6 teknologer ska ha samma förutsättningar för god arbetsmiljösom anställda även i praktiken.
§9.7 högskolan ska erbjuda utbildning för studerandearbetsmiljöom-buden.

Studerandearbetsmiljöombud ska ha rätt till för målgruppen
anpassad utbildning, vilken ska bedrivas på lämplig tid för
teknologerna. Möjligheten att följa obligatoriska kurser ska
inte påverkas av att teknologen fungerar som arbetsmiljöom-
bud.
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9.2 Fysisk studie- och arbetsmiljö
§9.8 högskolans lokaler uppfyller ställda krav på ergonomi, klimat,ventilation, belysning, akustik och lokalvård.

Den optimala undervisningslokalen är utformad så att kon-
taktenmellan föreläsare och teknologer är god, samt att ställ-
da krav på ergonomi, klimat, ventilation, belysning, akustik,
säkerhet och lokalvård uppfylls. En god arbetsmiljö är föru-
tom ett grundläggande krav ett konkurrensmedel när det gäl-
ler att attrahera teknologer till Chalmers.

§9.9 teknologernas lokaler diskuteras i ett av högskolan och student-kåren gemensamt definierat forum.
För att markera vikten av bra lokaler för undervisning och
studier ska det på högskolan finnas någon form av forummed
teknologrepresentation där lokalerna på Chalmers diskuteras
ur ett teknologperspektiv.

§9.10 lokalerna för undervisningen på ett program ska planeras för attundvika långa transportsträckor för teknologerna.
Det är viktigt att kunna ta sig mellan undervisningslokalerna
på 15-minutersrasterna utan att detta blir ett stressmoment.

§9.11 högskolan måste ta ett ansvar för de ökade resekostnader detkan innebära med undervisning på två campus.
§9.12 högskolans lokaler och utomhusmiljö ständigt utvecklas för attöka trivseln hos teknologerna.
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9.2.1 Datorer och IT-infrastruktur
§9.13 det finns god tillgång till datorsalar.

Då stor del av utbildningen kräver datorarbete är det viktigt
att det finns god tillgång till datorer.

§9.14 det ska finnas stabilt, trådlöst nätverk över hela campus.
Tillgången till trådlöst nätverk ska täcka hela campusområ-
dena och ha tillräckligt hög belastningförmåga.

§9.15 det för teknologerna finns fullgod IT-support för högskolansdatorer och programvaror.
§9.16 programvara som används i utbildningen ska vara uppdaterad,kommersiellt gångbar och finnas tillgänglig för berörda teknolo-ger.

För att teknologerna ska vara så väl förberedda som möjligt
inför arbetslivet är det viktigt att programvara som används i
utbildningen är relevant sett till vilken programvara som an-
vänds i akademin och i näringslivet. Programvaran ska finnas
tillgänglig både på högskolans datorer och i största möjliga
mån för installation på egenadministrerade datorer.
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9.2.2 Studieplatser
§9.17 det ska finnas studieplatser i tillfredsställande omfattning.

Det ska finnas studieplatser utspridda över båda campus, bå-
de för enskilda och grupper, vilka ska vara tillgängliga hela
dygnet.

§9.18 alla teknologer ska ha tillgång till alla studieplatser.
Detta för att lokalerna ska används optimalt och att studi-
emiljön för studenterna kan varieras. Däremot bör inte alla
teknologer ha tillgång till personliga arbetsplatser såsom rit-
salar, kurslabb och liknande.Möjligheten att boka studieplat-
ser bör begränsas för att ge alla en rimlig chans att få tillgång
till alla lokaler.

§9.19 studieplatsernas utformning präglas av en variation för att kun-na uppfylla de olika behov som finns.
Då behoven är varierande ska det finnas god tillgång både till
mindre grupprum och till läsesalar.

§9.20 studieplatser finns både centralt på campusen och i närhet tilllärare.
Alla teknologer ska kunna studera i lokaler som ligger nära
undervisningslokaler och lärarnas kontor för att främja stu-
diemiljön och samarbetet.

§9.21 det ska finnas ett stort utbud av tysta läsplatser och grupprumbåde på campus Johanneberg och campus Lindholmen.
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9.3 Psykosocial studie- och arbetsmiljö
§9.22 teknologerna ska ha inflytande över sin studiesituation.

Alla teknologer ska ha möjlighet att påverka sin studiesitua-
tion och det ska finnas vägar för teknologer att påpeka fel och
brister och få dem åtgärdade.

§9.23 lärare såväl som teknologer och andra anställda har en bra atti-tyd, med hörnstenarna: respekt, förståelse och god vilja.
Den attityd som lärare visar mot teknologer betyder mycket
för motivationen till studier. Det är viktigt att de undervi-
sande institutionerna visar en god vilja att hjälpa de tekno-
loger som söker svar på frågor. Teknologer ska alltid känna
sig välkomna på institutionerna, oavsett om konsultations-
tid erbjuds eller ej. Undervisningen ska vara utformad så att
teknologen kan deltaga aktivt. Delaktighet i planering och ut-
formning av undervisningen är viktigt för välbefinnandet.

§9.24 alla teknologer ska informeras om vart de kan vända sig för attfå hjälp med stressrelaterade problem.
§9.25 alla fall av trakasserier som kommer högskolan eller studentkå-ren till kännedom tas på allvar och utreds, oavsett vem som bli-vit kränkt eller vem som har kränkt någon annan.

Studentkåren tolererar inte någon form av trakasserier, oav-
sett hur subtila eller oskyldigt menade de än är. Trakasserier
kan innebära allt ifrån kränkande tillmälen till fysiska när-
manden. Detta gäller såväl mellan anställda och teknologer
som teknologer emellan. Den som har blivit utsatt för trakas-
serier ska veta vem denne kan prata med om händelsen och
var hjälp kan fås. Därför ska information gå ut om vart tekno-
logen kan vända sig.

§9.26 högskolan i samråd med studentkåren upprättar en handlings-plan för hur fall av trakasserier ska hanteras, samt att en sådanplanfinns tillgänglig för alla teknologer. Handlingsplanenbör be-skriva agerandet.
Handlingsplanen bör beskriva agerandet då fall av trakasse-
rier upptäcks så att både offer och förövare får hjälp. Det är
också viktigt att det klargörs vilka eventuella disciplinåtgär-
der somkan bli aktuella. Viktigast är information till teknolo-
gerna om tillvägagångssätt och kontaktpersoner då de blivit
utsatta för trakasserier.
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§9.27 institutionerna uppmuntrar teknologer till besök.
För att teknologerna ska få en inblick i institutionernas arbe-
te och den forskning som bedrivs, bör möjlighet ges att gö-
ra besök vid institutionerna. Det är därför viktigt att lokaler
planeras så att institutionerna är lättillgängliga för teknolo-
ger och vice versa. Institutionslokaler bör också vara öppna
dagtid.
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9.4 Teknologsektionslokaler
§9.28 teknologsektionslokaler ska finnas i anslutning till de undervis-ningslokaler som respektive teknologsektion företrädesvis an-vänder.

För att uppnå en tillfredsställande social studiemiljö bör det
finnas lokaler i anslutning till undervisningen där teknologer
kan vistas för att bedriva gemensam sektionsverksamhet. Al-
la teknologsektioner ska därför ha teknologsektionslokaler.
Lokalerna ska vara utformade så att verksamhet såsom mö-
ten, studier och fester kan bedrivas i dem samt att möjlighet
till att laga och äta mat finns. Det är även viktigt att alla sek-
tioner har ensam tillgång till åtminstone en del av sina tek-
nologsektionslokaler.

§9.29 lunchplatser i tillräcklig omfattning för programmets teknolo-ger tillhandahålls i anslutning till teknologsektionslokalerna.
§9.30 alla teknologsektioner ska ha en brandklassad och försäkradteknologsektionslokal.
§9.31 högskolan ska i samrådmed studentkåren reglera ett dokumentmed riktlinjer för teknologsektionslokaler.

Tillgången samt vad som avses med lägst godtagbar storlek
och standard på teknologsektionslokalerna ska regleras i ett
av högskolan tillsammans med studentkåren upprättat do-
kument med riktlinjer för teknologsektionslokaler. Storleken
bör bero på antal teknologer inom teknologsektionen och det
ska även framgå att det är minsta accepterade storlek som re-
gleras.
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9.5 Föreningslokaler
§9.32 högskolan ska tillgodose de lokalbehov som finns hos student-kårens och teknologsektionernas föreningar och kommittéer.

Föreningsverksamhet är viktig för att skapa en god socialmil-
jö och trivsel för de studerande påChalmers. Det är därför vik-
tigt att högskolan i största möjliga mån tillgodoser det behov
av föreningslokaler somfinns hos de studerande. Föreningar-
na som drivs av studerande på Chalmers bedriver ett omfat-
tande arbete i syfte att förbättra såväl den rent sociala miljön
som studiemiljön på campus. De har till viss del stora lokal-
behov som högskolan bör uppfylla.

§9.33 föreningar och kommittéer knutna till teknologsektioner skatillhandahållas lokaler i anknytning till dessa.
Om en förening har anknytning till någon teknologsektion
bör lokalen ligga i nära anslutning till sektionens övriga verk-
samhet. Lokaler ska i första hand upplåtas till föreningar an-
slutna till studentkåren och dess teknologsektioner samt där-
efter till andra föreningar som bedriver verksamhet som rik-
tar sig till en stor del av de studerande vid Chalmers.

§9.34 föreningslokaler ska upplåtas hyresfritt.
För att främja sociala aktiviteter på Chalmers ska inte före-
ningarna belastas ekonomiskt för sina lokaler. Lokalhyrorna
är orimligt höga i förhållande till de intäkter föreningarna får
genom sina medlemmar.
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10 Studieekonomi
En god och trygg ekonomi under studietiden skapar en grund för att studenten skakänna välbefinnande, kunna tillgodogöra sig utbildningen och prestera goda studiere-sultat. De ekonomiska villkor som erbjuds studenterna ska vara av en sådan art att deinte riskerar att rasera den personliga ekonomin på grund av högre studier.
Studiemedel utgör grundstommen i sammanhanget. Utbildningen har stor betydelseför individens utveckling och bör därför ses som en personlig investering. Utbildning-en har också ett stort värde för samhällets utveckling ur ekonomiska, kulturella ochdemokratiska perspektiv. Alltså bör det ligga i statens intresse att uppmuntra folk attutbilda sig genom att erbjuda goda ekonomiska villkor.
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10.1 Studiemedel
§10.1 reglerna för studiemedel ska vara utformade så att de ej påver-kar hur Chalmers utbildningar genomförs.
§10.2 studiemedel ska ges baserat på antalet studietimmar per läsår.

Det ska vara möjligt för Chalmers att utforma sina utbild-
ningar med färre antal läsveckor än 40 utan att teknologer-
nas möjlighet att få studiemedel för heltidsheltidsstudier be-
gränsas. Systemet för studiemedel ska vara enkelt och över-
skådligt samt tillgodose behoven hos så många individer som
möjligt.

§10.3 staten garanterar studielån även för studenter som genom van-lig kreditprövning inte skulle bli godkända som låntagare.
Alla ska gesmöjlighet till studier och därmed är det viktigt att
alla kan få studiemedel för att kunna ha skälig levnadsstan-
dard.

§10.4 nivån på studiemedlet ska vara sådan att studenten garanterasen skälig levnadsstandard enligt Konsumentverket.
§10.5 tiden för hantering av ansökan om studiemedel ej får överstigatvå veckor.

Det är viktigt att studenterna vet om sina förutsättningar in-
nan de börjar studera.

§10.6 dispens för ytterligare studiemedelsutbetalningar vid överskri-den tidsgräns ska ges då särskilda skäl föreligger.
§10.7 byte av utbildningsprogram ska räknas som synnerligt skäl vidansökan om förlängd utbetalningsperiod av studiemedel.

Valet av högskolestudier är av största vikt för resten av indi-
videns liv. Om studenten upptäcker att det val den har gjort
inte är det rätt, ska det finnas möjlighet att byta utbildning
och få studiemedel för att slutföra den utbildningen. Möjlig-
het till studiemedelsbetalningar ska vara uppåt begränsade
i tiden, men då synnerliga skäl föreligger ska dispens kunna
ges för ytterligare studiemedelsutbetalningar.
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§10.8 maximalt antal veckor studiemedel på högskolenivå minst är240 veckor.
Det motsvarar sex års heltidsstudier vilken är den tiden flera
lägger på sina studier vid Chalmers. Då basåret räknas på en
separat kvot som övriga högskolestudier belastar detta där-
för inte dessa 240 veckorna. Det ska även finnas möjlighet att
läsa kurser under sommaren.
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10.1.1 Bidrag och lån
§10.9 studiemedlet ska vara stort nog att ingen väljer bort högre stu-dier.

För att underlätta den ekonomiska bördan för den enskilde
studenten ska staten ge möjlighet till studiefinansiering ge-
nom såväl lån som bidrag. Samma finansieringsmöjligheter
ska ges oberoende av hur studenten väljer att finansiera sina
studier i övrigt.

§10.10 inga avgifter för att erhålla studiemedel ska tas ut.
Mängden tilldelademedel ska vara lättöverskådlig. Därför ska
inga avgifter för att erhålla studiemedel tas ut.

§10.11 studiemedlet räknas upp mot prisbasbeloppet varje år.
§10.12 studiemedlets fördelning mellan bidrag och lån ska vara lika.

Denmest prioriterade åtgärden för bättre studentekonomi är
att studiemedlet höjs. Efter en genomförd höjning bör fördel-
ningen gradvis ändras till dess att balansenmellan bidrag och
lån är lika. En sådan åtgärd ökar drivkraft för högre studier.

100 av 143
Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS



ÅSIKTSPROGRAM2021-05-12

10.1.2 Utlandsstudier
§10.13 studenter som vill genomföra hela eller delar av sin utbildningutomlands ska beviljas studiemedel enligt samma meritpröv-ning som råder för studier i Sverige.

Staten har del av ansvaret att underlätta för studenter som
vill läsa utomlands. Ekonomin ska inte vara ett hinder, ut-
an studiemedelssystemet ska erbjuda alternativ även då stu-
denten väljer att förlägga delar av sin utbildning utomlands.
Villkoren för studiemedel vid utlandsstudier ska inte på nå-
got sätt vara sämre än vid studier i Sverige.

§10.14 studenter som väljer att genomföra en hel eller delar av sin ut-bildning, inklusive praktik, utomlands ska erbjudas möjlighetertill tilläggslån för att bekosta eventuella merkostnader.
Det ges möjlighet att ta tilläggslån för att kunna täcka even-
tuella merkostnader som uppstår, t ex terminsavgifter eller
högre bostadskostnader. Dennamöjlighet ska ges även vid ut-
landspraktik, om denna är del av utbildningen.
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10.1.3 Prövning för studiemedel
§10.15 meritprövning ska ske på likvärdigt sätt för alla svenska studen-ter.

Detta med hänsyn taget till varierande upplägg av och inne-
håll i utbildningen. Studenten ska varameriterad för nya stu-
diemedel då denne blivit godkänd på ett rimligt och i förväg
fastställt antal poäng. Meritbedömningen ska endast göras
för den tid då studenten erhållit studiemedel. Möjlighet bör
även finnas att under tid utan studiemedel ta igen missade
poäng för att uppnå fastställd poängnivå.

§10.16 den poängnivå som krävs för meritering till förnyade studieme-del ska fastställas av CSN och högskolan i samråd.
Hänsyn bör tas till den höga arbetsbelastningen på de teknis-
ka högskolorna. Då arbetsbelastning per poäng varierar kraf-
tigt mellan olika huvudområden bör studiemedlet anpassas
till faktiskt arbetsbelastning per poäng och hänsyn tas till om
studenter har möjlighet till extraarbete under skoltid.

§10.17 särskilda skäl ska kunna åberopas vid meritprövning.
Särskilda skäl bör vara händelser som påverkar den studeran-
de i en så stor omfattning att studieresultaten påverkas ne-
gativt. Det kan till exempel röra sig om byte av utbildnings-
program, anhörigs bortgång och fackligt arbete.

§10.18 det ska finnas en lokal samrådsgrupp med representanter frånhögskolan, studentkåren och CSN.
Samrådsgrupp ska finnas för att beakta de fall när meritkra-
ven på grund av särskilda skäl inte uppfyllts. I den lokala
gruppen ska representanter från CSN, studentkåren och hög-
skolan ingå. Att vid ett tidigare tillfälle ha varit i samrådsmöte
med CSN ska inte påverka teknologens förutsättningar.

§10.19 beslut i samband med prövning ska kunna överklagas till högreinstans.
§10.20 meritkraven för beviljande av studiemedel ska vara lägre efterförsta året än efter senare år.

Förstaårsstudenter presterar ofta ett lågt resultat då de ej är
vana vid den höga studietakten vid Chalmers.
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10.1.4 Återbetalning
§10.21 återbetalningen är inkomstrelaterad och maximerad till rimligdel av inkomsten.

Återbetalningen får inte undergräva den enskildes ekonomi
och måste vara kopplad till individens i tiden skiftande be-
talningsförmåga. Återbetalningen ska därför vara inkomstre-
laterad och maximerad till en rimlig del av inkomsten. Över-
gången från inkomstrelaterad återbetalning till återbetalning
baserad på skuldens storlek har inneburit allvarliga försäm-
ringar för de återbetalningsskyldiga.

§10.22 återbetalningskrav av studielånet ej ska påbörjas tidigare än 12månader efter avslutade studier.
§10.23 villkoren för tagna lån ej får försämras i efterhand.

Tydliga regler för återbetalning är viktigt. Studielånet bör ses
som ett avtal mellan studenten och staten. Studenten måste
kunna överblicka effekterna av återbetalningen och reglerna
får inte försämras retroaktivt.

§10.24 återbetalning ej ska krävas under registrerat studieuppehåll.
§10.25 hela studieskulden avskrives vid ålderspension, dödsfall ellerdå synnerliga skäl föreligger.
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10.2 Studieavgifter
§10.26 utbildningen ska vara avgiftsfri för individen.

Enligt riksdagsbeslut måste studieavgifter bekosta studier
för inresande studenter från utanför EES-samarbetet och
Schweiz. Högskolans inrättande av ett stipendiesystem möj-
liggör för dessa studenter att deltaga i utbildningen på li-
ka villkor som övriga studenter. Ett stipendium från högsko-
lan ska finansiera den enskilde studenten utbildning och inte
dess levnadskostnader.

§10.27 Fördelningen av Chalmers stipendier ska säkerställa att Chal-mers får de bästa studenterna samt en internationell miljö.
Stipendiaterna väljs ut på akademiska meriter och ej på eko-
nomiska förutsättningar.
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10.3 Rabatter
§10.28 alla studenter ska ha rätt till rabatter på nationella, regionalaoch lokala resor.

Då bostadsbrist bland både studenter och övriga råder, är det
viktigt att göra det möjligt att bo på platser som inte ligger
i omedelbar närhet till campus. Med studentrabatter på de
regionala och lokala färdmedlen öppnas möjligheter att bo-
sätta sig på längre avstånd från campus utan att för den skull
drabbas ekonomiskt. Vidare ska inte heller avståndet från ur-
sprungsorten behöva påverka valet av högskola.

§10.29 studentanpassade priser och rabatter på för studenter relevan-ta tjänster och produkter ska finnas tillgängligt.
Exempel på relevanta tjänser innefattar sport- och kulturella
arrangemang.
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10.4 Bostadsbidrag
§10.30 alla studenter, oavsett ålder, inkomst, boende- och familjesitu-ation, ska vara berättigade till att söka bostadsbidrag.

Alla studenter ska vara berättigade att söka bostadsbidrag.
Bidragets storlek samt rätten till detsamma ska inte vara be-
roende av studentens ålder.

§10.31 rätt till bostadsbidrag prövas terminsvis för studenter.
Studenter har olika inkomst under olika perioder. Till exem-
pel under sommaren är inkomsten ibland betydligt högre än
under resten av året på grund av arbete.
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10.5 Alternativ inkomst
§10.32 studenter ska ha möjlighet till tillgång av annan inkomstkällaunder perioder då studiemedel ej är tillgängligt.

Eftersom studenter är en ekonomiskt utsatt grupp som inte
har en säkerhetsställd ekonomi under tidsperioder då studie-
medel inte uppbärs, såsom sommaruppehåll, så ska det finnas
möjlighet till en annan inkomstkälla.
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11 Trygghet och hälsa
Kapitlet syftar i huvudsak på de rättsliga regler och lagar som ger alla medborgare ensocial grundtrygghet, det som kallas det svenska socialförsäkringssystemet. Studen-ters rättigheter inomdetta system skiljer sig i vissa fall från andra gruppers, ettmissför-hållande som inverkar menligt på studenternas sociala skyddsnät. Studentkåren anseratt studenter ska kunna upprätthålla skälig levnadsstandard. Detta krav gäller natur-ligtvis även vid tillfällen då studentens sociala förhållanden förändras.
Privata försäkringar tecknade med försäkringsbolag berörs inte i det följande resone-manget.
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11.1 Sjukdom
§11.1 studenter ska ha samma karenstid som en normal tillsvidarean-ställd förvärvsarbetare.

Om studenten blir sjukskriven idag fås ingen sjukpenning,
men väl möjligheten att behålla studiemedlen. Om studen-
ten är sjuk mer än 30 dagar skrivs lånedelen av och meritkra-
ven från CSN ska minska i förhållande till sjukskrivningens
längd. Det innebär i praktiken en månads karenstid för stu-
denter, vilket inte är acceptabelt.

§11.2 studenter ska ha möjlighet att sjukskriva sig på deltid.
Idag har studenter inte möjlighet att sjukskriva sig på an-
nat än heltid. Eftersom studenter, likväl som andra grupper
i samhället, kan ha behov av att sjukskriva sig på deltid krä-
ver studentkåren att denna möjlighet införs fullt ut även för
studenter.
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11.2 Skador i samband med studier
§11.3 studenter som skadats i sambandmed studier ska ha rätt till er-sättning på samma villkor som förvärvsarbetande.

Studenter kan drabbas av skador i samband med sin huvud-
sysselsättning, vilken för studenter är studier. Om så sker ska
studenter ersättas av huvudman för utbildningen på samma
villkor som förvärvsarbetande. Likaså ska bedömning av ska-
dan ske på samma sätt som för förvärvsarbetande.
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11.3 Preventivt arbete
§11.4 kostnader för förebyggande arbete med psykisk ohälsa ska be-kostas av programmen.

Insatser kan göras av teknologsektionerna men omkostnader
ska täckas av programmen.
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11.4 Studenthälsovård
§11.5 studenthälsovården ska koncentrera sig på förebyggande ochkurativ verksamhet.

Studenthälsovårdens primära mål ska vara att verka förebyg-
gande och kurativt och på så vis förhindra förseningar och av-
brott av studierna på grund av sjukdom. Studenthälsovården
ska främst vara vårdande och rådgivande i studierelaterade
problem och sjukdomar och ägna sig åt exempelvis praktiska
åtgärder och råd till studenter, studentkåren och högskolan
för att förhindra att fysisk eller psykisk överbelastning blir be-
stående och utvecklas till sjukdom. För att oönskade effekter
i studiemiljön lättare ska upptäckas bör studenthälsovården
bedriva ett långtgående samarbete med studievägledningen,
studentkåren och högskolan på lokal nivå.

§11.6 studenthälsovården ska ha sådan omfattning att den är tillgäng-lig för alla teknologer på Chalmers.
Studenthälsovården ska ha kapaciteten att tillgodose hela be-
hovet av studenthälsovård på Chalmers. I linjemed principen
för studenthälsovård ska vården drivas i sådan omfattning
och med målsättningen att förseningar och avbrott i studier-
na undviks i störstamöjligamån. Högskolan ska därför tillde-
la studenthälsovården tillräckligt med resurser för att uppnå
denna målsättning.

§11.7 det ska finnas ett tydligt samarbete mellan primärvård ochstudenthälsa eller företagsvård.
§11.8 alla teknologer som vill ska hamöjlighet till hälsorådgivning hosstudenthälsovården.
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11.4.1 Högskolans ansvar
§11.9 det på högskolan finns ett forum med teknologrepresentationsom har till uppgift att behandla frågor som rör studenthälso-vården.

Då huvudmannaskapet för studenthälsovård ligger på hög-
skolan ser studentkåren det somnaturligt att högskolorna tar
ansvar och visar engagemang för studenthälsovårdens drift.
Därför måste högskolan ha ett forum där studenthälsovår-
dens verksamhet samordnas, behandlas och planeras. Här ska
studenterna vara representerade.

§11.10 teknologer ges möjlighet till representation i styrelsen för denverksamhet som erbjuder studenthälsovård.
Eftersom teknologerna är målgruppen för studenthälsans
verksamhet är det också givet att de ska ha stort inflytande
över verksamheten. I vilken form högskolan än väljer att till-
handahålla studenthälsovård ska teknologerna ges möjlighet
till representation i verksamhetens styrelse.

§11.11 högskolan sprider information om studenthälsan bland teknolo-gerna.
Högskolan ska se det som en viktig uppgift att sprida infor-
mation om studenthälsovården bland teknologerna så att alla
vet om att den finns och vilken hjälp som erbjuds där.

§11.12 det ska finnas tillgång till stöd och behandling för studentermed psykisk ohälsa.
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11.5 Föräldraskap
§11.13 studerande föräldrar ska ha rätt till ett tilläggsbidrag som ej ärkopplat till studiemedlen.

Det måste vara möjligt att studera som förälder. Det ska ock-
så vara möjligt att som student vara föräldraledig utan att
de ekonomiska villkoren försämras. Studerande med försörj-
ningsplikt för barn ska ha rätt till extra bidrag som ej är kopp-
lade till studiemedlen. Studiemedelssystemet ska vara renod-
lat så att de sociala förmåner som alla medborgare med för-
sörjningsplikt för barn har rätt till, inte betraktas som studi-
emedel.

§11.14 studenter ska ha möjlighet att vara föräldralediga på deltid.
§11.15 studenter ska ha möjlighet att överlåta rätten till vård av sjuktbarn till annan person.

Vård av sjukt barn ska kunna ske på samma villkor som för
förvärvsarbetande.

§11.16 en doktorand som är föräldraledig ska ha rätt till ersättningmotsvarande 90% av doktorandens lön, utan att det belastarett enskilt forskningsprojekt eller avdelning.
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11.6 Socialt bistånd
§11.17 studenter ska ha sammamöjligheter som övriga att få socialt bi-stånd.

Studiemedlet är enbart till för att försörja studenten under
studietiden. Finns inte möjlighet till försörjning under de
tidsperioder då studiemedel inte uppbärs ska studenten be-
dömas på ett likvärdigt sätt som andra kommuninvånare vad
gäller möjlighet till socialt bistånd från kommunen man är
folkbokförd i.
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11.7 Regional hälsovård
§11.18 Västra Götalandsregionen ska arbeta preventivt för att minskapsykisk och fysisk ohälsa hos studenter.

För att skapa rätt förutsättningar för att alla studenter ska
klara av sin utbildning, ska preventivt arbete för att minska
psykisk och fysisk ohälsa hos studenter bedrivas.

§11.19 det ska finnas tillgång till subventionerad tandvård för alla stu-denter.
Tandvård ska vara subventionerad för studenter, då studenter
är en grupp med sämre ekonomiska förutsättningar och inte
klarar av höga behandlingskostnader.
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11.8 Arbetslöshet
§11.20 studier ska berättiga till arbetslöshetsersättning från första da-gen av sysselsättningsuppehåll.

Studier ska ge rätt till arbetslöshetsersättning på samma sätt
som förvärvsarbete. Förutsatt att studenten står till arbets-
marknadens förfogande ska denne ha rätt till a-kassa från
sysselsättningsuppehållets första dag, vilket i praktiken in-
nebär att ersättning utgår från och med den sjätte dagen.

§11.21 det inte ska finnas något krav på återbetalning av arbetslöshet-sersättning vid nypåbörjade studier.
Ersättning betalas idag enbart ut om det kan garanteras att
studenten har fullgjort sina studier, något som kan leda till
krav på återbetalning om en annan utbildning påbörjas se-
nare. Det är ett orimligt krav.
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11.9 Pensioner
§11.22 studier ska vara pensionsgrundande, oavsett om teknologen tarstudiemedel eller ej.

Idag är det pensionsgrundande beloppet baserat på en pro-
centsats av det studiebidrag som ges under ett studieår. Vi-
dare fås idag inga pensionspoäng om studenten inte uppbär
studiemedel. Det vore rimligare om beloppet istället grunda-
de sig på samma procentsats av det totala studiemedlet, även
om man inte uppbär studiemedel.
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11.9.1 Missbruk
§11.23 högskolan har en handlingsplan för hur alkohol- och drogmiss-bruk ska följas upp.

Då en teknolog har problemmed alkohol- eller drogmissbruk
ska högskolan hjälpa till på samma sätt som en arbetsgivare.
Tillgång till behandlingsprogram och åtgärder ska finnas.

§11.24 högskolan ska se till att studenter med alkohol- och drogmiss-bruk erbjuds möjlighet till full rehabilitering.

119 av 143
Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS



ÅSIKTSPROGRAM2021-05-12

12 Bostäder
Teknologernas bostadssituation bör ses somen integrerad del av studierna. Förmångateknologer är bostaden inte bara ett hem utan även en del av arbetsplatsen. Godabostadsförhållanden är en förutsättning för att bedriva framgångsrika studier.
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12.1 Allmänt
§12.1 ingen presumtiv teknolog ska behöva tacka nej till sin utbild-ningsplats på Chalmers på grund av att bostad saknas.

Bostadsproblem, vare sig de är orsakade av bristande utbud
eller orimliga prislägen för teknologer, ska inte behöva orsa-
ka att den enskilde tvingas avstå från studier.

§12.2 det ska finnas bostäder tillgängliga som svarar mot teknologersolika behov under hela studietiden.
Bostadsbehovet hos teknologer skiljer sig i vissa fall från öv-
riga samhället. Samtidigt är teknologer en heterogen grupp
med sinsemellan mycket olika behov. Därför måste utbudet
av boenden präglas av flexibilitet och mångfald. Statliga och
kommunala åtgärder måste medge ett stort mått av valfrihet
för teknologernas boende.

§12.3 studentbostäderna ska ha rimliga hyror i förhållande till studie-medlet.
Det ska vara möjligt att få en bostad som inte kostar mer än
en tredjedel av studiemedlets maxbelopp. Detta kan jämföras
med snittet i Sverige, där hyran i genomsnitt utgör drygt en
fjärdedel av hushållets inkomst.

§12.4 alla teknologer ska ges möjlighet att bo i närhet till sitt campus-område.
Med omedelbar närhet menas att det är gång- och cykelav-
stånd till de lokalerna där undervisningen bedrivs.

§12.5 hyresgäster i studentbostäder ska kontrolleras så att de stude-rar.
För att garantera att studentbostäder används enbart av stu-
denter ska kontroll av att hyresgäster i studentbostäder stu-
derar göras.

§12.6 tidsbegränsad dispens från studiekravet för studentbostäderska kunna ges för särskilda skäl.
§12.7 det ska finnas en boendeform för högskole- och universitetsstu-denter som har ett eget regelverk.
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§12.8 Chalmers ska aktivt jobba för att alla teknologer ska ha enbostad under sin studietid.
§12.9 tillfälliga bygglov inte ska vara en godtagbar långsiktig lösningför att åtgärda en studentbostadsbrist.
§12.10 det ska vara hälsosamma bullernivåer kring studentbostäder,och minst en tyst sida ska finnas för sovplatser att ligga på.

Dessa är regler som möjliggör för att de boende ska kunna
öppna fönster och vistas på uteplatser utan att utsättas för
hälsorisker på grund av bullernivåer.

§12.11 funktioner inuti studentbostäder ska kunna kombineras.
Exempelvis ska arbets- och matplats kunna nyttja samma ut-
rymme.
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12.2 Statens, regionens och kommunens ansvar
§12.12 bidrag vid byggande av studentbostäder ej ska vara lägre än bi-drag för byggande av övriga bostäder.

Staten, såsom ansvarig för högre utbildning, måste också ta
det övergripande ansvaret för studenters boende. Frågan om
kostnader för, och tillgång till, bostäder för studenter ska där-
med betraktas som en del av utbildningspolitiken.

§12.13 staten och kommunen ska underlätta för nybyggnation av stu-dentbostäder.
Staten och kommunen ska ta sitt ansvar i bostadsfrågan och
underlätta för bostadsbolagen, exempelvis genom att upplå-
ta centrala tomter vid nybyggnation av studentbostäder och
ge undantag för regler såsom parkeringsnormen.

§12.14 det ska finnas goda möjligheter till pendling inom Göteborgsstad samt till omkringliggande kommuner.
Goda förbindelser i kollektivtrafiken inom regionen är en för-
utsättning för teknologer som väljer att bosätta sig utanför
Göteborgs stad.

§12.15 det ska finnas tillgång till samhällsviktiga funktioner i områdendär studenter bor eller studerar.
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12.3 Bostäder för internationella teknologer
§12.16 högskolan erbjuder internationella teknologer och doktoranderhjälp i sitt bostadssökande.

Internationella teknologer ska erbjudas hjälp av högskolan i
sitt bostadssökande, t.ex. i form av översättning av annon-
ser, telefon- och internettillgång. Vidare bör högskolan ha
bostadssituationen i åtanke då antalet platser för internatio-
nella teknologer fastställs, så att det anpassas eftermöjlighe-
ten att få någonstans att bo. Det är viktigt att internationella
teknologer får riklig och ärlig information om hur det går till
att skaffa bostad i Göteborg.

§12.17 högskolan verkar för att in- och utresande studenter erbjuds bo-stad på studieorten.
När högskolan ingår avtal om studentutbyte, ska även hög-
skolan vara den som har det övergripande ansvaret för att de
internationella teknologerna har någonstans att bo under sin
studietid, och att denna bostad finns disponibel senast vid
terminens start.

§12.18 information om bostadssökande och bostadssituationen i godtid ges till presumtiva och nyantagna teknologer.
§12.19 bostäder för internationella teknologer bör vara integrerademed övriga studentbostäder för att på så sätt underlätta kon-takter med svenska studenter och svenskt studentliv.
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12.4 Bostäder för studenter med funktionsnedsättning
§12.20 alla om- och nybyggnationer av studentbostäder i Göteborg upp-fyller grundläggande krav på tillgänglighet, oavsett funktions-nedsättning.

Att anpassa bostäder för funktionsnedsättning är inget som
görs enbart för den boende, utan även för att det ska varamöj-
ligt att ta emot besök av personer med funktionsnedsättning.
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12.5 Skydd och säkerhet
§12.21 alla studenter har rätt till ett tryggt boende.

Grundläggande för en bostad är att det finns en trygghets-
känsla innanför hemmets väggar. En trygghetskänsla bygger
bland annat på att lås fungerar och att det finns ett säkert
brandskyddssystem. Gemensamma utrymmen, portar, trapp-
hus samt anslutande gång- och cykelvägar ska vara väl upp-
lysta för att öka tryggheten för de boende.
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13 Socialt engagemang
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§13.1 högskolan ska främja det studentengagemang som syftar till attförbättra den studiesociala och sociala miljön på Chalmers.
Inom studentkårens olika delar finns det personer som enga-
gerar sig för att skapa inte bara en god studiemiljö som direkt
anknyter till tid som ägnas åt att studera, utan även en god
social miljö för teknologerna under deras fritid. Då Chalmers
rekryterar teknologer och doktorander från hela Sverige och
många andra länder är det viktigt att teknologerna som kom-
mer till en ny stad snabbt hittar former för en meningsfull
fritid och vad där tillhör. En meningsfull fritid är för många
ett villkor för att lyckas med studierna. Det är även ett rekry-
teringsmedel för Chalmers. Det är viktigt att högskolan har
en positiv inställning till och främjar engagemang bland tek-
nologerna som syftar till att förbättra den sociala miljön på
Chalmers, eller på annat sätt kommer Chalmers till gagn.

§13.2 Göteborgs stad ska möjliggöra och förenkla för studentarrange-mang
Studentkåren bedriver arrangemang som sker utanför Chal-
mers campus. Dessa event kan kräva olika typer av tillstånd
eller avgifter och dessa ska göras så lättillgängliga som möj-
ligt för att underlätta för studentdrivna event.

§13.3 Chalmers Studentkår ska kunna boka Göteborgs Stads idrottsfa-ciliteter till låg taxa.
För att ge förutsättningarna för att utveckla sportverksam-
heten på Chalmers och främja fysisk hälsa bland studenter
bör studentkåren få boka sporthallar i Göteborg till reducerat
pris.
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14 Första året på Chalmers
Teknologerna vid Chalmers kommer från olika delar av landet och har en varierandebakgrund. Många kommer direkt från gymnasiet och bor för första gången själva. Un-dervisningen och studietakten skiljer sig ofta från vad de nyantagna teknologerna ärvana vid.
Dessa förutsättningar ställer stora krav både på högskolan och på studentkåren attvägleda de nya teknologerna in i livet som högskolestuderande. Högskolan måste där-för erbjuda nyanlända teknologer en väl genomarbetad mottagning och studiestart,som introducerar dem till högskolestudierna på ett sätt som passar alla individer. Sam-tidigt måste studentkåren ges möjlighet att genomföra den teknologarrangerademot-tagningen. Mottagningen är viktig för att snabbt inkludera nya teknologer i gemenska-pen och det studiesociala livet på Chalmers och Göteborg.
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14.1 Studiestart
§14.1 de nyantagna teknologerna i god tid före studiestarten erhållerrelevant och genomarbetad information från högskolan.

För att de nya teknologerna ska komma tillrätta med eko-
nomi, boende och andra sociala förutsättningar för högsko-
lestudier ska högskolan tillhandahålla relevant och genom-
arbetad information i dessa frågor.

§14.2 alla nyantagna teknologer under den första läsperioden får till-fälle att träffa personal hos högskolan som kan komma att blirelevant för deras studietid.
Högskolan ska även erbjuda nya teknologer vägledning i upp-
läggning av studierna samt ge information om hur teknolo-
gerna kan få råd och hjälp när studierna inte går som förvän-
tat under den fortsatta studietiden. Alla teknologer ska ges
möjlighet att enskilt eller i mindre grupp på högskolans initi-
ativ träffa personalen på sitt studiecentrum under första ter-
minen.
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14.2 Mottagningsverksamhet
§14.3 högskolanmöjliggör introduktion för alla teknologer sompåbör-jar en utbildning på Chalmers.

Det är viktigt att nya teknologer snabbt får upp en gemen-
skap med både kurskamrater och äldre teknologer. Student-
kåren har under lång tid byggt upp en verksamhet som syftar
till att främja denna gemenskap. Det är viktigt att högskolan
anpassar undervisningen under mottagningsperioden så att
verksamheten får det utrymme den behöver.

§14.4 högskolan ger studentkåren resurser i form av tid och pengaratt arrangera mottagning för teknologer som påbörjar en ut-bildning.
§14.5 högskolan ser till att det anordnas en mottagning för masters-studenterna.

Numera är det ett stort antal teknologer som börjar på Chal-
mers år fyra, varav många har internationell bakgrund. Det
är viktigt att de hitresta teknologerna integreras i studier
och studentlivet. Mastersmottagningen måste anpassas så
att den passar både de som väljer att fortsätta sin utbildning
på Chalmers såväl som dem som inte alls har studerat här ti-
digare.
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15 Arbetsmarknad
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§15.1 alla teknologer ska få kunskap omvilka karriärsvägar somfinns.
Från början av sin utbildning ska studenter få inblick i vilka
karriärsvägar som finns, både som akademiker, yrkesverksam
och entreprenör. Information ska också ges om vilka vägar
som finns att ta under studietiden för att förbereda sig så bra
som möjligt inför vald karriärsväg.

§15.2 högskolan stöttar start up-verksamhet.
Det är viktigt att ta vara på den entreprenöriella andan som
finns hos teknologerna.

§15.3 arbetsgivare ska erbjuda möjlighet till relevant arbetslivserfa-renhet för studenter under deras studietid.
§15.4 Västra Götalandsregionen ska vara en attraktiv region för rele-vanta arbetsgivare.

För att det ska finnas möjlighet för studenter att stanna kvar
och arbeta i närheten av sin tidigare studieort ska Västra Gö-
talandsregionen vara en attraktiv region för relevanta arbets-
givare.

133 av 143
Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS



ÅSIKTSPROGRAM2021-05-12

16 Alumnkontakter
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§16.1 högskolan aktivt håller kontakt med alumner, i syfte att vårdaoch utveckla Chalmersandan® samt bygga relationer för fram-tida donationer.
§16.2 högskolan ska se till att det finns ett kontaktskapande nätverkdit alla som någonsin tagit ut en examen från Chalmers alterna-tivt fullföljt minst tre års heltidsstudier, samt nuvarande tekno-loger har tillgång.

Högskolan ska stötta nätverk sommöjliggör kontaktskapande
verksamhet mellan chalmerister oavsett ålder, examen eller
nuvarande sysselsättning. Högskolan ska ta en aktiv del i det-
ta arbete genom att deltaga som part i dessa nätverk, samt ge
utexaminerade chalmerister möjlighet att ta del av Chalmers
verksamhet i form av studiebesök och andra alumniinriktade
aktiviteter.

§16.3 högskolan följer upp sina alumner och deras anställningsbarhet.
Högskolan ska aktivt arbeta för att vårda och utveckla relatio-
nen med alla alumner. Alumner ska kunna känna sig delakti-
ga i högskolans utveckling även efter avslutad utbildning.

§16.4 högskolan involverar alumner som en naturlig del i utvärdering-en av utbildningsutbudet.
Högskolan ska använda alumner som en del i kvalitetsarbetet
gällande utbildningarna, genom återkoppling från alumner i
enkät- och intervjuform, där de får ge synpunkter utifrån de-
ras utbildning och dess relevans.

§16.5 Chalmers alumner ska ha godmöjlighet att återkomma till Chal-mers och komplettera sin utbildning med kurser som de ansersig behöva.
De som avlagt en examen från Chalmers ska alltid kunna
komma tillbaka och komplettera sin utbildning genom fri-
stående kurser. Genom att anställa en chalmerist får arbets-
givaren en anställd som till skillnad från andra alltid kommer
att kunna kompetenskomplettera under hela sin karriär.
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17 Extern finansiering
Extern finansiering kan vara ett medel för högskolan att höja kvalitén på given utbild-ning, men det är av stor vikt att inte inskränka den fria tanken och negativt påverkastudenters framtida möjligheter.
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§17.1 högskolan aktivt arbetar för att genom samverkan med sam-hälle och arbetsliv erhålla extern finansiering som används föratt höja utbildningens kvalitet.
§17.2 studentens utvecklade förmåga till kritiskt tänkande och förmå-ga till självständigt arbete inte påverkas i fel riktning på grundav extern finansiering.

Det kritiska förhållningssättet och den fria tanken är grun-
den till all universitetsutbildning och extern finansiering får
ej ha en negativ inverkan på detta. Privat finansiering får inte
minska studentens möjligheter efter avslutad utbildning.
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18 Hållbar utveckling
Då högskolan utbildar teknologer för framtiden behöver alla aspekter av hållbar ut-veckling inkluderas i utbildningen så att alla chalmerister inser vikten av dessa.
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§18.1 högskolan verkar för att samtliga examinerade studenter skaerhålla kunskaper som gör att de kan leda förändringsprocesseri frågor som rör hållbar utveckling.
§18.2 Chalmers verkar för ett hållbart samhälle och resursanvänd-ning, externt såväl som i det interna arbetet.
§18.3 högskolan ska uppmuntra interdisciplinära samarbeten mellaninstitutionerna som främjar arbete med klimat och hållbar ut-veckling.

Genom delad kunskap och samarbeten över områdesgränser
kan nya lösningar formas.

§18.4 högskolan proaktivt verkar för att motivera samtliga studentertill att leda och vara delaktiga i en hållbar utveckling.
§18.5 Chalmers verkar för att vara ett gott exempel på hurmiljöteknikoch hållbara val kan genomsyra verksamhet och infrastruktur.
§18.6 Chalmers ska uppmuntra till rekrytering av forskare med kom-petens inom ekologisk hållbar utveckling.

Genom detta agerande belyser Chalmers vikten av miljö- och
klimatforskning.

§18.7 Chalmers ska sträva efter att ingå samarbeten med externa ak-törer där negativ miljöpåverkan minimeras.
Chalmers ska agera ansvarstagande och sätta en norm för hur
man som högskola och samhällsaktör önskar samarbeta. Ex-
terna aktörer kan exempelvis innefatta näringslivet, staten
och andra samhällsaktörer.
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18.1 Information kring hållbar utveckling
§18.8 Chalmers ska tydligt och aktivt kommunicera sitt miljö- och kli-matarbete såsom forskning och initiativ till alla teknologer ochövriga samhället.

Genom att Chalmers redovisar resultat och initiativ gällande
klimatforskning kan gemene student och allmänheten upp-
lysas.

§18.9 högskolan ger teknologer som önskar veta eller lära sig mer omhållbar utveckling möjlighet till detta.
Då det är teknologerna som kommer att utveckla framtidens
företag och tekniska lösningar är det viktigt att ta vara på det
intresse för hållbar utveckling som finns bland dessa. Det är
även viktigt att visa vad som kan göras inom olika områden
för att uppmuntra eller väcka ett intresse.
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18.2 Investeringar och projekt
§18.10 Chalmers i sina ekonomiska placeringar och investeringar, istörsta möjliga mån, tar hänsyn till normer för etik, miljö ochhållbar utveckling.

Exempel på normgivning att ta hänsyn till är FN:s allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention
om barnets rättigheter, ILO:s kärnkonventioner, FN:s ram-
konvention om klimatförändringar, FN:s konvention om bi-
ologisk mångfald samt OECD:s riktlinjer för multinationella
företag.

§18.11 Chalmers säkerställer att dess ekonomiska placeringar och in-vesteringar görs så att de uppfyller kraven i FN:s ramkonventionom klimatförändringar.
§18.12 Chalmers undviker alla typer av investeringar och ägande iföretag vars omsättning, till en betydande del (mer än 5%),består av utvinning av fossil energi.
§18.13 Chalmers säkerställer att dess investeringar görs hållbart ochatt dess utfall följer samma intention.
§18.14 Chalmers ställer krav på att man vid ny- och ombyggnationav fastigheter väljer byggnadsmaterial och byggprocesser somminimerar negativ klimatpåverkan.
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18.3 Chalmers verksamhet
§18.15 Chalmers säkerställer att de i sin verksamhet följer FN:s kon-vention om biologisk mångfald.
§18.16 Chalmers ska sträva efter att använda transporter hållbart ochansvarsfullt.

Med ett hållbart användande menas att sträva efter att mini-
mera miljöpåverkan av varutransport och resor. Detta inne-
bär att högskolan ska sträva efter attminska sträckan, antalet
resor och antalet transporter. Vidare innebär detta också att
när transporter måste ske ska det alternativ väljas som har
minsta klimatpåverkan utifrån givet behov.

§18.17 Chalmers inför en fungerande cirkulär avfallshantering.
Med en cirkulär avfallshanteringmenas att allt avfall källsor-
teras och tas om hand i ett slutet kretslopp.

§18.18 Chalmers strävar efter att minimera verksamhetens totalamängd avfall, framförallt mängden osorterat avfall.
§18.19 Chalmers ska ta ansvar för direkta och indirekta konsekvenserav sina inköp. Alla inköp ska genomföras med hänsyn till dessmiljöpåverkan och övriga aspekter av hållbarhet.
§18.20 Chalmers väljer förnybara energikällor gällande sin energian-vändning.

Chalmers som aktör ska göra medvetna och faktabaserade
val exempelvis genom optimering av nuvarande och framtida
energianvändning och kravställande på hållbarhet gällande
inköp av el-, värme-, ventilation-, belysning-, och kylsystem.
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19 Nya åsikter sedan senaste revideringen
Här ska nya åsikter föras in som har tillkommit sedan senaste revideringen.
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Inledning
Chalmers Studentkårs åsiktsprogram fastslår de studiepolitiska ställningstagandenChal-mers Studentkår tar. Åsiktsprogrammet ska dels användas av Chalmers Studentkårsmedlemmar för att få insikt i de frågor Chalmers Studentkår arbetar med och dels föratt förtroendevalda enklare ska kunna företräda medlemmarnas åsikter. För definitio-ner av olika begrepp hänvisas till kapitlet Definitioner.
Chalmers Studentkårs åsiktsprogram är ett av Chalmers Studentkårs officiella styrdo-kument, enligt stadgans kapitel 21. Nya åsikter ska läggas in i åsiktsprogrammets kapitel19, där de stannar tills en ny revidering av programmet görs.
2011/12 genomfördes en stor revidering av åsiktsprogrammet. Den tidigare strukturenhar ändrats för att förenkla och effektivisera användandet av åsiktsprogrammet. Revi-deringen innebär att alla kapitlen har uppdaterats och förfinats för att passa in i dennya strukturen. En stor del helt nya åsikter har även antagits för att göra åsiktspro-grammet mer täckande.
2014/15 reviderades åsiktsprogrammet på nytt. Formen som infördes vid den föregå-ende revideringen bibehölls med undantag för avsnittet om doktorander, som blev etteget huvudkapitel istället för att vara ett avsnitt under kapitlet Personal. I revideringenutreddes åsikternas relevans och tydlighet och lämpliga åtgärder vidtogs för att för-bättra åsiktsprogrammet utifrån utredningarnas resultat. Fullmäktige valde också attlägga till, ta bort, samt ändra ett antal ställningstaganden i åsiktsprogrammet i sam-band med revideringen.
2017/2018 utfördes både en revidering och enomnumrering av åsiktsprogrammet. Fram-tagande av nya åsikter hölls utanför revideringens begränsningar, medan relevansenoch aktualiteterna bland de existerande åsikterna har tagits hänsyn till genom blandannat utredningar och omformuleringar. Omstruktureringen av numreringen resulte-rar i att hänvisningar till åsikter relaterar till specifika kapitel, och inte nödvändigtvisblir utdaterade vid framtida ändringar av åsiktsprogrammet. I övrigt har åsikter ochdess tillhörande texter förtydligats, onumrerade åsikter har numrerats och placerats irespektive kapitel och hela åsiktsprogrammet har kodats i LATEX för att underlätta infö-randet av nya åsikter i framtiden.
2020/2021 reviderades programmet. Några nya rubriker lades till för att skapa en bätt-re indelning av åsikter. Referenser till specifika lagtexter ströks då många av dessalagar inte längre är gällande. För de åsikter det passar har “högskolan” ersatts med“Chalmers” för att det bättre beskriver vad sommenas då “högskolan” endast syftar tilluniversitetet medan “Chalmers” beskriver hela Chalmerskoncernen. En del brödtexterhar kortats ned för att nu vara mer konkreta. Då åsikt och brödtext inte överensstämt,alternativt att brödtexten avviker från åsikten och istället beskriver en annan har dennaåsikt delats upp till flera Mindre språkliga förändringar har också gjorts.

Åsiktsprogrammets revideringsgrupp, Emils kårhus 28 april 2021
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Läsanvisningar till åsiktsprogrammet
Chalmers Studentkårs åsikter är uppdelade efter ett antal huvudområden, som i sintur är nedbrutna i delområden. Under varje delområde finns ett antal att-satser, sombeskriver vad studentkåren kräver i olika frågor. Varje att-sats föregås av ett under-förstått ”Chalmers Studentkår kräver att”. Att-satserna åtföljs ofta av en brödtext sombeskriver varför studentkåren har dessa åsikter. Brödtexten kan beskriva en bakgrundtill åsikten och/eller motivering, en fördjupning av att-satsen eller hur studentkårenanser att högskolan bör gå vidare i frågan. Nedan följer ett exempel på hur en att-satsskulle kunna se ut:
Chalmers Studentkår kräver att
§0.0 ett visst tillstånd skall uppnås.

Motivering till varför tillståndet bör uppnås, och en bakgrund
till hur det ser ut i dagsläget, som kan användas för informa-
tion eller som argument.

Majoriteten av åsikterna som rör campus och studentbostäder finns i dokumentet Åsik-
ter Campusutveckling och Studentbostäder, vilket är underställt detta dokument.
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Definitioner
I texten kommer ett antal begrepp användas i sin kortaste form för att göra åsiktspro-grammet mer lättläsligt.
Kortform Förklaring
Högskolan Chalmers tekniska högskola AB.
Stiftelsen Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
Chalmers Hela Chalmerskoncernen: stiftelsen, högskolan och dessdotterbolag.
Kåren/studentkåren Chalmers Studentkår.
Program Alla utbildningsprogram på Chalmers.
Student Samtliga studenter vid universitet och högskolor i Sveri-ge.
Teknolog Alla som studerar på grundutbildningen samt teknisktbasår vid Chalmers.
Doktorand Alla som studerar på forskarutbildningen vid Chalmers.
Internationell teknolog Alla inresta från utlandet till Chalmers.Lärare Institutionsanställd personal vid Chalmers.
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1 Utbildningens mål och strategier
För att driva en god utbildning av högsta kvalitet krävs att det arbetas efter väldefinie-rade mål och strategier.
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1.1 Målsättning
§1.1 en chalmersutbildning ska hålla högsta internationella kvalitet.

Målen ska vid planering och utformning av utbildningen klar-
göra hur de ska uppnås. En bra målbeskrivning är ett stöd vid
såväl uppläggning, genomförande som värdering av utbild-
ningen. Utbildningen ska genomföras på ett effektivt och gi-
vande sätt.

§1.2 högskolan ska profilera sig som en tekniskt framstående och in-ternationell högskola.
Högskolans övergripande vision och strategier visar upp mål
för utbildningen som ska uppfyllas för att stärka högskolans
rykte och locka framtida teknologer till att välja Chalmers
tekniska högskola som lärosäte.

§1.3 Chalmersexamina ska ge kunskapsmässiga förutsättningar attpå kort såväl som på lång sikt vara konkurrenskraftiga.
Alla chalmersalumner ska kännetecknas av goda kunskaper
inom sina respektive utbildningsområden.
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1.1.1 Mål för Chalmers utbildningar
§1.4 Chalmers utbildningar ska ge förutsättningar för ett livslångt lä-rande.

Teknologens kunskaper, attityder, vanor samt förhållnings-
sätt till kunskap och inlärning, leder till ett fortsatt lärande
under lång tid.

§1.5 Chalmers utbildningar ska ge teknologen en helhetssyn och för-ståelse som grund för fortsatta studier och yrkesverksamhet.
Utbildningsprogrammens innehåll genomförsmed enflexibi-
litet som tillfredsställer varierande intresseinriktningar hos
breda teknologgrupper. Tonvikten i undervisningen läggs på
en helhetssyn och förståelse som grund för fortsatta studier
och yrkesverksamhet.

§1.6 Chalmers utbildningar ska vila på vetenskaplig grund.
Utbildningen ska vila på vedertagen teknik och komplemen-
teras med det senaste inom forskning och utveckling.

§1.7 Chalmers utbildningar ska genom nära kontakt med närings-liv och akademi förbereda teknologerna för sin framtida karriär.
§1.8 lärosätet ska styra och ansvara för utbildningsutbudet i nära di-alog med arbetslivet.

Lärosätet ska med hjälp av arbetslivet analysera hur framti-
da behov kommer att se ut. Med hjälp av den analysen ska
högskolan utforma utbildningsutbudet.

§1.9 Chalmers utbildningar ska lära teknologen att kritiskt granskafakta och ge teknologen förmåga att betrakta problem frånmånga olika perspektiv.
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1.1.2 Internationell studiemiljö
§1.10 Chalmers utbildningar ska göra teknologen konkurrenskraftigpå en internationell arbetsmarknad.
§1.11 högskolan aktivt eftersträvar en internationell studiemiljö.

En internationell studiemiljö gör teknologen redo för en in-
ternationell arbetsmarknad och berikar studietiden då den
möjliggör erfarenhets- och kunskapsutbyten mellan tekno-
loger med olika bakgrund.

§1.12 engelska ska användas som undervisningsspråk på högskolansinternationella utbildningar.
För att alla ska kunna ta del av undervisningen på lika villkor
krävs att de utbildningar som riktar sig till internationella,
såväl som svenska, studenter görs på engelska. Detta ger även
svenskspråkiga teknologer bättre förutsättningar att använda
engelska i arbetslivet.
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1.2 Studentinflytande
§1.13 teknologerna och doktoranderna ska ha reellt inflytande i hög-skolans organ.

Som ett steg i att uppnå en hög utbildningskvalitet ska hög-
skolan ta hänsyn och värdera teknologernas åsikter. Tekno-
logerna ska även ges möjlighet att delta i alla beredande och
beslutande organ.

§1.14 högskolans riktlinjer för studentinflytande årligen följs upp ochutvärderas av kåren och högskolan tillsammans.
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1.3 Examen
§1.15 högskolan värnar om de olika examinas särart och status i sam-hället.

Examina är viktiga eftersomde är beviset på utförd utbildning
och påvisar en kvalitetssäkring som är välkänd i samhället.

§1.16 högskolanunderlättar för teknologernasmobilitet genomatt ut-färda Diploma Supplement.
Det är viktigt att examenstitlarna kan översättas till andra
språk så att inte svenska teknologer utestängs från den in-
ternationella arbetsmarknaden.

§1.17 handläggningstiderna för utfärdande av examensbevis inteöverstiger 4 veckor.
För teknologerna är det av största vikt att denna behandling
sker utan fördröjningar ochmed hög rättsäkerhet. Handlägg-
ningstiden för examensbevis beräknas från den tid då ansö-
kan om examen görs och då alla examensfordringar är upp-
fyllda. Det är teknologens eget ansvar att se till att dessa upp-
fylls innan ansökan inlämnas.
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2 Kvalitet i grundutbildningen
Utbildningskvalitet är en ständigt pågående process. Vid skapandet av kvalitetsmål ärde krav och förväntningar som möter teknologer under utbildningen och efter avlagdexamen viktiga.
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2.1 Hög grundutbildningskvalitet
§2.1 högskolan har en tydlig och väl utarbetadmodell för kvalitetsar-bete och utveckling.

För att nå kunskapsmålen för utbildningsprogrammen mås-
te kurserna leda fram till en hög kunskapsnivå, vara väl ge-
nomtänkta samt vila på vetenskaplig grund. Det är dessutom
nödvändigt att deltaga i både nationella och internationel-
la jämförelser, för att säkerställa att grundutbildningen vid
Chalmers håller hög kvalité jämfört med övriga Sverige och
världen.

§2.2 högskolan utformar incitament för att främja och följa upp kva-litén och pedagogiken i utbildningen.
Ledningen har en mycket viktig roll i att markera vikten av
förbättringsarbete och ge verkliga incitament att arbeta med
kvalitetssäkring till de enskilda medarbetarna. Två av dessa
incitament är resurstilldelning och lönesystem baserade på
pedagogisk meritering. Ytterligare incitament kan vara ex-
empelvis pedagogiska utmärkelser och pedagogisk kompe-
tens som krav eller urvalsparameter vid befordran.

§2.3 varje program ska vara sammanhängande och bygga på kun-skapsprogression.
Det är viktigt att lärare är medvetna om innehållet i övriga
kurser inom utbildningen och att dialoger förs mellan lärare i
olika kurser. Sammanhanget gör att teknologerna kan se den
röda tråden i utbildningen och kunskapsprogressionen syftar
till att göra utbildningen så utvecklande som möjligt.

§2.4 samverkan sker i parallella kurser.
Samarbetemellan parallella kurser ska uppmuntras och leder
till ett större kunskapsutbyte. Dålig kommunikation mellan
lärare som undervisar parallellt kan innebära krockar mel-
lan obligatoriska moment eller orimligt tung arbetsbelast-
ning under delar av läsperioden. Samverkan ska ske med för-
ståelse för att teknologer kan läsa enbart en av kurserna, vil-
ket inte bör försvåras av kurssamverkan.

§2.5 alla lärare ska ha goda kunskaper inom pedagogik.
Undervisning ska karaktäriseras av pedagogisk skicklighet
och engagemang hos lärare, integration mellan teori och
tillämpning samt en forsknings- och näringslivsanknytning.
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§2.6 digitala verktyg ska vara en naturlig del av undervisningen.
§2.7 egna datorer aldrig ska vara ett krav för undervisningen.
§2.8 kursmålen, progammålen, undervisningen och examinationenska vara tätt kopplade.

Det är viktigt att kursens mål följer programmets mål och att
undervisningen syftar i varje steg till att uppfylla dessa. Exa-
minationen ska spegla förståelse för ämnet och kursens mål
snarare än detaljspecifika kunskaper.

§2.9 Chalmers grundutbildningar ska ge teknologen kunskaper inomsitt eget ämnesområde så att denne kan tillgodogöra sig inter-nationell vetenskaplig litteratur.

16 av 143
Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "§2.5 informationsteknik blir ett naturligt verktyg vid lämpliga delar av undervisningen, dock skall ej egna datorer vara ett krav på teknologerna. Informationstekniken möjliggör en ny slags undervisning och nya inlärningsmetoder. Det bör nyttjas för att uppnå en utbildning i framkant." 
[Ny]: "§2.6 digitala verktyg ska vara en naturlig del av undervisningen. §2.7 egna datorer aldrig ska vara ett krav för undervisningen. §2.8"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "2020-09-16" 
[Ny]: "2021-05-12"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "§2.6 kursmålen," 
[Ny]: "kursmålen, progammålen,"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "skall" 
[Ny]: "ska"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "skall" 
[Ny]: "ska"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "§2.7" 
[Ny]: "§2.9"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "skall" 
[Ny]: "ska"

Kommentar har infogats�
Anteckning
 

Text har raderats�
Text
"§2.8 samverkan sker i parallella kurser. Samarbete mellan parallella kurser skall uppmuntras och le der till ett större kunskapsutbyte. Dålig kommunikation mel lan lärare som undervisar parallellt kan innebära krockar mellan obligatoriska moment eller orimligt tung arbetsbe lastning under delar av läsperioden. Samverkan skall ske med förståelse för att teknologer kan läsa enbart en av kurserna, vilket inte bör försvåras av kurssamverkan."

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "15" 
[Ny]: "143 16"

Text har raderats�
Text
"141"



ÅSIKTSPROGRAM2021-05-12

2.1.1 Breddande grundutbildningsmoment
§2.10 alla större rapporter och avhandlingar språkgranskas.

Förmågan att kommunicera med andra yrkesgrupper är vik-
tig. Teknologen måste kunna formulera och beskriva ett ar-
bete som gjorts i form av en rapport.

§2.11 teknologer ska efter fullgjord grundutbildning behärska god pre-sentationsteknik.
Förmågan att genomföra en muntlig presentation och redo-
visa ett arbete inför en grupp är ett nödvändigt krav på en
teknolog eftersom det är viktigt att ha en sådan förmåga i ar-
betslivet. Kritik ska erhållas på den genomförda presentatio-
nen.

§2.12 hållbar utveckling integreras i alla program.
De sociala, ekonomiska ochmiljömässiga aspekterna av håll-
bar utveckling ska genomsyra hela utbildningen.

§2.13 ekonomi, organisation och ledarskap har en roll inom alla pro-gram.
Det är viktigtmed kännedomomekonomiska och organisato-
riska grundbegrepp samt ledarskap, då teknologerna kommer
att stöta på dessa i arbetslivet. Högskolan ska därför särskilt
tillgodose behovet att få dessa perspektiv i alla utbildningar.

§2.14 varje teknolog som läser ett civilingenjörsprogram ska ha möj-lighet att läsa upp till 30 hp icke-tekniska ämnen.
När civilingenjörsutbildningen förlängdes från 4,5 till 5 år var
huvudtanken att teknologerna skulle läsa annat än teknik.
Därför bör i en civilingenjörsutbildning finnas möjlighet att
läsa upp till 30 hp av icke-teknisk karaktär såsom ekonomi,
kognitionsvetenskap, språk och humaniora.
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2.2 Utvärdering och uppföljning
§2.15 teknologerna är en naturlig del i utvärdering och uppföljning,men högskolan har det yttersta ansvaret för dess genomföran-de.

Det är viktigt att det finns en ständig dialog mellan student-
kåren och högskolan om utvärdering och uppföljning. Det är
viktigt att de satsningar som görs på kvalitet och pedagogik
får genomslagskraft.

§2.16 alumnuppföljning genomförs av högskolan.
Ett viktigt led i kvalitetssäkringen är systematisk uppföljning
av alumner och deras anställningsbarhet.
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2.2.1 Programuppföljning och -utveckling
§2.17 på varje program ska det finnas ett programråd bestående av re-presentanter frånnäringsliv, teknologer, programledning och lä-rare vars syfte är att verka för programmets långsiktiga utveck-ling.

Programrådet ska kontrollera hur målen i undervisningen
uppfylls samt utveckla och förbättra den. Genom att ta in
många aspekter från exmpelvis näringsliv, teknologer, dok-
torander och lärare ska programmet hållas i framkanten av
den senaste vetenskapliga utvecklingen. Gruppens arbete ska
offentliggöras så att det kan diskuteras.

§2.18 stor hänsyn måste tas till både kunskapsprogression och valfri-het vid utformandet av utbildningsprogram.
Möjlighet för studenten att utforma sin egen väg genom ut-
bildningen är viktigt för studenten men får inte påverka kun-
skapsprogressionen negativt.

§2.19 kopplingen mellan utbildning och yrkesliv ständigt synliggörs ialla utbildningar.
Det är viktigt att studenterna får veta hur olika kurser hänger
ihop och vad kurserna bidrar med till arbetslivet.

§2.20 att högskolan kontinuerligt analyserar förhållandet mellan äm-nesdjup och ämnesbredd inom varje program.
Det är viktigt att beakta att olika program kan ha olika op-
timalt förhållande mellan ämnesdjup samt -bredd för att ge
teknologerna de bästa möjligheterna i sina framtida karriä-
rer.

§2.21 högskolan utvärderar samtliga grundutbildningsprogram i sinhelhet minst vart sjätte år och resultatet från dessa ska kom-municeras till teknologerna.
Helhetsutvärderingen ämnar se över upplägget på program-
met, tillsammans med teknologerna, för att stärka program-
mets möjlighet till kunskapsprogression och på bästa sätt
uppnå examensmålen. Vart sjätte år är ett naturligt intervall
då programansvarigs mandat normalt varar i tre år.
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§2.22 varje program ska i slutet av varje läsår ha en årsuppföljning.
Programmet bjuder in teknologer till att diskutera årets kur-
ser i utvecklingssyfte. Mötet ska ge teknologerna en möjlig-
het att bidra till programmets utveckling i stort.

§2.23 högskolan ska i högsta möjliga mån ge presumtiva studentermöjlighet att fatta väl informerade beslut rörande sin utbild-ning.
Det är av intresse för högskolan att teknologer inte känner
att de hamnat fel och är inlåsta på ett spår som åtagandet
innebär. När en utbildning utformas är det även viktigt att ta
hänsyn till att de val teknologen behöver ställas inför hamnar
i lämpliga tillfällen under utbildningens gång.

§2.24 utbildning ska utformas så att studenten ska ha möjlighet atti ett rimligt tidigt skede ändra inriktning på sin utbildning omdenne inte är nöjd med sitt val.
Att välja rätt är svårt även om informationen är tillräcklig. Det
är önskvärt att den somvalt fel harmöjlighet att korrigera sitt
beslut.

§2.25 teknologer ska under sin studietid förvärva sig rätt verktyg föratt kunna anpassa sig till förändringar i arbetsmarknaden.
§2.26 när högskolan måste välja vilket område den ska utföra utbild-ning inom ska högskolans kapacitet att producera kvalitativ ut-bildning och forskning samt arbetsmarknadens behov betraktassom viktiga faktorer.

Då forskning som bedrivs inom ett visst område är stark och
där högskolan tillsammansmed arbetsmarknaden tror att det
kommer att finnas enmycket god framtida sysselsättning ska
lärosätet överväga huruvida utbildning ska finnas inom om-
rådet.

§2.27 storleken på utbildningsprogrammen, på både grund- ochavancerad nivå, bör alltid vara anpassade utifrån studenternasefterfrågan, arbetsmarknadens behov på kort och lång sikt,samt högskolans lärarresurser och forskning.
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§2.28 entreprenörskap ska integreras i alla grundutbildningsprogram.
Chalmers utbildningsprogram ska genomsyras av entrepre-
nöriellt tänkande, vilket innebär att studenterna får förståel-
se och utmanas i entreprenöriella färdigheter samt dess in-
verkan på yrkesverksamhet och samhälle.

§2.29 alla teknologer ska fåmöjligheten att fördjupa sig i affärsutveck-ling.
De studenter som vill ska hamöjligheten att bredda sina kun-
skaper inom området, exempelvis genom att läsa kurser.
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2.2.2 Kursutvärdering och -utveckling
§2.30 högskolan har en transparent och fungerande process för kurs-utveckling.

Kursutvärderingsprocessen är en viktig grund för att upp-
nå kursutveckling. Kursutvecklingsprocessen ska utgå från de
synpunkter som framkommit från studenterna i kursutvärde-
ringsprocessen.

§2.31 samtliga kurser ska årligen utvärderas.
Kursutvärderingsprocessen är en viktig komponent för arbe-
tet mot högre utbildningskvalitet och ska ske i samarbete
mellan examinator, lärare, projektledare, laborationshandle-
dare, assistenter och teknologerna.

§2.32 högskolan säkerställer att kursnämnd hålls i samband med attkursvärderingen utförts.
På kursnämnd ska programansvarig (alternativt annan i pro-
gramledningen), examinator, lärare, projektledare, labora-
tionshandledare, kursutvärderare och representanter från
teknologsektionen närvara.

§2.33 examinator ansvarar för att det sker mittmöte under kursensgång.
Detta innebär att examinator och kursutvärderaremöts i mit-
ten av kursen för att diskutera nuvarande kurs för att förbätt-
ra kursen under dess gång. I kurser som sträcker sig över mer
än en läsperiod ska minst ett mittmöte per läsperiod hållas.

§2.34 samtliga kurser på högskolan ska utvärderas på en kursnämnddär en kursenkät ligger till grund.
För att säkra kvaliteten på grundutbildningen kartläggs un-
dervisningen internt med hjälp av kursenkäter, där alla tek-
nologer som deltagit på kursen tillfrågas, eller annan grund
för kursutvärdering. Det är viktigt att alla kurser har en kurs-
nämnd på grundläggande såväl som avancerad nivå. Högsko-
lan ska ansvara för att regler för kursutvärderingens utform-
ning, genomförande samt uppföljning är uppdaterade.

§2.35 kursenkäten genomförs anonymt.
Teknologerna måste kunna uttrycka sina åsikter fritt utan att
känna oro för att svaren kan påverka examinatorns bedöm-
ning. Detta gör det nödvändigt att kursenkäten är anonym.
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§2.36 kursnämnden ska kontrollera hur målen i undervisningen upp-fylls.
Kursnämnden är ett viktigt verktyg för att hålla utbildningen
aktuell, samt en källa till utveckling, förnyelse och förbätt-
ring.

§2.37 varje kurs har minst två teknologer som kursutvärderare.
Dessa teknologer har till uppgift att framföra kursdeltagar-
nas åsikter till examinator samt att närvara vid mittmöte och
kursnämnd. Är det fler än ett program som läser kursen ska
alla olika program representeras.

§2.38 examinatorn presenterar förändringarna vid första föreläsning-en efterföljande år samt i kurs-PM.
Det är viktigt att tydliggöra förändringar i kursen som skett
sedan tidigare kursutvärderingar. Det har även en pedagogisk
effekt att visa att det genomförs förändringar för att förbättra
kursen.

§2.39 kursnämndsprotokollet ligger till grund för nästkommande årskursbeställning.
Kursnämndsprotokollet godkänns av närvarande vid mötet
och ligger till grund för den överenskommelse som fattas
mellan programansvarig och kursgivande institution varje år.

§2.40 utlovade förbättringar ska genomföras och följas upp.
All kursgivande personal måste vara delaktig arbetet med
kursutvecklingen och vara lyhörda för den återkoppling som
ges. Det är också viktigt att förändringsarbetet har kontinui-
tet och dokumenteras på ett tillförlitligt sätt.

§2.41 högskolan säkerställer att protokoll med tillhörande enkätsvarfrån kursnämnden ska tillgängliggöras.
Protokollet ska finnas i samband med kursplanen och på stu-
dentportalen. Det ska finnas lättillgängligt även för teknolo-
ger som inte är registrerade på kursen.
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3 Grundutbildningens genomförande
En viktig del för att nå god utbildningskvalitet är att formerna för utbildningen är braoch genomtänkta.
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3.1 Undervisningsformer
§3.1 grundutbildningen erbjuder en variation av undervisningsfor-mer.

Teknologerna lär sig bäst på olika sätt därför bör olika former
av undervisning tillämpas. Formen bör uppmuntra till hel-
hetstänkande och vara anpassad till kursernas innehåll, fo-
kus ligger på samband istället för repetitiv kunskap.Olika for-
mer av undervisning ska förekomma i alla årskurser, även på
utbildningsprogram med stora klasser. Det är viktigt att den
kunskap som förmedlas till studenten under föreläsningarna
senare också används vid laborationer, övningar och praktik-
fall. Självständiga uppsatser, grupparbeten, konstruktionsöv-
ningar, laborationer, tvärvetenskapliga arbeten och projekt-
arbeten ingår i betydande utsträckning utbildningen.

§3.2 en mångfald av examinationsformer ska användas under studi-etiden.
§3.3 obligatoriska moment ska ge del av de totala högskolepoängenpå kursen och rapporteras separat.

Obligatoriska moment, så som laborationer, i kurser ska ge
en del av den totala kurspoängen och om godkända ska mo-
mentet ej behöva göras om. Detta är viktigt i samband med
meritprövning för studiemedel. För att möjliggöra för tekno-
logerna att följa sin studieplan bör uppsamlingstillfällen ges
där teknologerna kan avsluta de obligatoriska moment som
hänger efter i den berörda kursen.

§3.4 föreläsningar och övningar ska i normalfallet vara frivilliga ochatt särskilda skäl krävs för en avvikelse.
Att använda obligatoriska övningar eller föreläsningar är i
normalfallet inte ett tillräckligt sätt att kontrollera att kur-
sens mål är uppnådda. Om det ändå används ska det framgå i
kursplanen att det kommer att ske, i vilket omfattning ochnär
de obligatoriska momenten är förlagda. Avvikelsen ska även
fastställas av programrådet.
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§3.5 alla obligatoriska kursmoment ska vara helt avgiftsfria och intemedföra en merkostnad för teknologen.
Att välja att köpa kurslitteraturen eller att avstå ska alltid vara
valfritt för teknologen. Alltså ska obligatoriska övningar eller
liknande inte förekomma i litteratur som teknologen tvingas
köpa. Teknologen ska ha möjlighet att avstå från studieresor
eller exkursioner som medför en avgift eller ökade levnads-
kostnader utan att påverkas negativt av detta.

§3.6 det ska finnas godmöjlighet för studenter att interageramed lä-rare utanför undervisningstid.
Möjlighet att interagera med läraren kan vara att läraren er-
bjuder öppen konsultationstid, möjlighet att boka möten el-
ler videokonferenser, korta svarstider på e-post, eller liknan-
de. Det är viktigt att det är tydligt för studenterna hur de kan
få kontakt med läraren.
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3.1.1 Val av undervisningsformer
§3.7 lärandet ska präglas av kommunikation, samarbete och enga-gemang.
§3.8 undervisningens innehåll ska exemplifieras med verklighetsan-knutna problem.

Abstrakta teorier och dylikt kan vara svåra att ta till sig om
verklighetsanknytningen inte är uppenbar. Därför är det bra
om exempel används i undervisningen för att teknologerna
ska förstå hur teori och verklighet hänger ihop.

§3.9 det ska finnas tid för självstudier och sociala aktiviteter.
Den schemalagda undervisningen får aldrig vara så omfat-
tande att teknologerna inte hinner med de självstudier som
krävs för att följa undervisningen. Undervisningen får inte
heller vara så omfattande att teknologen inte har tid för so-
ciala aktiviteter och fritid. Det är viktigt att den arbetsbörda
en kurs medför motsvarar antalet högskolepoäng för kursen.
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3.1.2 Föreläsningar och övningar
§3.10 undervisningen anpassas efter kursens förkunskapskrav ochmål.
§3.11 alla teknologer registrerade på kursen ska beredas plats vidsamtliga kursmoment.

Detta inkluderar exempelvis föreläsningar, övningar, labora-
tioner, tentamen, med flera.

§3.12 föreläsaren ska respektera start- och sluttid för föreläsningensamt 15 minuters rast per 45 minuter föreläsningstid.
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3.1.3 Övriga undervisningsformer
§3.13 projekt ska innehålla en väl definierad uppgift med verklighets-anknytning och bra handledning.

Handledaren ska vara kunnig i ämnet av projektarbetsfor-
men.

§3.14 läraren ska ge teknologerna bedömningskriterier och utförligåterkoppling.
En tydlig fördelning över dessa klargörs för teknologen och
hur dessa ligger till grund för betygsbedömningen. Resteran-
de undervisningsformer ska på ett naturligt sätt knytas till
kursens innehåll. Bedömningskriterier ska ges till teknolo-
gerna före bedömning genomförs.

§3.15 teknologen harminst tre läsdagar på sig efter retur att korrigeraen uppgift.
Vid retur på exempelvis rapporter och inlämningsuppgifter
bör teknologen ha rimlig tid på sig för att påvisa sina kunska-
per i ämnet.Oavsett deadline bör teknologenhaminst tre läs-
dagar på sig, där läsdagar syftar till arbetsdagar utanför ten-
tamensvecka.
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3.1.4 Arbetsmarknadsrelaterade frågor
§3.16 högskolanmöjliggör för externa parter att skapa kontaktermedgrundutbildningen.

Syfte är att öka omvärldens förståelse och uppskattning för
våra utbildningar, samt att berika utbildningarna på Chal-
mers med externa synvinklar.

§3.17 arbetslivsintegrering är en naturlig del av grundutbildningen.
Högskolan har ett ansvar för att de teknologer som utbildas
här får en konkurrenskraftig utbildning för framtida arbetsliv.
Det är viktigt att högskolan upprättar ett dynamiskt kontakt-
nät mellan högskola och arbetsliv för en kontinuerlig dialog
och för att aktivt marknadsföra högskolans utbildningar.

§3.18 teknologens utvecklade förmåga till kritiskt tänkande ochförmåga till självständigt arbete inte åsidosätts av extern med-verkan.
§3.19 teknologerna examineras från Chalmers med en god kunskapom sin utbildnings värde och applikationer, samt med godamöjligheter att marknadsföra sig själv i arbetslivet.
§3.20 högskolan ska tillhandahålla klara och tydliga riktlinjer gällandesituationer där teknologer vistas ute i näringslivet.

Dessa ska distribueras på ett sådant sätt att de blir lättåtkom-
liga för både teknologen samtnäringslivet, exempelvis vid ex-
amensarbete och praktik.
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3.2 Examination
§3.21 examinationsformerna ska avspegla kursinnehållet och de kun-skapsmål som finns uppställda för kursen.

Examinationen ses som ett led i inlärningsprocessen då tek-
nologen får tillfälle att tillämpa sina kunskaper inom ämnet.

§3.22 det är kunskap och förståelse och inte detaljkunskaper som skaprövas vid examination.
Examinationsformen påverkar hur teknologen lägger upp si-
na studier. Därför efterlyses mer varierade examinationsfor-
mer som kan ge en minst lika god bild av teknologernas kun-
skaper och färdigheter som skriftlig tentamen.

§3.23 det alltid ska vara kursens mål och innehåll som styr valet avexaminationsform och att hänsyn till kursens omfattning ocksåska tas.
§3.24 all examination ska bedömas konsekvent.

Resultatbedömning av all examination ska alltid kunna mo-
tiveras.

§3.25 all examination ska vara relevant med avseende på kursensomfattning och teknologernas förväntade kunskaper.
§3.26 tydliga betygskrav ska finnas vid examination.

Det ska vara enkelt för teknologen att få reda på vad somkrävs
för olika betyg. Vid projektarbeten ska de olika momenten
och hur de viktas vara definierat vid projektets start (dagbok,
opponering, rapport m.m.) och återspeglas i bedömningen.
Tydliga bedömningskriterier för alla moment är en förutsätt-
ning för en rättvis examination.

§3.27 alla examinationsmoment ska vara inrapporterade till LADOKinom 15 arbetsdagar.
§3.28 alla kurser ska vara inrapporterade till LADOK inom 15 arbets-dagar efter att sista obligatoriska moment slutförts.
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§3.29 all examination så långt det ärmöjligt ska kunna göras anonymt.
Det finns många olika sätt att examinera teknologer. Des-
sa examinationsformer ska, så långt det är möjligt, kunna
tillämpas anonymt, för att minska risken för särbehandling
av teknologer. Möjligheten att genomföra ett examinations-
moment anonymt ska bedömas utifrån tidsmässiga och eko-
nomiska aspekter med teknologens bästa i fokus. Exempel på
examinationsmoment som bör kunna ske anonymt är sals-
dugga, hemtenta och inlämningsuppgift.

§3.30 alla teknologer ska ha rätt att göra om examinationsmomenttills denne blir godkänd eller minst i två år efter att en kurs harupphört.
Det är viktigt att alla teknologer har möjlighet att klara av si-
na kurser. Ibland är teknologer på ett utbyte i ett år och kan
då missa att en kurs lagts ner, därför är det viktigt att möjlig-
heten att göra examinationsmoment till kurser som lagts ned
finns i minst två år.

§3.31 högskolan stödjer och utvecklar olika typer av examinationsfor-mer.
Vid vissa fall kan exempelvis skriftlig tentamen vara lämpli-
gast, men inte vid andra. Därför bör examinationsformen an-
passas för kursen.
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3.2.1 Skriftlig tentamen
§3.32 allmänna regler som gäller vid tentamen kommuniceras tillteknologerna i god tid före tentamenstillfället.
§3.33 alla kursspecifika regler gällande tentamina är tydliga och fram-går i kurs-PM.

Tentamen ska vara utformad så att de hjälpmedel som tillåts
ska underlätta för teknologen att få förståelse och insikt i äm-
net snarare än färdigheter i att utnyttja hjälpmedel.

§3.34 moment som ger bonuspoäng till ett examinationsmoment skavara rättade och resultatet meddelat teknologen senast två ar-betsdagar före det examinationsmomentet.
Teknologen bör veta hur många poäng som krävs av henom
för respektive betyg på ett examinationsmoment. Eftersom
bonuspoäng förändrar detta bör således också dessa vara kän-
da före examinationen.

§3.35 tidigare tentamensteser och lösningsförslag till dessa ska finnaslättillgängliga för teknologer.
§3.36 då en kurs ges för första gången och inga äldre tentamensteserfinns att tillgå ska examinator tillhandahålla och förse teknolo-gerna med uppgifter motsvarande en fullständig tentamen.
§3.37 normalfallet av tidsbegränsning för en skriftlig tentamina börvara 4 timmar.

Målet för tentamina är att lärandemålen ska examineras och
tiden ska inte vara ett problem. Tentamina med en tidsbe-
gränsning på 5 timmar bör enbart förekomma om pedagogis-
ka skäl för detta kan motiveras, i annat fall bör annan exami-
nationsform användas som komplement.
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3.2.2 Under tentamen
§3.38 all examination ska ha en jämn nivå mellan ordinarie examina-tionsmoment och omexaminationsmoment.
§3.39 examinatorn ska besöka tentasalen två gånger för att svara påfrågor.
§3.40 det ska vara möjligt att genomföra exempelvis programmeringeller uppsatsliknande tentamina vid en dator.
§3.41 tentamensvakter är insatta i de regler och föreskrifter somgäller vid tentamen och ska kunna både svenska och engelska.
§3.42 samtliga anmälda tentander ska kunna deltaga i tentamen.
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3.2.3 Efter tentamen
§3.43 bonuspoäng till tentamina ska följa teknologen minst ett år.

Teknologer ska ha samma förutsättningar att genomföra ten-
tamen för den kurs som har lästs, oavsett om det är ordinarie
eller omtentamina.

§3.44 samtliga tentamina lagras digitalt för teknologen och läraren atttillgå efter examinationstillfället.
Digitalt lagrade tentamen gör administrationen effektivare
och billigare samt ökar rättsäkerheten.

§3.45 granskningstillfälle av tentamina ska ges minst två gånger.
Granskningstillfället ger teknologen tillfälle att ställa frågor
och ifrågasätta rättningen. Ett av granskningstillfällena sker
inom 14 kalenderdagar efter det att resultatet anslagits, och
minst ett under följande läsperiod. Granskningstillfällena ska
vara placerade på olika veckodagar för att ökamöjligheten för
teknologen att närvara.

§3.46 lösningsförslag till tentamen ska göras tillgängliga för tentandersenast arbetsdagen efter tentamen.
§3.47 då särskilda skäl föreligger ska examinationsmoment vara åter-rapporterade inom en vecka.

Detta tillämpas då poäng eller förkunskapskrav behövs för ex-
empelvis för studiemedel, kandidatarbete, examensarbete el-
ler mastersprogram.

§3.48 granskningen skriftligen dokumenteras.
Poängändringsförfrågan är ett myndighetsutövande och ska
därför göras skriftligen. Likaså bör ändringsbeslut dokumen-
teras skriftligen.

§3.49 all tentamina ska kunna genomföras minst tre gånger per år.
För attmöjliggöra för teknologer som ej blivit godkända, eller
vill höja sitt betyg, i ett examinationsmoment ska samtliga
examinerande moment kunna genomföras tre gånger per år,
särskilt vid skriftliga tentamina.
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§3.50 all skriftlig tentamina ska kunna göras om i betygshöjande syfteäven om teknologen en gång blivit godkänd, så kallad plussning.
På högskolan i allmänhet finns höga krav på att teknologen
ska prestera bra vid tentamenstillfällen. För attminska risken
att teknologen känner av dessa krav i för stor utsträckning
(stress m.m.), ska all examination kunna göras om i betygs-
höjande syfte även om teknologen en gång blivit godkänd, så
kallad plussning. Möjligheten att tillåta plussning av andra
examinationsmoment än tentamina ska bedömas utifrån hur
resurskrävande det skulle vara. Rimligen bör många exami-
nationsmoment kunna plussas på ett resurseffektivt vis nästa
gång kursen genomförs.

§3.51 rättade tentor ska vara lättåtkomliga på central nivå för attunderlätta för studenter att kontrollera att rättningen av ten-torna gått rätt till.
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3.2.4 Kandidatarbete inom civilingenjörsprogram
§3.52 alla kandidatutbildningar ska ha ett gemensamt val av kandida-texamensarbete.

För att uppmuntra samverkan mellan teknologer från olika
program ska dessa välja kandidatarbete tillsammans.

§3.53 teknologerna väljer kandidatexamensarbete individuellt ochtilldelas det efter antal avklarade högskolepoäng.
Teknologernas ska ges möjlighet efter sina egna önskemål
och ges möjlighet att samarbete med teknologer från andra
program.

§3.54 högskolan ska ha en databas tillgänglig med alla valbara kandi-datarbeten.
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3.2.5 Examensarbete
§3.55 examensarbetet, för både akademisk- och yrkesexamina, skavara en viktig del av utbildningen och ge teknologen möjlighetatt tillämpa erhållna kunskaper.
§3.56 rapporten från examensarbetet ska i normalfallet vara allmänttillgängligt.

I undantagsfall och i samförstånd mellan examensarbetare,
högskola och eventuell extern aktör kan arbetet vara belagt
med sekretess. Detta ska knytas till ett avtal dessa parter
emellan. Ett alternativ till sekretess som bör användas är för-
dröjd publicering. Teknologer med skyddad identitet bör be-
aktas.

§3.57 examensarbetet ska vara ett utbildningsmoment som prövaroch utvecklar förmågan att arbeta självständigt, att inneha ettkritiskt förhållningssätt och ge ett vetenskapligt djup kopplat tillhuvudområdet.
Examensarbetet för civilingenjörer ger förkunskaper för en
fortsättning inom forskarutbildning. Det kan också vara ett
verktyg vid jobbsökande, men ska inte vara en provanställ-
ning.

§3.58 högskolan ska ha riktlinjer som tydligt redovisar vilket ansvarsom teknologen, företaget, handledaren och examinatorn inne-har.
Dokumenten ska också innehålla de utsatta målen för de oli-
ka former av examensarbeten som finns på Chalmers. Avtal
och information om regler kring examensarbetet ska komma
varje teknolog tillgodo vid examensarbetets start.

§3.59 om teknologer fått betalt för sitt arbete under tiden denne exa-mensarbetat ska det inte påverka bedömningen av examensar-betet.
Teknologer ska i förekommande fall kunnamotta lön eller an-
nan ersättning för examensarbete. Avtal om eventuell ersätt-
ning sluts mellan teknolog och företag utan påverkan av ex-
aminator eller högskola.
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§3.60 alla teknologer ska redovisa sitt examensarbete både skriftligtoch muntligt med opposition och dessutom opponera på ettannat examensarbete.
§3.61 högskolan ska ha en databas med alla tillgängliga examensar-beten för alla Chalmers teknologer.
§3.62 examensarbetet får utföras enskilt eller i par.
§3.63 högskolan tillhandahåller en arbetsplats åt den som gör exa-mensarbete och inte erhållit en arbetsplats via uppdragsgivarei näringslivet.
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3.2.6 Betyg
§3.64 högskolan tillämpar målrelaterade betyg.

Eftersom betygen ska avspegla aktuell förståelse och kunskap
som teknologerna besitter ska de vara absoluta. Detta gör
också att en teknologs närvaro på kursen inte ska påverka be-
tygen.

§3.65 högskolan tillämpar i huvudsak betygsskalan “U, 3, 4, 5”.
I kurser som i huvudsak består av projekt som bedöms kvali-
tativt kan betygsskalan “U, G” användas och då ska skriftligt
omdöme ges.

§3.66 i yrkesexamensarbete ska betygsskalan “U, G” användas.
Ett av argumenten för detta är att teknologenhar stor person-
lig kontakt med den som bedömer arbetet. Det är då orimligt
att ha en annan betygsskala än “U, G” då ett yrkesexamenar-
bete till stor del påverkar teknologens snittbetyg.
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3.3 Kursmaterial
§3.67 allt föreläsningsmaterial ska finnas tillgängligt för teknologernaföre och efter föreläsningen på kurshemsidan.

Exempelvis vid kortvarig sjukdom ska teknologer fortfaran-
de kunna ta del av undervisningen. Det är också viktigt att de
teknologer som vill förbereda sig inför föreläsningar har möj-
lighet att göra detta. Vid användandet av pedagogiska meto-
der som skulle hämmas av att materialet distribuerats i för-
väg, exempelvis quiz och andra interaktiva lärandemetoder,
kan delar av materialet utelämnas i förhandsdistributionen
av pedagogiska skäl. I sådant fall bör det distribuerade mate-
rialet kompletteras i efterhand.

§3.68 kurslitteraturen håller hög internationell standard.
Det främsta kriteriet gällande litteraturen är dess innehåll.
Kurslitteraturen ska utgöra ett bra underlag för självstudier
samt vara datorskriven, språkgranskad, skriven på engelska
eller svenska, korrekturläst och pedagogiskt utformad. Det
är även viktigt att litteraturen främjar ett genus- och mång-
faldsperspektiv. Allt kursmaterial ska vara aktuellt och nivån
anpassad efter utbildningsnivån på kursen.

§3.69 kurslitteraturen ska kosta maximalt 0,2% prisbasbelopp per 1,5högskolepoäng, utslaget på helår.
§3.70 teknologen ska ha tillgång till svar och lösningar till alla öv-ningsuppgifter som teknologen förväntas göra.
§3.71 det åligger examinator att tillse att all kurslitteratur finns till-gänglig före kursstart för alla kursdeltagare.

Examinator ska rapportera vilken kurslitteratur som ska an-
vändas i tillräckligt god tid att den finns att köpa inför kurs-
start.
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3.4 Övriga utbildningsmoment
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3.4.1 Fortbildning
§3.72 högskolan är en aktiv aktör inom fortbildning både gentemotnä-ringsliv och allmänhet.

Högskolan bör erbjuda fristående kurser för att möjliggöra
livslångt lärande. Dock ska detta ske utan att grundutbild-
ningens kvalitet påverkas negativt.

§3.73 högskolan är en aktiv aktör inom fortbildning av lärare i grund-skolan och på gymnasiet.
Dock ska detta ske utan att grundutbildningens kvalitet på-
verkas negativt.

§3.74 grundförutsättningen för fortbildningen är att den inte får på-verka grundutbildningen negativt.
Detta ska gälla lärare, lokaler och övriga resurser.
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3.4.2 Sommarutbildning
§3.75 högskolan årligen ser över sitt utbud av sommarkurser.

Sommarkurser ska både vara av slaget allmänna teknikkurser
för intresserade teknologer somvill bredda sitt teknikintresse
samt kurser som teknologer kan tillgodogöra sig i sin utbild-
ning.

§3.76 högskolan ser till att det finns ett stort och varierat utbud avsommarkurser.
Sommarutbildning är något som högskolan bör erbjuda. Re-
surser som allokeras till sommarutbildning får ej påverka
grundutbildningens kvalitet negativt.
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3.5 Språk i undervisningen
§3.77 all examination ska vid behov kunna genomföras på engelska.
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3.6 Planering och information
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3.6.1 Läsårsindelning
§3.78 högskolan inte ändrar den innevarande läsårsindelningen utanen förutsättningslös och oberoende utredning.
§3.79 högskolan bibehåller sitt tvåterminssystem.

Det är inte önskvärt att nuvarande tvåterminssystem delas
upp i tre terminer med bibehållet antal högskolepoäng. Tek-
nologerna ska kunna ha ett längre uppehåll med möjlighet
till arbetslivserfarenhet.

§3.80 högskolan planerar läsåret för att minimera psykisk ohälsa hosteknologerna.
Att Chalmers är en högskola med höga krav medför en hög
stressnivå hos teknologerna som högskolan ska sträva efter
att minimera.

§3.81 utbildningsprogram inom grundutbildningen ska påbörjas påhöstterminen.
För att ha en stor gemensam mottagning så är det bra att det
bara är en antagning per år.

§3.82 tentamen ska ej förläggas på helger.
§3.83 lunchpausen ska vara minst 90 minuter lång.

Lunchpausen ska ge möjlighet för teknologen att ta sig
mellan campusen, projektmöten, lunchföreläsningar och
sektions- och kårengagemang. Det är även långa köer till fle-
ra restauranger och lunchställen i närheten av campus och
förkortas lunchen blir dessa köer ännu längre. Det ska också
vara möjligt för teknologerna att besöka studentservice un-
der lunchpausen vilket motiverar en längre lunchpaus.

§3.84 högskolan utreder möjligheter med omtentamensperiod församtliga tentamina före midsommar.
Det har länge funnits en omtentamensperiod i augusti där
samtliga tentamina ges. Denna omtentamensperiod visar
dock på sämre resultat än övriga omtentamensperioder. Re-
sultatet rapporteras in när nästa läsår har börjat vilket skapar
osäkerhet kring studiemedel och antagning till masterspro-
gram. Nuvarande upplägg försvårar även för utbytesstuden-
ter att göra omtentamina.
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3.6.2 Utbildningens planering
§3.85 den institution som har bäst förutsättningar för att genomföraen kurs ska få uppdraget.
§3.86 ett nytt moment inte får öka arbetsbelastningen i kursen.

Utvecklingen inom alla teknikområden går fort. För att tek-
nologerna ska kunna erbjudas aktuell utbildning måste inne-
hållet i denna förändras med tiden. Antal moment som får
plats i utbildningen är dock alltid begränsad.

§3.87 hänsyn tas till teknologens arbetsbelastning vid kursplaneringoch schemaläggning.
Teknologen ska ha en jämn arbetsbelastning under hela året,
både beträffande undervisning och examination.

§3.88 tentamensperioder med fler än två skriftliga ordinarie tentami-na bör undvikas.
§3.89 teknologerna ska ha minst en schemafri dag mellan ordinarietentamina.

Teknologerna ska ha tid att byta fokus mellan två kurser.

§3.90 högskolan och lärare respekterar schemafria dagar.
§3.91 ingen schemaläggning och obligatoriska moment sker i tenta-veckor.

Ett rimligt undantag är räknestugor och konsultationstid in-
för tentamen.

§3.92 alla Chalmers grundutbildningsprogram har blockschema.
För att underlätta valet av kurser och schemaläggning bör ett
systemmed blockschema tillämpas centralt på Chalmers som
finns tillgängligt senast en vecka innan sista ansökningsda-
gen till valbara kurser.
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§3.93 schemaläggning efter 17 samt på helger ska undvikas.
För att underlätta för teknologer att ha fritidsintressen och
engagemang vid sidan av studierna ska de kunna räkna med
att inte vara låsta till schemalagda studieaktiviteter på kvälls-
tid. Teknologer bör ges möjlighet att delta i verksamhet i det
civila samhället. Sådan sker ofta på kvällstid eftersom en stor
del av befolkningen yrkesarbetar på dagtid. Dessutom är det
viktigt för teknologer att kunnamedverka i sociala aktiviteter
tillsammans med andra teknologer. Därför bör alla teknolo-
ger vara fria från schemalagda studieaktiviteter under samma
tid på dygnet.

§3.94 högskolan ska möjliggöra fysisk aktivitet under dagtid.
Exempelvis ska en teknolog inte vara schemalagd från 8-17
varje dag en hel vecka.

49 av 143
Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "2020-09-16" 
[Ny]: "2021-05-12"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "§3.92" 
[Ny]: "§3.93"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "skall" 
[Ny]: "ska"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "skall" 
[Ny]: "ska"

Text har infogats�
Text
"§3.94 högskolan ska möjliggöra fysisk aktivitet under dagtid. Exempelvis ska en teknolog inte vara schemalagd från 8-17 varje dag en hel vecka."

Kommentar har infogats�
Anteckning
 

Grafikelement har raderats�
Grafikelement
 

Text har raderats�
Text
"49 av 141"



ÅSIKTSPROGRAM2021-05-12

3.6.3 Kursinformation
§3.95 högskolan ska tillgängliggöra all väsentlig information rörandestudierna via en webbportal.

Väsentlig information kan exempelvis vara information om
specifika kurser (kurskod, kursnamn, poäng och placering un-
der året samt schemablock), hur kurserna är upplagda (före-
läsningar, övningar, laborationer och konstruktionsövning-
ar), tentamenstillfällen (ordinarie, omtentamen och eventu-
ella nedlagda kurser), samt övergripande information från
högskolan (terminsstart, gemensammabestämmelser, regler,
bestämmelser för internationella studiegångar samt CSN:s
krav på studieresultat).

§3.96 teknologerna aktivt får deltaga i utformning och förbättring avhögskolans webbtjänster.
Högskolans webbtjänster ska uppfylla teknologernas behov
och önskemål. Därför bör dessa tas i beaktande vid utveck-
landet av nya webbtjänster.

§3.97 all relevant kursinformation ska finnas på en specifik kurssidaför varje kurs i en för teknologen välkänd och etablerad webb-portal.
§3.98 alla kursplaner finns tillgängliga för studenterna via en webb-portal.

För att få mer information om vilka kurser som finns vid
högskolan samt deras innehåll ska aktuella kursplaner all-
tid finnas tillgängliga. Kursens syfte, innehåll, organisation,
kurslitteratur och examinationsform ska vara angivet. Det ska
för varje kurs, i förekommande fall, anges en hänvisning till
likvärdig kurs vid högskolan; detta för att underlätta pro-
grambyte och korsläsning mellan program.

§3.99 ett kurs-PM ska vara tillgängliggjort via en webbportal samtinnehålla:
• kursens lärandemål som tydligt och ingående beskriver vad teknologen ska kun-na efter fullföljd kurs.
• kursens lärandemåls relation till utbildningens mål.
• hur teknologen enklast kan nå examinator, föreläsare, övningsledare, labora-tionshandledare.
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• vilket kursmaterial som ingår; kurslitteratur, alternativ litteratur samt utdelat ma-terial.
• var kursmaterial kan införskaffas.
• presentation av examinator/föreläsare och ämnet.
• schema för föreläsningar, övningar och laborationer samt förberedande sidoroch tal.
• vilket schemablock kursen går i.
• en sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället.
• en beskrivning om var och när anmälan görs till exempelvis laborationer.
• tid, plats och hjälpmedel för examination.
• obligatoriskamoment, om de kräver närvaro eller endast genomförande ska tyd-lig framgå.
• slutrapporteringsdatum för obligatoriska moment samt deras bidrag till kursbe-tyget.
• tid och plats för granskning av tentamen.
• vad som krävs för att få kursen godkänd.
• eventuella extra tillgodoräknanden av uppgifter under kursens gång, t.ex. bonuspo-äng till tentamen och hur länge dessa gäller.
• kursutvärderingsprocessen ska nämnas med fokus på hur teknologen kan varamed och påverka.

§3.100 slutgiltigt kurs-PM och terminsregistrering ska vara tillgängligtminst två veckor innan kursstart.
Kurs-PM ska föredras vid första föreläsningen samt att det
finns tillgängligt för teknologerna vid en webbportal.

§3.101 obligatoriska moment i kursen får ej läggas till eller tas bortefter att kurs-PM har blivit fastställt, annat än i undantagsfalloch då med rektorsbeslut som grund.
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3.6.4 Information om kursval
§3.102 information om mastersprogram och spår utarbetas och kom-municeras till teknologen under hela studietiden.

I god tid innan teknologen väljer valfria kurser, masterspro-
gram eller eventuell studieinriktning inför högre årskurs ska
utbildningsprogrammet i samarbete med berörda institutio-
ner anordna informationstillfällen. Informationstillfället ska
ge en överblick vad gäller specialiseringar som utbildnings-
programmet kan erbjuda.

§3.103 informationen om de kursval som måste göras under studieti-den är lättillgänglig.
Skriftlig information om kursval ska finnas tillgänglig för al-
la teknologer. Teknologerna ska ges relevant information om
kurserna för att underlätta teknologens val. Det är mycket
viktigt att information om kursval läggs på tider där den in-
te krockar med schemalagd undervisning. Allmän kursvals-
information ges från första årskursen, exempelvis i de kurser
som har valfria fortsättningskurser.

§3.104 högskolan ska tillhandahålla en kursdatabas där det är tydligtför studenten vilka kurser som studenten är behörig till, när des-sa går samt tydliggöra förkunskapskrav.
Databasen ska på ett tydligt sätt klargöra för studenten om
vilka möjligheter det finns att läsa olika kurser, både när det
gäller behörighet men också tydliggöra när kurserna går så
att studenten inte, av misstag, väljer kurser som krockar.
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3.6.5 Utlandsstudier
Ett antal chalmerister väljer att förlägga delar av sina studier utomlands via något avChalmers utbytesprogram. Utbyten är ett av de bästa verktygen för internationalise-ring och utbytesverksamheten bör därför tas tillvara.
§3.105 högskolan aktivt informerar ochmarknadsför demöjligheter tillutlandsstudier som erbjuds.

För att så många sommöjligt ska få möjlighet att ta del av ut-
landsstudier bör dessa marknadsföras på ett tydligt sätt och
kontaktuppgifter till relevanta personer på mottagande uni-
versitet bör finnas tillgängliga.

§3.106 förutsättningarna för internationellt utbyte för såväl teknologersom lärare ska vara goda samt utvecklas med tiden.
För att både teknologer och lärare ska få breddade erfaren-
heter och nya perspektiv bör högskolan aktivt arbeta för att
möjligheter för internationella utbyten är goda.

§3.107 högskolan ska erbjuda denutresta teknologenmöjlighet till kon-tinuerlig kontakt under utlandsvistelsen.
Det ska finnas möjlighet för uppföljning av utbytet och dess
kvalitet samt stöd för teknologen vid eventuella problem.
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3.6.6 Information till internationella teknologer
§3.108 internationella teknologer ska få information rörande socialaförhållanden i Sverige, t.ex. försäkring, personnummer, telefon,sjukvård och bostad.
§3.109 teknologer som kommer till Chalmers från andra länder skaha möjlighet till kontakt med personer på högskolan för att påbästa sätt kunna förbereda sig inför sin vistelse här.
§3.110 all information till internationella teknologer ska finnas till-gänglig på engelska.
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3.7 Geografisk placering av utbildning
§3.111 högskolan inte ändrar den geografiska placeringen av institutio-ner och utbildningsprogram utan en förutsättningslös och obe-roende utredning.

I en sådan utredning är det viktigt att det noga studeras hur
studenterna påverkas samt att studenterna ges goda möjlig-
heter att yttra sig i frågan.

§3.112 omplacering av utbildningsprogram mellan olika campus skaske med god framförhållning. Minst 3 år från beslut till imple-mentering är en rimlig utgångspunkt.
Det är viktigt att studenter ges möjlighet att anpassa sin bo-
stadssituation och andra livsförhållanden till de nya premis-
ser som ett campusbyte innebär. Även studentkåren och tek-
nologsektionerna kan behöva tid till att förbereda sig inför
förändringen.
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4 Rättssäkerhet
Sedan 1994 är Chalmers en stiftelsehögskola vilket innebär att vi inte lyder under sam-ma lagar som statliga lärosäten. Detta leder till att chalmerister inte har samma rätt-skydd somövriga studenter. Av denna anledning är det viktigt att högskolan har tydligainterna regler på vad som gäller för högskolans teknologer och att de speciella villkorsom stiftelseformen medför på ett tydligt sätt klargörs för alla teknologer.
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4.1 Regelverk
§4.1 teknologer vid Chalmers ska ha minst lika bra rättsskydd somövriga studenter i Sverige.

På grund av teknologernas osäkra rättssituation ska hög-
skolan skapa ett regelverk där teknologernas rättigheter och
skyldigheter klargörs.

§4.2 det på högskolan ska finnas ett lättillgängligt, klart och tydligtregelverk för teknologernas skyldigheter och rättigheter.
Regelverket ska vara lättillgängligt för teknologerna och hög-
skolans personal. Tillsammans ska högskolan och studentkå-
ren göra en årlig revidering. Att Chalmers är en stiftelsehög-
skola ska ej påverka chalmeristernas rättssäkerhet negativt.

§4.3 högskolan skapar ett sätt att hantera interna klagomål rörandeutbildningsfrågor motsvarande myndigheternas kontroll av destatliga lärosätena
§4.4 högskolan ska tillämpa offentlighetsprincipen.
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4.2 Studerandeombud
§4.5 det finns studerandeombud anställda vid högskolan i omedelbarnärhet till teknologerna.

Dessa ska kunna föra den enskilde teknologens talan gente-
mot högskolan i fall som rör utbildningen, den studiesociala
miljön samt i disciplinärenden. Studerandeombuden ska fin-
nas till för både teknologerna och de anställda när de blivit
orättvist behandlade. Det är viktigt att denne får tillräckliga
resurser och att denne är lättillgänglig. Studerandeombuden
ska få tillgång till alla handlingar, även de av högskolan sek-
retessbelagda, om dessa berör det ärende som de undersöker.

§4.6 doktorander ska ha möjlighet att vända sig till en från hög-skolan oberoende person (doktorandombud), för att diskuterasvårigheter eller problem som uppstått under studierna.
§4.7 teknologerna får information om studerandeombuden och de-ras arbetsuppgifter.

Teknologerna ska informeras om att de kan vända sig till stu-
derandeombuden om de känner sig orättvist behandlade.
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4.3 Disciplinnämnd
§4.8 en disciplinnämnd bestående av lärare, teknologer och externalagkunniga ska finnas på högskolan.

Då brott mot Chalmers disciplinstadga har begåtts är det vik-
tigt att dessa ärenden behandlas av en disciplinnämnd.

§4.9 disciplinnämndenkompletterasmedytterligare juridiskhjälp dåfall om avskiljande kommer upp.
Då denna typ av ärenden är extra känsliga är det av största
vikt att prövningen går rättssäkert till.
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4.4 Överklagande

60 av 143
Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "2020-09-16" 
[Ny]: "2021-05-12"

Kommentar har infogats�
Anteckning
 

Text har infogats�
Text
"143"

Text har raderats�
Text
"141"



ÅSIKTSPROGRAM2021-05-12

4.4.1 Hantering av överklagningsbara frågor
§4.10 det på högskolan ska finnas en nämnd med uppgift att handhaöverklaganden som rör antagnings- och examensbeslut, där le-damöter med juridisk kompetens ska ingå.

För de statliga lärosätena finns det en överklagandenämnd
somhandhar överklaganden rörande behörighetskrav, antag-
ning, tillgodoräknande av kurser, utdelande av examensbevis
och liknande frågor. Idag har disciplinnämnden på högskolan
den funktionen. Om en teknolog har ärenden av detta slag får
denne vända sig till studerandeombuden. Även på högskolan
ska det finnas en separat nämnd som hanterar motsvarande
ärenden.
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4.4.2 Överklagande av disciplinärenden
§4.11 det ska vara möjligt att överklaga disciplinnämndens beslut tillen grupp lag- och sakkunniga som inte är densamma som tagitbeslutet i första läget, där teknologrepresentation ska finnas.

För att garantera chalmeristens rättssäkerhet ska det vara
möjligt att överklaga disciplinnämndens beslut. Högskolans
styrelse bör knyta till sig en extern grupp av bland annat lag-
kunniga som har erfarenhet av disciplinärenden. Medlem-
marna i överklagandegruppen ska vara helt skilda från dem
i disciplinnämnden. Det ska finnas teknologrepresentation i
gruppen.

62 av 143
Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "2020-09-16" 
[Ny]: "2021-05-12"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "skall" 
[Ny]: "ska"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "skall" 
[Ny]: "ska"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "skall" 
[Ny]: "ska"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "skall" 
[Ny]: "ska"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "skall" 
[Ny]: "ska"

Kommentar har infogats�
Anteckning
 

Text har infogats�
Text
"143"

Text har raderats�
Text
"141"



ÅSIKTSPROGRAM2021-05-12

4.5 Personalansvarsnämnd
§4.12 det vid högskolan ska finnas en personalansvarsnämnd.

För att garantera teknologernas rättssäkerhet bör det finnas
ett organ där högskolans personal ska kunna ställas till svars
då misstanke om inkorrekt uppträdande finns. I nämnden
bör, förutom rektor, representanter för teknologerna samt lä-
rare och övrig personal finnas.
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5 Personal
För att på bästa sätt underlätta för teknologerna bör ett antal funktioner av vägledandeoch stödjande karaktär finnas bland högskolans personal. Gemensamt för dem alla äratt de ska ge teknologerna ett gott bemötande.
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5.1 Högskolans ansvar för studiesociala frågor
§5.1 en av högskolan anställd person ska ansvara för samordning ochutveckling av studiesociala frågor för teknologer.

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling av den studie-
sociala miljön ska det finnas en anställd person som ansvarar
för samordning och utveckling av studiesociala frågor. I detta
ansvar ingår att kontinuerligt hålla sig informerad om de fak-
torer som påverkar teknologernas situation och att tillse att
denna information sprids till berörda personerna inom hög-
skolan och studentkåren.
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5.2 Studievägledning
§5.2 det för varje utbildningsprogram finnsminst en personmed stu-dievägledningsfunktion.

I de fall där arbetsbelastningen är för stor för en person ska
fler finnas. Studievägledningens funktioner ska vara en na-
turlig del av studielivet och lätt att ta del av. Studievägle-
darna ska aktivt hjälpa till med planering inför studierna och
särskilt stöd ska ges till de teknologer som har problem med
att följa utbildningsplanen. För detta ska det finnas minst
en vägledningsfunktion per utbildningsprogram, vilket gäl-
ler såväl mastersprogram som övriga.

§5.3 studievägledarna ska finnas på rimligt avstånd till de teknologerde jobbar med.
Att transportera sig till sin studievägledare ska inte vara så
besvärligt eller tidskrävande att teknologer avstår från att be-
söka dem av en sådan anledning. Långa transportsträckor ska
inte heller bidra till att teknologer som behöver besöka sin
studievägledare blir stressade.

§5.4 studievägledning via internet möjliggörs.
Det ska även finnas funktioner för studievägledning via in-
ternet, framförallt för besvarande av kortare eller standardi-
serade frågor. Detta kan exempelvis genomförasmed hjälp av
e-post, chattfunktion, frågeformulär och FAQ.

§5.5 studievägledarna har en god insikt i vad det innebär att studerapå Chalmers.
Det är viktigt att studievägledarna ska kunna vägleda tekno-
loger inom program och ska kunna vägleda de som vill byta
program. De ska även kunna vägleda övergripande om Chal-
mers samt hur lagar och förordningar påverkar teknologerna.

§5.6 det på högskolan finns en studievägledning med internationellinriktning.
Det ska finnas internationell studievägledning, både för ut-
ländska teknologer som söker information om Chalmers eller
redan kommit hit, såväl som för teknologer som vill söka sig
utomlands.
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§5.7 alla inom studerandeservice som har kontakt med ut- och inre-sande teknologer ska ha goda språkkunskaper i engelska.
Alla enskilda studentcentrum ska inneha internationell kom-
petens då Chalmers har utländska teknologer påmånga av si-
na mastersprogram.

§5.8 internationella teknologer erbjuds service av samma kvalitetsom övriga teknologer.
Det innebär att alla studentcentrum innehar internationell
kompetens och kan ta hand om internationella teknologer.

§5.9 handläggningstiden för dispensärenden i en antagnings- ellerexamensfråga ej överstiger 1 arbetsvecka.
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5.3 Karriärvägledning
§5.10 alla teknologer har tillgång till karriärvägledning och kan fåvägledning i hur kursval påverkar framtida arbetsmöjligheter.
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5.4 Kurator och andra liknande funktioner
§5.11 det på högskolan finns åtminstone en kurator anställd.

Att högskolan har en kurator anställd underlättar kontaktsö-
kandetmed denne och leder till att fler teknologer söker hjälp
i ett tidigare skede. Teknologernas mentala välmående är av
största vikt. Därför ska det finnas en kurator anställd av hög-
skolan. Kuratorn ska ta emot alla typer av ärenden, oberoende
av direkt koppling till studierna.

§5.12 kurator och person som teknologer kan rådfråga inom t.ex. livs-åskådning, etik ochmoral finns lättillgängligt och centralt beläg-na i lokaler finansierade av högskolan.
Närheten till teknologerna är mycket viktig, och ska bevaras.
Personen som studenter kan rådfråga inom t.ex. livsåskåd-
ning, etik och morals arbete ska innebära kris- och stödsam-
tal med teknologer oavsett deras religiösa tillhörighet.

§5.13 personen som teknologer kan rådfråga angående livsåskådningska vid behov förmedla kontakt till religiösa företrädare.
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5.5 Lärare
Högskolans lärare bedriver grundutbildning, forskarutbildning, forskning, fortbildningsamt samverkan med samhället. Lärare, studerande och administration inom verk-samhetsområdena samarbetar för att skapa ett bra klimat på Chalmers.
§5.14 all högskolans personal ska kunna göra sig fullständigt förståddpå svenska eller engelska.
§5.15 Högskolan erbjuder stödfunktion så att språkproblem inte blirett hinder för att genomföra utbildningen.
§5.16 alla lärare som undervisar på avancerad nivå kan göra sigfullständigt förstådda på engelska
§5.17 alla lärare ska behärska sina ämnen och vara väl förtrogna medkurslitteratur och studier vid en teknisk högskola.
§5.18 undervisningen på Chalmers är av sådant slag att alla, oavsettbakgrund eller tillhörighet, kan tillgodogöra sig den på bästasätt.

Läraren har en viktig roll som förebild för teknologerna när
det gäller attityder och undervisning. Om teknologen blir dis-
kriminerad av sin lärare påverkas teknologen både psykiskt
och studiemässigt. Lärarna ska göras medvetna om jämlikhet
och anpassa sitt sätt att undervisa efter teknologernas oli-
ka bakgrund och förutsättningar. De ska också göras medvet-
na om mångfald och genusfrågor. Läraren och högskolan ska
se det som positivt och utvecklande om teknologgruppen är
heterogen. Det är viktigt att läraren skapar en inkluderande
miljö i undervisningen.

§5.19 all undervisande personal ska, innan de börjar undervisa,genomgå en obligatorisk utbildning inom pedagogik, kommuni-kation och jämlikhet samt erbjudas stöd i pedagogiska frågoroch kommunikation till teknologerna.
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5.6 Tjänstetillsättning
§5.20 högskolan värderar pedagogisk skicklighet lika tungt som äm-neskunskaper och forskarmeriter vid anställningar.

Alla som undervisar vid högskolan ska vara goda pedagoger.
Pedagogisk skicklighet och pedagogiskt intresse ska väga lika
tungt som ämneskunskaper och forskarmeriter vid tillsvida-
reanställningar och tidsbegränsade anställningar. Pedagogi-
ken som används i undervisningen på högskolan måste hela
tiden utvecklas.

§5.21 det ska eftersträvas heterogen fördelning i anställningskommit-téer och övriga nomineringsgrupper.
För att så långt som möjligt behandla samtliga sökande rätt-
vist ska en kvalitativ jämlikhet eftersträvas i anställnings-
kommittéer och övriga grupper somhar till uppgift att ta fram
nomineringar.

§5.22 teknologerna bereds plats i anställningskommittéerna.
Teknologerna ska ha en självklar plats i anställningskommit-
téerna. Det är viktigt att teknologrepresentanterna inte an-
vänds till att jämna ut bristande mångfald bland övriga re-
presentanter.

§5.23 anställningskommittéer och övriga nomineringsgrupper gesjämställdhetsutbildningar.
§5.24 doktorandtjänster tillsätts genomenöppen rekryteringsprocessdär det görs en nationell utlysning i erforderlig tid, konkurrens-utsatt bedömning och antagning på vetenskaplig grund ellerandra vetenskapligt relevanta meriter.
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6 Doktorander
Doktorander är i en speciell situation då de både är anställda och studenter och skadärför täckas av de rättigheter och skyldigheter som finns för båda dessa roller. Det ären heterogen grupp, bestående av både nationella och internationella doktorander.
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6.1 Anställning och finansiering
§6.1 doktorander ska vara anställda av högskolan eller annan ar-betsgivare och räknas som forskarstuderande.
§6.2 ingen ska antas till forskarutbildning utan färdig finansieringför hela utbildningsperioden.
§6.3 en forskarutbildnings finansiering ska vara tillräcklig för atterbjuda en högkvalitativ utbildning, vilket innebär till exempelfinansiering för resor till konferenser och forskningsvistelser,utrustning, och liknande.
§6.4 det ska vara tydligt vilka regelverk som gäller för doktorander,både i egenskap av anställd såväl som i egenskap av student.
§6.5 en doktorand ska inte förväntas att spendera mer än 40 timmari veckan på arbete inom sin tjänst.
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6.2 Handledning
§6.6 varje doktorand ska ha minst två aktiva handledare.
§6.7 doktorander ska ha rätt att byta handledare samt att få biträ-dande handledare, och dessutom påverka valet av dessa.
§6.8 handledare för doktorander ska ha genomgått handledarutbild-ning.

Handledarna ska göras medvetna om jämlikhet och anpassa
sitt sätt att undervisa efter doktorandernas olika bakgrund
och förutsättningar. De ska också göras medvetna om mång-
fald och genusfrågor.

§6.9 handledningen är av sådant slag att alla, oavsett bakgrund ellertillhörighet, kan tillgodogöra sig den på bästa sätt.
§6.10 handledare för doktorander ska regelbundet genomgå handle-darutveckling.
§6.11 huvudhandledare ska ha docentexamen eller motsvarande.
§6.12 handledare ska erbjuda sina doktorander regelbunden och ade-kvat handledning.

Detta inkluderar även återkoppling inom rimlig tidsram.

§6.13 handledare ska inte tillåtas handleda fler än ett rimligt antaldoktorander så att punkt §6.12 kan upprätthållas.
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6.3 Forskarutbildning
§6.14 doktorander ska ha rätt att vistas i en god och relevant forsk-ningsmiljö.
§6.15 doktorander ska ges möjlighet att spendera en del av sin studi-etid vid annat svenskt eller internationellt lärosäte.
§6.16 doktorander ska ges en reell möjlighet att slutföra sin utbild-ning, där det ska ges möjlighet att ta ut licentiatexamen inom2,5 år, men detta ska inte vara något krav eller hinder förfortsatta studier eller för att kunna ta ut doktorsexamen.
§6.17 doktorander ska ha en individuell studieplan som följs uppminst en gång per år.
§6.18 den individuella studieplanen ska ställa rimliga krav på dokto-randen med hänsyn till forskningsprojektet.
§6.19 doktorander ska ha möjlighet att tillgodoräkna sig kurser frånavancerad nivå, om doktoranden så önskar.
§6.20 väntetider för obligatoriska GTS-kurser (Generic and Transfe-rable Skills) ska inte överstiga en läsperiod.
§6.21 doktorander ska ha rätt till pedagogisk utbildning innan institu-tionstjänstgöring i form av undervisning påbörjas.
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6.4 Institutionstjänstgöring
§6.22 doktorander ska ha rätt att deltaga i kvalificerad undervisningsom en del av sin institutionstjänstgöring.
§6.23 institutionstjänstgöring skamaximalt utgöra 20% av en heltids-tjänst och ska förlänga doktorandens anställning motsvarandemed tiden spenderad på institutionstjänstgöring.
§6.24 fördelning av institutionstjänstgöring mellan doktorander skaske på ett transparent och rättvist sätt.
§6.25 tiden spenderad på institutionstjänstgöring ska räknas på etttransparent och rättvist sätt.

76 av 143
Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "2020-09-16" 
[Ny]: "2021-05-12"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "§6.21 doktorander skall" 
[Ny]: "§6.22 doktorander ska"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "§6.22 institutionstjänstgöring skall" 
[Ny]: "§6.23 institutionstjänstgöring ska"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "heltidstjänst" 
[Ny]: "heltids tjänst"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "§6.23" 
[Ny]: "§6.24"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "§6.24" 
[Ny]: "§6.25"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "skall" 
[Ny]: "ska"

Kommentar har infogats�
Anteckning
 

Text har infogats�
Text
"143"

Text har raderats�
Text
"141"



ÅSIKTSPROGRAM2021-05-12

6.5 Övrigt
§6.26 en forskarutbildning ska ge förutsättningar för fortsatt merite-ring såväl inom som utanför universitetsvärlden.
§6.27 all information till doktorander på Chalmers och om forskarut-bildningens utformning ska vara tillgänglig på engelska.
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7 Studentrekrytering och antagning
Antagningsformerna ska vara av sådant slag att det är de bäst lämpade för utbildning-en individerna som börjar studera på Chalmers.

78 av 143
Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "2020-09-16" 
[Ny]: "2021-05-12"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "skall" 
[Ny]: "ska"

Kommentar har infogats�
Anteckning
 

Text har infogats�
Text
"143"

Text har raderats�
Text
"141"



ÅSIKTSPROGRAM2021-05-12

7.1 Studentrekrytering
§7.1 högskolan har aktiva program för rekrytering nationellt såvälsom internationellt.

Det är av yttersta vikt att högskolan har ett aktivt program
för rekrytering såväl nationellt som internationellt. Detta in-
nebär aktivt arbete för att ge information om vad studier vid
Chalmers innebär, såväl som att sprida kunskap om chalme-
ristens framtida yrkesroll. Högskolan ska ha relevanta mål
med framtida rekrytering. Strategier bör läggas utefter de
framtagna målen.

§7.2 teknologer ska aktivt deltaga i studentrekryteringsarbetet.
Det är viktigt att studenter på Chalmers syns i rekryteringsar-
betet och därför ska studenter som jobbar med detta uppbära
skälig ersättning för sitt arbete.

§7.3 programrekryteringen arbetar efter den centrala studentrekry-teringens strategi.
§7.4 högskolan har ett långsiktigt program för att öka teknikintressebland barn och ungdomar.

Det är viktigt att högskolan arbetar med att öka teknikintres-
set hos yngre (grundskola och tidigare), detta i långsiktigt syf-
te för studentrekrytering.

§7.5 högskolan ska arbeta för att öka intresset för naturvetenskapoch teknik bland på Chalmers underrepresenterade grupper pågymnasiet och grundskolan.
Det är viktigt att högskolan syns och väcker intresset för tek-
niska utbildningar till exempel genom läxhjälp.

§7.6 högskolan har ett tekniskt basår.
Genomatt utöka antalet platser vid det förberedande högsko-
lebasåret breddas rekryteringsbasen. Det är viktigt att hög-
skolebasåret inte ska marknadsföras som en genväg till en
plats vid högskolans övriga utbildningar.
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7.1.1 Mångfald inom studentrekryteringen
§7.7 högskolan ska ta framochkontinuerligt arbetamed samtanvän-da alternativa antagningsmetoder för att minska särbehandlingvid antagning till högre studier.

Vid antagning får högskolan tillsätta en tredjedel av platser-
named alternativa antagningsmetoder. Det är ett användbart
redskap för att ökamångfalden på Chalmers och bör utnyttjas
i större utsträckning. Syftet med dessa metoder ska vara att
få de bästa teknologerna, även om de har svårt att visa upp
detta akademiskt.

§7.8 glappet mellan gymnasiet och högskolestudier på Chalmers skaminska utan att sänka kraven.
Det är viktigt att framtida studenter är väl förberedda för stu-
dier vid Chalmers. Högskolan kan exempelvis arrangera som-
markurser eller seminarier på campus, eller visa upp förebil-
der från Chalmers.

§7.9 informationen om Chalmers alltid är sanningsenlig och hållerhög kvalitet.
Högskolans rekrytering ska baseras på relevant information
utifrån den faktiska situationen på Chalmers för att ej locka
presumtiva studenter till något som de inte vill studera.

§7.10 högskolan ska aktivt arbeta för en breddad rekrytering.
Högskolan ska kvalitativt rekrytera de bästa studenterna oav-
sett kön, bakgrund eller annan tillhörighet. För att öka anta-
let sökande från underrepresenterade grupper bör arbete be-
drivas med att rikta rekryteringsinsatser mot just dessa, för
att visa att alla är lika välkomna till och har lika bra chanser
att klara sig på Chalmers oavsett bakgrund.

§7.11 högskolan utreder varför könsfördelning och etnisk bakgrundvarierar mellan olika utbildningar på Chalmers.
Det är viktigt att kartlägga vilka faktorer som kan påverka den
kvalitativa integreringen av etnisk mångfald i högskolan och
samhället i övrigt. En sådan bör sedan ligga till grund för en
handlingsplan för breddad rekrytering med fokus på etnisk
tillhörighet. På samma sätt bör liknande studier även utfö-
ras gällande könsfördelning, resulterande i en handlingsplan.
Handlingsplanerna ska även innefatta hur högskolan kan nå
ut till nya potentiella studentgrupper för att rekrytera de bäs-
ta studenterna.
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7.2 Antagning
§7.12 högskolan har tydliga regler för behörighet till samtliga programsamt att reglerna ska vara tillräckliga för att alla individer somsedermera antas klarar utbildningen.

De studenter som antas till studier vid Chalmers ska vara de
som har störst möjligheter att tillgodogöra sig utbildning-
en. Viktigast är dock att de gjort ett aktivt val samt har mo-
tivation och vilja till tekniska studier. Det är viktigt att slå
fast i den särskilda behörigheten vilka förkunskaper som är
nödvändiga för studier vid Chalmers. Högskolan bör inte an-
ta fler studenter än att undervisningskvaliteten bibehålls och
utvecklas.

§7.13 kvotering inte ska användas vid antagning där tillförlitliga be-dömningsgrunder finns.
Kvotering ska inte användas för att öka mångfalden på Chal-
mers då det finns icke särbehandlande lösningar. Dock har
högskolesystem i världen olika betygssystem vilket gör det
svårt att anta de bästa studenterna. Genom att ge kvoter till
olika högskolor ökas sannolikheten att få de bästa teknolo-
gerna.
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8 Likabehandling
Högskolan har det yttersta ansvaret för att verka för en jämlik högskola, där alla ska hasamma reella rättigheter, skyldigheter ochmöjligheter. Teknologer på Chalmers ska in-te drabbas av orättvisor på grund av sin bakgrund eller tillhörighet. Alla ska ha fullgodamöjligheter att studera och medverka på fritidsaktiviteter på Chalmers. Alla anställdaoch teknologer ska varamedvetna om jämlikhetsfrågor och fåmöjligheten till att reflek-tera över sin egen attityd. Mångfald berikar utbildningen och ska därför eftersträvasoch aktivt verkas för.
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8.1 Högskolan
§8.1 högskolans organisation ska präglas av kvalitativ jämlikhet.
§8.2 alla institutioner och utbildningsområden på Chalmers ska habåde en jämställdhetsplan och en likabehandlingsplan som in-kluderar teknologer och utbildning.

Högskolan är enligt lag skyldig att upprätta planer för både
jämställdhets- och likabehandlingsarbete. På Chalmers mås-
te dessutom varje institution utarbeta en egen jämställdhets-
plan, som även bör omfatta teknologer och utbildning. Sam-
ma förhållanden bör gälla likabehandlingsplanerna. Planerna
ska vara uppdaterade och deras innehåll ska vara relevant och
tillräckligt omfattande.

§8.3 högskolan ska öka kunskapen hos sina anställda om jämlikhets-frågor i grundutbildningen och forskningen.
Alla högskolans anställda, speciellt lärare och studievägleda-
re, har en viktig roll för teknologernas trivsel och därför ska
alla anställda ha kunskap om vad jämlikhet innebär och an-
vända den kunskapen i sitt arbete. Det är viktigt att jämlik-
hetsarbete införlivas i hela verksamheten och medvetet an-
vänds på daglig basis.

§8.4 teknologerna informeras om var denne kan ta del avjämställdhets- och likabehandlingsplanerna.
Det ska tydligt framgå vart teknologen ska vända sig vid
negativ särbehandling. Högskolan ska ta varje indikation
på diskriminering på största allvar och se till att lämpliga
åtgärder vidtas, oavsett om det är en lärare eller en teknolog
som har varit den som diskriminerat.

§8.5 det på högskolan finns en eller flera jämlikhetskoordinator an-ställda.
Det ska på högskolan åtminstone finnas en jämlikhetskoordi-
nator för att arbetet med dessa frågor ska få kontinuitet och
tyngd. Arbetet ska innebära ansvaret för att samordna jäm-
likhetsarbetet på högskolan, utbilda personal och teknologer
inom ämnena samt utreda frågor som har med ämnena att
göra.
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§8.6 högskolan ska bedriva ett aktivt attitydförbättrande arbete förfrågor rörande etnisk och social mångfald inom högskolan.
Arbetet ska vara riktatmot såväl teknologer somanställda vid
högskolan.

§8.7 de styrdokument som finns på högskolan ska minst röra delagstadgade diskrimineringsgrunderna samt alla typer av tra-kasserier.
§8.8 anställda på högskolan ska ta del av likabehandlingsutbildning-ar.

Hela högskolans organisation ska genomsyras av en jämlik
attityd. Alla anställda ska genomgå utbildning inom mång-
kulturellt arbetssätt samt jämlikhetsarbete i högskolan.

§8.9 teknologer ska få kunskap om genus- och mångkultur, vilkenska integreras i alla programutbildningar, dock inte nödvändigt-vis i alla kurser.
§8.10 högskolan vid behov tar fram riktade insatser för att stödjateknologer med särskilda behov.
§8.11 Högskolan stöttar teknologerna och kåren i deras jämlikhets-arbete, genom personal, ekonomiskt stöd och andra lämpligametoder.
§8.12 högskolan ska behandla alla teknologer likvärdigt, oavsett hurstudierna finansieras.

Högskolan ska inte göra någon särskiljning mellan betalande
teknologer och statligt finansierade teknologer, eller särskil-
ja olika grupper av betalande teknologer, med avseende på
teknologens rättigheter och skyldigheter.

§8.13 könsneutrala toaletter finns lättillgängligt på alla delar avcampus.
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8.2 Mångfald
§8.14 högskolan ska motverka all typ av utanförskap. Högskolan skasamarbeta med studentkåren i dessa frågor.

Ett vanligt problem är att det ofta glöms bort att människor
medutländsk bakgrundutgör en heterogen grupp. En gemen-
sam nämnare är att dessa individer på olika sätt riskerar att
missgynnas och i många fall diskrimineras.

§8.15 högskolan uppmärksammar förekomsten av och arbetar aktivtmed attmotverka diskriminering och kränkande särbehandling.
Ingen ska känna sig kränkt eller bli diskriminerad som individ
eller som grupp på Chalmers, och ingen ska tveka att söka sig
till Chalmers på grund av rädsla för att bli kränkt eller diskri-
minerad.

§8.16 anställda, speciellt lärare och studievägledare, ska vara insattai situationen för minoritetsgrupper.
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8.3 Funktionsvariation
§8.17 det på högskolan finns personer med särskilt ansvar för atthandha ärenden rörande funktionsvariationer.
§8.18 alla teknologer på Chalmers ska hamöjlighet till full delaktigheti sina studier.

Likabehandling för personer med funktionsvariation, perma-
nent såväl som tillfällig, innebär möjlighet till full delaktig-
het och att alla har samma möjlighet till service, hjälp och
information. Alla typer av funktionsvariationer är inte syn-
liga. Det kan även innebära psykiska eller neuropsykiatriska
begränsningar eller läs- och skrivsvårigheter. Det är viktigt
att ha förståelse för dessa icke synliga funktionsvariationer,
samt att de inte på något sätt förringas. Det ska aldrig bli en
ekonomisk diskussion kring de hjälpmedel och anpassningar
som kan behövas för att teknologer med funktionsvariation
ska kunna bedriva sina studier på Chalmers. Det är individens
behov som ska tillgodoses och stå i centrum.

§8.19 alla teknologer ska i störstamöjligamånhamöjlighet till full del-aktighet i fritidsaktiviteter som äger rum på Chalmersområdeteller i högskolans regi.
Samma förutsättningar som för studier bör gälla för fritidsak-
tiviteter inom Chalmers.

§8.20 teknologer som har särskilda behov i sambandmed studier ellertentamen får dessa tillgodosedda.
Såväl utbildning som studiemiljö ska vara anpassad och till-
gänglig för teknologer med särskilda behov så att de kan del-
taga på lika villkor. Teknologer med särsilda behov ska ha full
tillgång till hjälpmedel för att klara av studierna på Chalmers.
Vidare ska det ses som en självklarhet att särskilda behov i
samband med tentamen tillgodoses.

§8.21 Chalmersområdet samt dess lokaler ska i största möjliga månvara anpassade för att erbjuda full tillgänglighet även för perso-ner med funktionsvariation.
§8.22 alla om- och tillbyggnationer på campus helt uppfyller kravenpå full tillgänglighet.
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§8.23 tillfälliga lokaler inte erbjuder sämre tillgänglighet än perma-nenta.
Vid ombyggnader på Chalmers är det viktigt att vägar inte
spärras av. De tillfälliga lösningarna drabbar oftast teknolo-
ger med funktionsvariation hårt.

§8.24 det finns vilorum tillgängliga samt att det finns klar och tydliginformation om hur dessa tillgås.
Det är viktigt för teknologer med behov av vilorum att det
finns tillgång till vilorum i närheten av undervisningslokaler.
Teknologer med behov av dessa ska även få information om
var vilorummen finns.

§8.25 alla teknologer ska få information från högskolan om sina rät-tigheter och möjligheter till hjälpmedel vid tillfällig eller perma-nent funktionsvariation.
Teknologer med funktionsvariation på Chalmers ska få infor-
mation av högskolan om sina rättigheter och tillgänglig ser-
vice. Högskolan ska inte skönmåla bilden utan hålla sig till
saklig information om studiesituationen och om vilka hinder
och möjligheter som finns för teknologer med funktionsvari-
ation på Chalmers. Högskolan måste ge råd och stöd så att
teknologens svårigheter i den dagliga situationen på Chal-
mers undanröjs. Det ska vara klart och tydligt vart teknologer
ska vända sig för att få den hjälp och det stöd som behövs. Vi-
dare ska högskolan informera om vart teknologer kan vända
sig om de behöver få ett funktionsvariation dokumenterat.
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9 Studie- och arbetsmiljö
En god arbetsmiljö är en förutsättning för goda studieresultat. Alla måste kunna stude-ra utan att riskera sin hälsa. Ett helhetsgrepp om arbetsmiljön krävs, eftersom den to-tala arbetsmiljön skapas av en samverkan mellan fysisk och psykosocial miljö. Genomatt uppmärksamma och åtgärda brister i arbetsmiljön förebyggs arbetsskador och engod studiemiljö uppnås. Det får aldrig vara så att arbetsmiljöproblem hindrar eller för-svårar för någon att deltaga i utbildningen. Teknologen ska ha realistiska möjligheteratt påverka missförhållanden i studie- och arbetsmiljön.
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9.1 Studenters arbetsmiljö
§9.1 arbetsmiljöproblem, vare sig de är av fysisk eller psykosocial ka-raktär, aldrig får påverka någons studier negativt.

Genom att uppmärksamma och åtgärda brister i arbetsmiljön
förebyggs arbetsskador och en god studiemiljö uppnås.

§9.2 Högskolan ska ha en tydlig delegationsordning för ansvar gällan-de studenters arbetsmiljö på varje program.
Den arbetsmiljöansvariga ska verka för att den fysiska och
psykosociala arbetsmiljön på programmet, såväl på grund-
som avancerad nivå, är god.

§9.3 Högskolan ska tillse att den arbetsmiljöansvariga på varje pro-gram har tillräckliga resurser för att säkerställa en god arbets-miljö.
Resurser inkluderar tid, pengar, kunskap och befogenheter.

§9.4 teknologernas arbetsmiljö ska behandlas i för ändamålet anpas-sade grupper bestående av högskolerepresentanter och tekno-loger.
Det är viktigt att studerandearbetsmiljöombud har sådan
grundläggande rättighet som rösträtt i samma omfattning
som övriga inblandade i skyddsarbetet. Studerandearbets-
miljöombud ska tillsammans med högskolerepresentanter
sitta med i en lokal grupp som har till uppgift att bevaka den
fysiska och psykiska arbetsmiljön på programmet.

§9.5 teknologer ska vara representerade i organisationen av ar-betsmiljöarbetet och högskolan ska ta deras åsikter i särskiltbeaktande.
§9.6 teknologer ska ha samma förutsättningar för god arbetsmiljösom anställda även i praktiken.
§9.7 högskolan ska erbjuda utbildning för studerandearbetsmiljöom-buden.

Studerandearbetsmiljöombud ska ha rätt till för målgruppen
anpassad utbildning, vilken ska bedrivas på lämplig tid för
teknologerna. Möjligheten att följa obligatoriska kurser ska
inte påverkas av att teknologen fungerar som arbetsmiljöom-
bud.
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9.2 Fysisk studie- och arbetsmiljö
§9.8 högskolans lokaler uppfyller ställda krav på ergonomi, klimat,ventilation, belysning, akustik och lokalvård.

Den optimala undervisningslokalen är utformad så att kon-
taktenmellan föreläsare och teknologer är god, samt att ställ-
da krav på ergonomi, klimat, ventilation, belysning, akustik,
säkerhet och lokalvård uppfylls. En god arbetsmiljö är föru-
tom ett grundläggande krav ett konkurrensmedel när det gäl-
ler att attrahera teknologer till Chalmers.

§9.9 teknologernas lokaler diskuteras i ett av högskolan och student-kåren gemensamt definierat forum.
För att markera vikten av bra lokaler för undervisning och
studier ska det på högskolan finnas någon form av forummed
teknologrepresentation där lokalerna på Chalmers diskuteras
ur ett teknologperspektiv.

§9.10 lokalerna för undervisningen på ett program ska planeras för attundvika långa transportsträckor för teknologerna.
Det är viktigt att kunna ta sig mellan undervisningslokalerna
på 15-minutersrasterna utan att detta blir ett stressmoment.

§9.11 högskolan måste ta ett ansvar för de ökade resekostnader detkan innebära med undervisning på två campus.
§9.12 högskolans lokaler och utomhusmiljö ständigt utvecklas för attöka trivseln hos teknologerna.
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9.2.1 Datorer och IT-infrastruktur
§9.13 det finns god tillgång till datorsalar.

Då stor del av utbildningen kräver datorarbete är det viktigt
att det finns god tillgång till datorer.

§9.14 det ska finnas stabilt, trådlöst nätverk över hela campus.
Tillgången till trådlöst nätverk ska täcka hela campusområ-
dena och ha tillräckligt hög belastningförmåga.

§9.15 det för teknologerna finns fullgod IT-support för högskolansdatorer och programvaror.
§9.16 programvara som används i utbildningen ska vara uppdaterad,kommersiellt gångbar och finnas tillgänglig för berörda teknolo-ger.

För att teknologerna ska vara så väl förberedda som möjligt
inför arbetslivet är det viktigt att programvara som används i
utbildningen är relevant sett till vilken programvara som an-
vänds i akademin och i näringslivet. Programvaran ska finnas
tillgänglig både på högskolans datorer och i största möjliga
mån för installation på egenadministrerade datorer.

91 av 143
Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "2020-09-16" 
[Ny]: "2021-05-12"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "trådlösa nätverket täcker hela campusområdena. Tillgången till trådlöst nätverk skall byggas ut för att täcka hela campusområdena, för att erbjuda möjlighet till en varierande arbetsmiljö. §9.15 det för teknologerna ˝nns fullgod datorservice och -support. §9.16 programvara som används i utbildningen skall" 
[Ny]: "ska ˝nnas stabilt, trådlöst nätverk över hela campus. Tillgången till trådlöst nätverk ska täcka hela campusområdena och ha tillräckligt hög belastningförmåga. §9.15 det för teknologerna ˝nns fullgod IT-support för högskolans datorer och programvaror. §9.16 programvara som används i utbildningen ska"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "teknologer. För att teknologerna skall" 
[Ny]: "berörda teknologer.För att teknologerna ska"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "skall" 
[Ny]: "ska"

Kommentar har infogats�
Anteckning
 

Text har infogats�
Text
"143"

Text har raderats�
Text
"141"



ÅSIKTSPROGRAM2021-05-12

9.2.2 Studieplatser
§9.17 det ska finnas studieplatser i tillfredsställande omfattning.

Det ska finnas studieplatser utspridda över båda campus, bå-
de för enskilda och grupper, vilka ska vara tillgängliga hela
dygnet.

§9.18 alla teknologer ska ha tillgång till alla studieplatser.
Detta för att lokalerna ska används optimalt och att studi-
emiljön för studenterna kan varieras. Däremot bör inte alla
teknologer ha tillgång till personliga arbetsplatser såsom rit-
salar, kurslabb och liknande.Möjligheten att boka studieplat-
ser bör begränsas för att ge alla en rimlig chans att få tillgång
till alla lokaler.

§9.19 studieplatsernas utformning präglas av en variation för att kun-na uppfylla de olika behov som finns.
Då behoven är varierande ska det finnas god tillgång både till
mindre grupprum och till läsesalar.

§9.20 studieplatser finns både centralt på campusen och i närhet tilllärare.
Alla teknologer ska kunna studera i lokaler som ligger nära
undervisningslokaler och lärarnas kontor för att främja stu-
diemiljön och samarbetet.

§9.21 det ska finnas ett stort utbud av tysta läsplatser och grupprumbåde på campus Johanneberg och campus Lindholmen.
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9.3 Psykosocial studie- och arbetsmiljö
§9.22 teknologerna ska ha inflytande över sin studiesituation.

Alla teknologer ska ha möjlighet att påverka sin studiesitua-
tion och det ska finnas vägar för teknologer att påpeka fel och
brister och få dem åtgärdade.

§9.23 lärare såväl som teknologer och andra anställda har en bra atti-tyd, med hörnstenarna: respekt, förståelse och god vilja.
Den attityd som lärare visar mot teknologer betyder mycket
för motivationen till studier. Det är viktigt att de undervi-
sande institutionerna visar en god vilja att hjälpa de tekno-
loger som söker svar på frågor. Teknologer ska alltid känna
sig välkomna på institutionerna, oavsett om konsultations-
tid erbjuds eller ej. Undervisningen ska vara utformad så att
teknologen kan deltaga aktivt. Delaktighet i planering och ut-
formning av undervisningen är viktigt för välbefinnandet.

§9.24 alla teknologer ska informeras om vart de kan vända sig för attfå hjälp med stressrelaterade problem.
§9.25 alla fall av trakasserier som kommer högskolan eller studentkå-ren till kännedom tas på allvar och utreds, oavsett vem som bli-vit kränkt eller vem som har kränkt någon annan.

Studentkåren tolererar inte någon form av trakasserier, oav-
sett hur subtila eller oskyldigt menade de än är. Trakasserier
kan innebära allt ifrån kränkande tillmälen till fysiska när-
manden. Detta gäller såväl mellan anställda och teknologer
som teknologer emellan. Den som har blivit utsatt för trakas-
serier ska veta vem denne kan prata med om händelsen och
var hjälp kan fås. Därför ska information gå ut om vart tekno-
logen kan vända sig.

§9.26 högskolan i samråd med studentkåren upprättar en handlings-plan för hur fall av trakasserier ska hanteras, samt att en sådanplanfinns tillgänglig för alla teknologer. Handlingsplanenbör be-skriva agerandet.
Handlingsplanen bör beskriva agerandet då fall av trakasse-
rier upptäcks så att både offer och förövare får hjälp. Det är
också viktigt att det klargörs vilka eventuella disciplinåtgär-
der somkan bli aktuella. Viktigast är information till teknolo-
gerna om tillvägagångssätt och kontaktpersoner då de blivit
utsatta för trakasserier.
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§9.27 institutionerna uppmuntrar teknologer till besök.
För att teknologerna ska få en inblick i institutionernas arbe-
te och den forskning som bedrivs, bör möjlighet ges att gö-
ra besök vid institutionerna. Det är därför viktigt att lokaler
planeras så att institutionerna är lättillgängliga för teknolo-
ger och vice versa. Institutionslokaler bör också vara öppna
dagtid.
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9.4 Teknologsektionslokaler
§9.28 teknologsektionslokaler ska finnas i anslutning till de undervis-ningslokaler som respektive teknologsektion företrädesvis an-vänder.

För att uppnå en tillfredsställande social studiemiljö bör det
finnas lokaler i anslutning till undervisningen där teknologer
kan vistas för att bedriva gemensam sektionsverksamhet. Al-
la teknologsektioner ska därför ha teknologsektionslokaler.
Lokalerna ska vara utformade så att verksamhet såsom mö-
ten, studier och fester kan bedrivas i dem samt att möjlighet
till att laga och äta mat finns. Det är även viktigt att alla sek-
tioner har ensam tillgång till åtminstone en del av sina tek-
nologsektionslokaler.

§9.29 lunchplatser i tillräcklig omfattning för programmets teknolo-ger tillhandahålls i anslutning till teknologsektionslokalerna.
§9.30 alla teknologsektioner ska ha en brandklassad och försäkradteknologsektionslokal.
§9.31 högskolan ska i samrådmed studentkåren reglera ett dokumentmed riktlinjer för teknologsektionslokaler.

Tillgången samt vad som avses med lägst godtagbar storlek
och standard på teknologsektionslokalerna ska regleras i ett
av högskolan tillsammans med studentkåren upprättat do-
kument med riktlinjer för teknologsektionslokaler. Storleken
bör bero på antal teknologer inom teknologsektionen och det
ska även framgå att det är minsta accepterade storlek som re-
gleras.
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9.5 Föreningslokaler
§9.32 högskolan ska tillgodose de lokalbehov som finns hos student-kårens och teknologsektionernas föreningar och kommittéer.

Föreningsverksamhet är viktig för att skapa en god socialmil-
jö och trivsel för de studerande påChalmers. Det är därför vik-
tigt att högskolan i största möjliga mån tillgodoser det behov
av föreningslokaler somfinns hos de studerande. Föreningar-
na som drivs av studerande på Chalmers bedriver ett omfat-
tande arbete i syfte att förbättra såväl den rent sociala miljön
som studiemiljön på campus. De har till viss del stora lokal-
behov som högskolan bör uppfylla.

§9.33 föreningar och kommittéer knutna till teknologsektioner skatillhandahållas lokaler i anknytning till dessa.
Om en förening har anknytning till någon teknologsektion
bör lokalen ligga i nära anslutning till sektionens övriga verk-
samhet. Lokaler ska i första hand upplåtas till föreningar an-
slutna till studentkåren och dess teknologsektioner samt där-
efter till andra föreningar som bedriver verksamhet som rik-
tar sig till en stor del av de studerande vid Chalmers.

§9.34 föreningslokaler ska upplåtas hyresfritt.
För att främja sociala aktiviteter på Chalmers ska inte före-
ningarna belastas ekonomiskt för sina lokaler. Lokalhyrorna
är orimligt höga i förhållande till de intäkter föreningarna får
genom sina medlemmar.
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10 Studieekonomi
En god och trygg ekonomi under studietiden skapar en grund för att studenten skakänna välbefinnande, kunna tillgodogöra sig utbildningen och prestera goda studiere-sultat. De ekonomiska villkor som erbjuds studenterna ska vara av en sådan art att deinte riskerar att rasera den personliga ekonomin på grund av högre studier.
Studiemedel utgör grundstommen i sammanhanget. Utbildningen har stor betydelseför individens utveckling och bör därför ses som en personlig investering. Utbildning-en har också ett stort värde för samhällets utveckling ur ekonomiska, kulturella ochdemokratiska perspektiv. Alltså bör det ligga i statens intresse att uppmuntra folk attutbilda sig genom att erbjuda goda ekonomiska villkor.
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10.1 Studiemedel
§10.1 reglerna för studiemedel ska vara utformade så att de ej påver-kar hur Chalmers utbildningar genomförs.
§10.2 studiemedel ska ges baserat på antalet studietimmar per läsår.

Det ska vara möjligt för Chalmers att utforma sina utbild-
ningar med färre antal läsveckor än 40 utan att teknologer-
nas möjlighet att få studiemedel för heltidsheltidsstudier be-
gränsas. Systemet för studiemedel ska vara enkelt och över-
skådligt samt tillgodose behoven hos så många individer som
möjligt.

§10.3 staten garanterar studielån även för studenter som genom van-lig kreditprövning inte skulle bli godkända som låntagare.
Alla ska gesmöjlighet till studier och därmed är det viktigt att
alla kan få studiemedel för att kunna ha skälig levnadsstan-
dard.

§10.4 nivån på studiemedlet ska vara sådan att studenten garanterasen skälig levnadsstandard enligt Konsumentverket.
§10.5 tiden för hantering av ansökan om studiemedel ej får överstigatvå veckor.

Det är viktigt att studenterna vet om sina förutsättningar in-
nan de börjar studera.

§10.6 dispens för ytterligare studiemedelsutbetalningar vid överskri-den tidsgräns ska ges då särskilda skäl föreligger.
§10.7 byte av utbildningsprogram ska räknas som synnerligt skäl vidansökan om förlängd utbetalningsperiod av studiemedel.

Valet av högskolestudier är av största vikt för resten av indi-
videns liv. Om studenten upptäcker att det val den har gjort
inte är det rätt, ska det finnas möjlighet att byta utbildning
och få studiemedel för att slutföra den utbildningen. Möjlig-
het till studiemedelsbetalningar ska vara uppåt begränsade
i tiden, men då synnerliga skäl föreligger ska dispens kunna
ges för ytterligare studiemedelsutbetalningar.
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§10.8 maximalt antal veckor studiemedel på högskolenivå minst är240 veckor.
Det motsvarar sex års heltidsstudier vilken är den tiden flera
lägger på sina studier vid Chalmers. Då basåret räknas på en
separat kvot som övriga högskolestudier belastar detta där-
för inte dessa 240 veckorna. Det ska även finnas möjlighet att
läsa kurser under sommaren.
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10.1.1 Bidrag och lån
§10.9 studiemedlet ska vara stort nog att ingen väljer bort högre stu-dier.

För att underlätta den ekonomiska bördan för den enskilde
studenten ska staten ge möjlighet till studiefinansiering ge-
nom såväl lån som bidrag. Samma finansieringsmöjligheter
ska ges oberoende av hur studenten väljer att finansiera sina
studier i övrigt.

§10.10 inga avgifter för att erhålla studiemedel ska tas ut.
Mängden tilldelademedel ska vara lättöverskådlig. Därför ska
inga avgifter för att erhålla studiemedel tas ut.

§10.11 studiemedlet räknas upp mot prisbasbeloppet varje år.
§10.12 studiemedlets fördelning mellan bidrag och lån ska vara lika.

Denmest prioriterade åtgärden för bättre studentekonomi är
att studiemedlet höjs. Efter en genomförd höjning bör fördel-
ningen gradvis ändras till dess att balansenmellan bidrag och
lån är lika. En sådan åtgärd ökar drivkraft för högre studier.
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10.1.2 Utlandsstudier
§10.13 studenter som vill genomföra hela eller delar av sin utbildningutomlands ska beviljas studiemedel enligt samma meritpröv-ning som råder för studier i Sverige.

Staten har del av ansvaret att underlätta för studenter som
vill läsa utomlands. Ekonomin ska inte vara ett hinder, ut-
an studiemedelssystemet ska erbjuda alternativ även då stu-
denten väljer att förlägga delar av sin utbildning utomlands.
Villkoren för studiemedel vid utlandsstudier ska inte på nå-
got sätt vara sämre än vid studier i Sverige.

§10.14 studenter som väljer att genomföra en hel eller delar av sin ut-bildning, inklusive praktik, utomlands ska erbjudas möjlighetertill tilläggslån för att bekosta eventuella merkostnader.
Det ges möjlighet att ta tilläggslån för att kunna täcka even-
tuella merkostnader som uppstår, t ex terminsavgifter eller
högre bostadskostnader. Dennamöjlighet ska ges även vid ut-
landspraktik, om denna är del av utbildningen.
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10.1.3 Prövning för studiemedel
§10.15 meritprövning ska ske på likvärdigt sätt för alla svenska studen-ter.

Detta med hänsyn taget till varierande upplägg av och inne-
håll i utbildningen. Studenten ska varameriterad för nya stu-
diemedel då denne blivit godkänd på ett rimligt och i förväg
fastställt antal poäng. Meritbedömningen ska endast göras
för den tid då studenten erhållit studiemedel. Möjlighet bör
även finnas att under tid utan studiemedel ta igen missade
poäng för att uppnå fastställd poängnivå.

§10.16 den poängnivå som krävs för meritering till förnyade studieme-del ska fastställas av CSN och högskolan i samråd.
Hänsyn bör tas till den höga arbetsbelastningen på de teknis-
ka högskolorna. Då arbetsbelastning per poäng varierar kraf-
tigt mellan olika huvudområden bör studiemedlet anpassas
till faktiskt arbetsbelastning per poäng och hänsyn tas till om
studenter har möjlighet till extraarbete under skoltid.

§10.17 särskilda skäl ska kunna åberopas vid meritprövning.
Särskilda skäl bör vara händelser som påverkar den studeran-
de i en så stor omfattning att studieresultaten påverkas ne-
gativt. Det kan till exempel röra sig om byte av utbildnings-
program, anhörigs bortgång och fackligt arbete.

§10.18 det ska finnas en lokal samrådsgrupp med representanter frånhögskolan, studentkåren och CSN.
Samrådsgrupp ska finnas för att beakta de fall när meritkra-
ven på grund av särskilda skäl inte uppfyllts. I den lokala
gruppen ska representanter från CSN, studentkåren och hög-
skolan ingå. Att vid ett tidigare tillfälle ha varit i samrådsmöte
med CSN ska inte påverka teknologens förutsättningar.

§10.19 beslut i samband med prövning ska kunna överklagas till högreinstans.
§10.20 meritkraven för beviljande av studiemedel ska vara lägre efterförsta året än efter senare år.

Förstaårsstudenter presterar ofta ett lågt resultat då de ej är
vana vid den höga studietakten vid Chalmers.
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10.1.4 Återbetalning
§10.21 återbetalningen är inkomstrelaterad och maximerad till rimligdel av inkomsten.

Återbetalningen får inte undergräva den enskildes ekonomi
och måste vara kopplad till individens i tiden skiftande be-
talningsförmåga. Återbetalningen ska därför vara inkomstre-
laterad och maximerad till en rimlig del av inkomsten. Över-
gången från inkomstrelaterad återbetalning till återbetalning
baserad på skuldens storlek har inneburit allvarliga försäm-
ringar för de återbetalningsskyldiga.

§10.22 återbetalningskrav av studielånet ej ska påbörjas tidigare än 12månader efter avslutade studier.
§10.23 villkoren för tagna lån ej får försämras i efterhand.

Tydliga regler för återbetalning är viktigt. Studielånet bör ses
som ett avtal mellan studenten och staten. Studenten måste
kunna överblicka effekterna av återbetalningen och reglerna
får inte försämras retroaktivt.

§10.24 återbetalning ej ska krävas under registrerat studieuppehåll.
§10.25 hela studieskulden avskrives vid ålderspension, dödsfall ellerdå synnerliga skäl föreligger.
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10.2 Studieavgifter
§10.26 utbildningen ska vara avgiftsfri för individen.

Enligt riksdagsbeslut måste studieavgifter bekosta studier
för inresande studenter från utanför EES-samarbetet och
Schweiz. Högskolans inrättande av ett stipendiesystem möj-
liggör för dessa studenter att deltaga i utbildningen på li-
ka villkor som övriga studenter. Ett stipendium från högsko-
lan ska finansiera den enskilde studenten utbildning och inte
dess levnadskostnader.

§10.27 Fördelningen av Chalmers stipendier ska säkerställa att Chal-mers får de bästa studenterna samt en internationell miljö.
Stipendiaterna väljs ut på akademiska meriter och ej på eko-
nomiska förutsättningar.
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10.3 Rabatter
§10.28 alla studenter ska ha rätt till rabatter på nationella, regionalaoch lokala resor.

Då bostadsbrist bland både studenter och övriga råder, är det
viktigt att göra det möjligt att bo på platser som inte ligger
i omedelbar närhet till campus. Med studentrabatter på de
regionala och lokala färdmedlen öppnas möjligheter att bo-
sätta sig på längre avstånd från campus utan att för den skull
drabbas ekonomiskt. Vidare ska inte heller avståndet från ur-
sprungsorten behöva påverka valet av högskola.

§10.29 studentanpassade priser och rabatter på för studenter relevan-ta tjänster och produkter ska finnas tillgängligt.
Exempel på relevanta tjänser innefattar sport- och kulturella
arrangemang.
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10.4 Bostadsbidrag
§10.30 alla studenter, oavsett ålder, inkomst, boende- och familjesitu-ation, ska vara berättigade till att söka bostadsbidrag.

Alla studenter ska vara berättigade att söka bostadsbidrag.
Bidragets storlek samt rätten till detsamma ska inte vara be-
roende av studentens ålder.

§10.31 rätt till bostadsbidrag prövas terminsvis för studenter.
Studenter har olika inkomst under olika perioder. Till exem-
pel under sommaren är inkomsten ibland betydligt högre än
under resten av året på grund av arbete.
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10.5 Alternativ inkomst
§10.32 studenter ska ha möjlighet till tillgång av annan inkomstkällaunder perioder då studiemedel ej är tillgängligt.

Eftersom studenter är en ekonomiskt utsatt grupp som inte
har en säkerhetsställd ekonomi under tidsperioder då studie-
medel inte uppbärs, såsom sommaruppehåll, så ska det finnas
möjlighet till en annan inkomstkälla.
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11 Trygghet och hälsa
Kapitlet syftar i huvudsak på de rättsliga regler och lagar som ger alla medborgare ensocial grundtrygghet, det som kallas det svenska socialförsäkringssystemet. Studen-ters rättigheter inomdetta system skiljer sig i vissa fall från andra gruppers, ettmissför-hållande som inverkar menligt på studenternas sociala skyddsnät. Studentkåren anseratt studenter ska kunna upprätthålla skälig levnadsstandard. Detta krav gäller natur-ligtvis även vid tillfällen då studentens sociala förhållanden förändras.
Privata försäkringar tecknade med försäkringsbolag berörs inte i det följande resone-manget.
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11.1 Sjukdom
§11.1 studenter ska ha samma karenstid som en normal tillsvidarean-ställd förvärvsarbetare.

Om studenten blir sjukskriven idag fås ingen sjukpenning,
men väl möjligheten att behålla studiemedlen. Om studen-
ten är sjuk mer än 30 dagar skrivs lånedelen av och meritkra-
ven från CSN ska minska i förhållande till sjukskrivningens
längd. Det innebär i praktiken en månads karenstid för stu-
denter, vilket inte är acceptabelt.

§11.2 studenter ska ha möjlighet att sjukskriva sig på deltid.
Idag har studenter inte möjlighet att sjukskriva sig på an-
nat än heltid. Eftersom studenter, likväl som andra grupper
i samhället, kan ha behov av att sjukskriva sig på deltid krä-
ver studentkåren att denna möjlighet införs fullt ut även för
studenter.
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11.2 Skador i samband med studier
§11.3 studenter som skadats i sambandmed studier ska ha rätt till er-sättning på samma villkor som förvärvsarbetande.

Studenter kan drabbas av skador i samband med sin huvud-
sysselsättning, vilken för studenter är studier. Om så sker ska
studenter ersättas av huvudman för utbildningen på samma
villkor som förvärvsarbetande. Likaså ska bedömning av ska-
dan ske på samma sätt som för förvärvsarbetande.
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11.3 Preventivt arbete
§11.4 kostnader för förebyggande arbete med psykisk ohälsa ska be-kostas av programmen.

Insatser kan göras av teknologsektionerna men omkostnader
ska täckas av programmen.
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11.4 Studenthälsovård
§11.5 studenthälsovården ska koncentrera sig på förebyggande ochkurativ verksamhet.

Studenthälsovårdens primära mål ska vara att verka förebyg-
gande och kurativt och på så vis förhindra förseningar och av-
brott av studierna på grund av sjukdom. Studenthälsovården
ska främst vara vårdande och rådgivande i studierelaterade
problem och sjukdomar och ägna sig åt exempelvis praktiska
åtgärder och råd till studenter, studentkåren och högskolan
för att förhindra att fysisk eller psykisk överbelastning blir be-
stående och utvecklas till sjukdom. För att oönskade effekter
i studiemiljön lättare ska upptäckas bör studenthälsovården
bedriva ett långtgående samarbete med studievägledningen,
studentkåren och högskolan på lokal nivå.

§11.6 studenthälsovården ska ha sådan omfattning att den är tillgäng-lig för alla teknologer på Chalmers.
Studenthälsovården ska ha kapaciteten att tillgodose hela be-
hovet av studenthälsovård på Chalmers. I linjemed principen
för studenthälsovård ska vården drivas i sådan omfattning
och med målsättningen att förseningar och avbrott i studier-
na undviks i störstamöjligamån. Högskolan ska därför tillde-
la studenthälsovården tillräckligt med resurser för att uppnå
denna målsättning.

§11.7 det ska finnas ett tydligt samarbete mellan primärvård ochstudenthälsa eller företagsvård.
§11.8 alla teknologer som vill ska hamöjlighet till hälsorådgivning hosstudenthälsovården.
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11.4.1 Högskolans ansvar
§11.9 det på högskolan finns ett forum med teknologrepresentationsom har till uppgift att behandla frågor som rör studenthälso-vården.

Då huvudmannaskapet för studenthälsovård ligger på hög-
skolan ser studentkåren det somnaturligt att högskolorna tar
ansvar och visar engagemang för studenthälsovårdens drift.
Därför måste högskolan ha ett forum där studenthälsovår-
dens verksamhet samordnas, behandlas och planeras. Här ska
studenterna vara representerade.

§11.10 teknologer ges möjlighet till representation i styrelsen för denverksamhet som erbjuder studenthälsovård.
Eftersom teknologerna är målgruppen för studenthälsans
verksamhet är det också givet att de ska ha stort inflytande
över verksamheten. I vilken form högskolan än väljer att till-
handahålla studenthälsovård ska teknologerna ges möjlighet
till representation i verksamhetens styrelse.

§11.11 högskolan sprider information om studenthälsan bland teknolo-gerna.
Högskolan ska se det som en viktig uppgift att sprida infor-
mation om studenthälsovården bland teknologerna så att alla
vet om att den finns och vilken hjälp som erbjuds där.

§11.12 det ska finnas tillgång till stöd och behandling för studentermed psykisk ohälsa.
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11.5 Föräldraskap
§11.13 studerande föräldrar ska ha rätt till ett tilläggsbidrag som ej ärkopplat till studiemedlen.

Det måste vara möjligt att studera som förälder. Det ska ock-
så vara möjligt att som student vara föräldraledig utan att
de ekonomiska villkoren försämras. Studerande med försörj-
ningsplikt för barn ska ha rätt till extra bidrag som ej är kopp-
lade till studiemedlen. Studiemedelssystemet ska vara renod-
lat så att de sociala förmåner som alla medborgare med för-
sörjningsplikt för barn har rätt till, inte betraktas som studi-
emedel.

§11.14 studenter ska ha möjlighet att vara föräldralediga på deltid.
§11.15 studenter ska ha möjlighet att överlåta rätten till vård av sjuktbarn till annan person.

Vård av sjukt barn ska kunna ske på samma villkor som för
förvärvsarbetande.

§11.16 en doktorand som är föräldraledig ska ha rätt till ersättningmotsvarande 90% av doktorandens lön, utan att det belastarett enskilt forskningsprojekt eller avdelning.
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11.6 Socialt bistånd
§11.17 studenter ska ha sammamöjligheter som övriga att få socialt bi-stånd.

Studiemedlet är enbart till för att försörja studenten under
studietiden. Finns inte möjlighet till försörjning under de
tidsperioder då studiemedel inte uppbärs ska studenten be-
dömas på ett likvärdigt sätt som andra kommuninvånare vad
gäller möjlighet till socialt bistånd från kommunen man är
folkbokförd i.
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11.7 Regional hälsovård
§11.18 Västra Götalandsregionen ska arbeta preventivt för att minskapsykisk och fysisk ohälsa hos studenter.

För att skapa rätt förutsättningar för att alla studenter ska
klara av sin utbildning, ska preventivt arbete för att minska
psykisk och fysisk ohälsa hos studenter bedrivas.

§11.19 det ska finnas tillgång till subventionerad tandvård för alla stu-denter.
Tandvård ska vara subventionerad för studenter, då studenter
är en grupp med sämre ekonomiska förutsättningar och inte
klarar av höga behandlingskostnader.
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11.8 Arbetslöshet
§11.20 studier ska berättiga till arbetslöshetsersättning från första da-gen av sysselsättningsuppehåll.

Studier ska ge rätt till arbetslöshetsersättning på samma sätt
som förvärvsarbete. Förutsatt att studenten står till arbets-
marknadens förfogande ska denne ha rätt till a-kassa från
sysselsättningsuppehållets första dag, vilket i praktiken in-
nebär att ersättning utgår från och med den sjätte dagen.

§11.21 det inte ska finnas något krav på återbetalning av arbetslöshet-sersättning vid nypåbörjade studier.
Ersättning betalas idag enbart ut om det kan garanteras att
studenten har fullgjort sina studier, något som kan leda till
krav på återbetalning om en annan utbildning påbörjas se-
nare. Det är ett orimligt krav.
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11.9 Pensioner
§11.22 studier ska vara pensionsgrundande, oavsett om teknologen tarstudiemedel eller ej.

Idag är det pensionsgrundande beloppet baserat på en pro-
centsats av det studiebidrag som ges under ett studieår. Vi-
dare fås idag inga pensionspoäng om studenten inte uppbär
studiemedel. Det vore rimligare om beloppet istället grunda-
de sig på samma procentsats av det totala studiemedlet, även
om man inte uppbär studiemedel.
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11.9.1 Missbruk
§11.23 högskolan har en handlingsplan för hur alkohol- och drogmiss-bruk ska följas upp.

Då en teknolog har problemmed alkohol- eller drogmissbruk
ska högskolan hjälpa till på samma sätt som en arbetsgivare.
Tillgång till behandlingsprogram och åtgärder ska finnas.

§11.24 högskolan ska se till att studenter med alkohol- och drogmiss-bruk erbjuds möjlighet till full rehabilitering.
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12 Bostäder
Teknologernas bostadssituation bör ses somen integrerad del av studierna. Förmångateknologer är bostaden inte bara ett hem utan även en del av arbetsplatsen. Godabostadsförhållanden är en förutsättning för att bedriva framgångsrika studier.
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12.1 Allmänt
§12.1 ingen presumtiv teknolog ska behöva tacka nej till sin utbild-ningsplats på Chalmers på grund av att bostad saknas.

Bostadsproblem, vare sig de är orsakade av bristande utbud
eller orimliga prislägen för teknologer, ska inte behöva orsa-
ka att den enskilde tvingas avstå från studier.

§12.2 det ska finnas bostäder tillgängliga som svarar mot teknologersolika behov under hela studietiden.
Bostadsbehovet hos teknologer skiljer sig i vissa fall från öv-
riga samhället. Samtidigt är teknologer en heterogen grupp
med sinsemellan mycket olika behov. Därför måste utbudet
av boenden präglas av flexibilitet och mångfald. Statliga och
kommunala åtgärder måste medge ett stort mått av valfrihet
för teknologernas boende.

§12.3 studentbostäderna ska ha rimliga hyror i förhållande till studie-medlet.
Det ska vara möjligt att få en bostad som inte kostar mer än
en tredjedel av studiemedlets maxbelopp. Detta kan jämföras
med snittet i Sverige, där hyran i genomsnitt utgör drygt en
fjärdedel av hushållets inkomst.

§12.4 alla teknologer ska ges möjlighet att bo i närhet till sitt campus-område.
Med omedelbar närhet menas att det är gång- och cykelav-
stånd till de lokalerna där undervisningen bedrivs.

§12.5 hyresgäster i studentbostäder ska kontrolleras så att de stude-rar.
För att garantera att studentbostäder används enbart av stu-
denter ska kontroll av att hyresgäster i studentbostäder stu-
derar göras.

§12.6 tidsbegränsad dispens från studiekravet för studentbostäderska kunna ges för särskilda skäl.
§12.7 det ska finnas en boendeform för högskole- och universitetsstu-denter som har ett eget regelverk.
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§12.8 Chalmers ska aktivt jobba för att alla teknologer ska ha enbostad under sin studietid.
§12.9 tillfälliga bygglov inte ska vara en godtagbar långsiktig lösningför att åtgärda en studentbostadsbrist.
§12.10 det ska vara hälsosamma bullernivåer kring studentbostäder,och minst en tyst sida ska finnas för sovplatser att ligga på.

Dessa är regler som möjliggör för att de boende ska kunna
öppna fönster och vistas på uteplatser utan att utsättas för
hälsorisker på grund av bullernivåer.

§12.11 funktioner inuti studentbostäder ska kunna kombineras.
Exempelvis ska arbets- och matplats kunna nyttja samma ut-
rymme.
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12.2 Statens, regionens och kommunens ansvar
§12.12 bidrag vid byggande av studentbostäder ej ska vara lägre än bi-drag för byggande av övriga bostäder.

Staten, såsom ansvarig för högre utbildning, måste också ta
det övergripande ansvaret för studenters boende. Frågan om
kostnader för, och tillgång till, bostäder för studenter ska där-
med betraktas som en del av utbildningspolitiken.

§12.13 staten och kommunen ska underlätta för nybyggnation av stu-dentbostäder.
Staten och kommunen ska ta sitt ansvar i bostadsfrågan och
underlätta för bostadsbolagen, exempelvis genom att upplå-
ta centrala tomter vid nybyggnation av studentbostäder och
ge undantag för regler såsom parkeringsnormen.

§12.14 det ska finnas goda möjligheter till pendling inom Göteborgsstad samt till omkringliggande kommuner.
Goda förbindelser i kollektivtrafiken inom regionen är en för-
utsättning för teknologer som väljer att bosätta sig utanför
Göteborgs stad.

§12.15 det ska finnas tillgång till samhällsviktiga funktioner i områdendär studenter bor eller studerar.
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12.3 Bostäder för internationella teknologer
§12.16 högskolan erbjuder internationella teknologer och doktoranderhjälp i sitt bostadssökande.

Internationella teknologer ska erbjudas hjälp av högskolan i
sitt bostadssökande, t.ex. i form av översättning av annon-
ser, telefon- och internettillgång. Vidare bör högskolan ha
bostadssituationen i åtanke då antalet platser för internatio-
nella teknologer fastställs, så att det anpassas eftermöjlighe-
ten att få någonstans att bo. Det är viktigt att internationella
teknologer får riklig och ärlig information om hur det går till
att skaffa bostad i Göteborg.

§12.17 högskolan verkar för att in- och utresande studenter erbjuds bo-stad på studieorten.
När högskolan ingår avtal om studentutbyte, ska även hög-
skolan vara den som har det övergripande ansvaret för att de
internationella teknologerna har någonstans att bo under sin
studietid, och att denna bostad finns disponibel senast vid
terminens start.

§12.18 information om bostadssökande och bostadssituationen i godtid ges till presumtiva och nyantagna teknologer.
§12.19 bostäder för internationella teknologer bör vara integrerademed övriga studentbostäder för att på så sätt underlätta kon-takter med svenska studenter och svenskt studentliv.
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12.4 Bostäder för studenter med funktionsnedsättning
§12.20 alla om- och nybyggnationer av studentbostäder i Göteborg upp-fyller grundläggande krav på tillgänglighet, oavsett funktions-nedsättning.

Att anpassa bostäder för funktionsnedsättning är inget som
görs enbart för den boende, utan även för att det ska varamöj-
ligt att ta emot besök av personer med funktionsnedsättning.
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12.5 Skydd och säkerhet
§12.21 alla studenter har rätt till ett tryggt boende.

Grundläggande för en bostad är att det finns en trygghets-
känsla innanför hemmets väggar. En trygghetskänsla bygger
bland annat på att lås fungerar och att det finns ett säkert
brandskyddssystem. Gemensamma utrymmen, portar, trapp-
hus samt anslutande gång- och cykelvägar ska vara väl upp-
lysta för att öka tryggheten för de boende.
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13 Socialt engagemang
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§13.1 högskolan ska främja det studentengagemang som syftar till attförbättra den studiesociala och sociala miljön på Chalmers.
Inom studentkårens olika delar finns det personer som enga-
gerar sig för att skapa inte bara en god studiemiljö som direkt
anknyter till tid som ägnas åt att studera, utan även en god
social miljö för teknologerna under deras fritid. Då Chalmers
rekryterar teknologer och doktorander från hela Sverige och
många andra länder är det viktigt att teknologerna som kom-
mer till en ny stad snabbt hittar former för en meningsfull
fritid och vad där tillhör. En meningsfull fritid är för många
ett villkor för att lyckas med studierna. Det är även ett rekry-
teringsmedel för Chalmers. Det är viktigt att högskolan har
en positiv inställning till och främjar engagemang bland tek-
nologerna som syftar till att förbättra den sociala miljön på
Chalmers, eller på annat sätt kommer Chalmers till gagn.

§13.2 Göteborgs stad ska möjliggöra och förenkla för studentarrange-mang
Studentkåren bedriver arrangemang som sker utanför Chal-
mers campus. Dessa event kan kräva olika typer av tillstånd
eller avgifter och dessa ska göras så lättillgängliga som möj-
ligt för att underlätta för studentdrivna event.

§13.3 Chalmers Studentkår ska kunna boka Göteborgs Stads idrottsfa-ciliteter till låg taxa.
För att ge förutsättningarna för att utveckla sportverksam-
heten på Chalmers och främja fysisk hälsa bland studenter
bör studentkåren få boka sporthallar i Göteborg till reducerat
pris.
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14 Första året på Chalmers
Teknologerna vid Chalmers kommer från olika delar av landet och har en varierandebakgrund. Många kommer direkt från gymnasiet och bor för första gången själva. Un-dervisningen och studietakten skiljer sig ofta från vad de nyantagna teknologerna ärvana vid.
Dessa förutsättningar ställer stora krav både på högskolan och på studentkåren attvägleda de nya teknologerna in i livet som högskolestuderande. Högskolan måste där-för erbjuda nyanlända teknologer en väl genomarbetad mottagning och studiestart,som introducerar dem till högskolestudierna på ett sätt som passar alla individer. Sam-tidigt måste studentkåren ges möjlighet att genomföra den teknologarrangerademot-tagningen. Mottagningen är viktig för att snabbt inkludera nya teknologer i gemenska-pen och det studiesociala livet på Chalmers och Göteborg.
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14.1 Studiestart
§14.1 de nyantagna teknologerna i god tid före studiestarten erhållerrelevant och genomarbetad information från högskolan.

För att de nya teknologerna ska komma tillrätta med eko-
nomi, boende och andra sociala förutsättningar för högsko-
lestudier ska högskolan tillhandahålla relevant och genom-
arbetad information i dessa frågor.

§14.2 alla nyantagna teknologer under den första läsperioden får till-fälle att träffa personal hos högskolan som kan komma att blirelevant för deras studietid.
Högskolan ska även erbjuda nya teknologer vägledning i upp-
läggning av studierna samt ge information om hur teknolo-
gerna kan få råd och hjälp när studierna inte går som förvän-
tat under den fortsatta studietiden. Alla teknologer ska ges
möjlighet att enskilt eller i mindre grupp på högskolans initi-
ativ träffa personalen på sitt studiecentrum under första ter-
minen.
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14.2 Mottagningsverksamhet
§14.3 högskolanmöjliggör introduktion för alla teknologer sompåbör-jar en utbildning på Chalmers.

Det är viktigt att nya teknologer snabbt får upp en gemen-
skap med både kurskamrater och äldre teknologer. Student-
kåren har under lång tid byggt upp en verksamhet som syftar
till att främja denna gemenskap. Det är viktigt att högskolan
anpassar undervisningen under mottagningsperioden så att
verksamheten får det utrymme den behöver.

§14.4 högskolan ger studentkåren resurser i form av tid och pengaratt arrangera mottagning för teknologer som påbörjar en ut-bildning.
§14.5 högskolan ser till att det anordnas en mottagning för masters-studenterna.

Numera är det ett stort antal teknologer som börjar på Chal-
mers år fyra, varav många har internationell bakgrund. Det
är viktigt att de hitresta teknologerna integreras i studier
och studentlivet. Mastersmottagningen måste anpassas så
att den passar både de som väljer att fortsätta sin utbildning
på Chalmers såväl som dem som inte alls har studerat här ti-
digare.

131 av 143
Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "2020-09-16" 
[Ny]: "2021-05-12"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "många" 
[Ny]: "ett stort antal"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "med de svenska i studier och studentliv." 
[Ny]: "i studier och studentlivet."

Text har raderats�
Text
"efter att ha gjort de första åren här"

Kommentar har infogats�
Anteckning
 

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "128" 
[Ny]: "143 131"

Text har raderats�
Text
"141"



ÅSIKTSPROGRAM2021-05-12

15 Arbetsmarknad
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§15.1 alla teknologer ska få kunskap omvilka karriärsvägar somfinns.
Från början av sin utbildning ska studenter få inblick i vilka
karriärsvägar som finns, både som akademiker, yrkesverksam
och entreprenör. Information ska också ges om vilka vägar
som finns att ta under studietiden för att förbereda sig så bra
som möjligt inför vald karriärsväg.

§15.2 högskolan stöttar start up-verksamhet.
Det är viktigt att ta vara på den entreprenöriella andan som
finns hos teknologerna.

§15.3 arbetsgivare ska erbjuda möjlighet till relevant arbetslivserfa-renhet för studenter under deras studietid.
§15.4 Västra Götalandsregionen ska vara en attraktiv region för rele-vanta arbetsgivare.

För att det ska finnas möjlighet för studenter att stanna kvar
och arbeta i närheten av sin tidigare studieort ska Västra Gö-
talandsregionen vara en attraktiv region för relevanta arbets-
givare.
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16 Alumnkontakter
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§16.1 högskolan aktivt håller kontakt med alumner, i syfte att vårdaoch utveckla Chalmersandan® samt bygga relationer för fram-tida donationer.
§16.2 högskolan ska se till att det finns ett kontaktskapande nätverkdit alla som någonsin tagit ut en examen från Chalmers alterna-tivt fullföljt minst tre års heltidsstudier, samt nuvarande tekno-loger har tillgång.

Högskolan ska stötta nätverk sommöjliggör kontaktskapande
verksamhet mellan chalmerister oavsett ålder, examen eller
nuvarande sysselsättning. Högskolan ska ta en aktiv del i det-
ta arbete genom att deltaga som part i dessa nätverk, samt ge
utexaminerade chalmerister möjlighet att ta del av Chalmers
verksamhet i form av studiebesök och andra alumniinriktade
aktiviteter.

§16.3 högskolan följer upp sina alumner och deras anställningsbarhet.
Högskolan ska aktivt arbeta för att vårda och utveckla relatio-
nen med alla alumner. Alumner ska kunna känna sig delakti-
ga i högskolans utveckling även efter avslutad utbildning.

§16.4 högskolan involverar alumner som en naturlig del i utvärdering-en av utbildningsutbudet.
Högskolan ska använda alumner som en del i kvalitetsarbetet
gällande utbildningarna, genom återkoppling från alumner i
enkät- och intervjuform, där de får ge synpunkter utifrån de-
ras utbildning och dess relevans.

§16.5 Chalmers alumner ska ha godmöjlighet att återkomma till Chal-mers och komplettera sin utbildning med kurser som de ansersig behöva.
De som avlagt en examen från Chalmers ska alltid kunna
komma tillbaka och komplettera sin utbildning genom fri-
stående kurser. Genom att anställa en chalmerist får arbets-
givaren en anställd som till skillnad från andra alltid kommer
att kunna kompetenskomplettera under hela sin karriär.
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Anteckning
 

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "130" 
[Ny]: "143 135"

Text har raderats�
Text
"141"
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17 Extern finansiering
Extern finansiering kan vara ett medel för högskolan att höja kvalitén på given utbild-ning, men det är av stor vikt att inte inskränka den fria tanken och negativt påverkastudenters framtida möjligheter.
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Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "2020-09-16" 
[Ny]: "2021-05-12"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "16" 
[Ny]: "17 Extern ˝nansiering"

Grafikelement har raderats�
Grafikelement
 

Textattribut har ändrats�
Text
Teckensnittet "OpenSans-Bold" har ändrats till "OpenSans-Regular".
Teckensnittsstorleken "16.3546" har ändrats till "11.3574".

Text har raderats�
Text
"131 av 141"

Bild har raderats�
Bild
 

Text har raderats�
Text
"ÅSIKTSPROGRAM 2020-09-16"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "§16.1" 
[Ny]: "kan vara ett medel för högskolan att höja kvalitén på given utbildning, men det är av stor vikt att inte inskränka den fria tanken och negativt påverka studenters framtida möjligheter."

Teckensnittet "OpenSans-Bold" har ändrats till "OpenSans-Regular".

Kommentar har infogats�
Anteckning
 

Grafikelement har infogats�
Grafikelement
 

Text har infogats�
Text
"143 136 av"
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§17.1 högskolan aktivt arbetar för att genom samverkan med sam-hälle och arbetsliv erhålla extern finansiering som används föratt höja utbildningens kvalitet.
§17.2 studentens utvecklade förmåga till kritiskt tänkande och förmå-ga till självständigt arbete inte påverkas i fel riktning på grundav extern finansiering.

Det kritiska förhållningssättet och den fria tanken är grun-
den till all universitetsutbildning och extern finansiering får
ej ha en negativ inverkan på detta. Privat finansiering får inte
minska studentens möjligheter efter avslutad utbildning.
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Bild har infogats�
Bild
 

Text har infogats�
Text
"ÅSIKTSPROGRAM 2021-05-12"

Text har infogats�
Text
"§17.1"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "ska˙a" 
[Ny]: "erhålla"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "till" 
[Ny]: "för"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "kvaliteten på utbildningarna. §16.2" 
[Ny]: "utbildningens kvalitet. §17.2"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "Privat finansiering får inte minska studentens valmöjligheter efter avslutad utbildning. Finansieringen får ej heller inverka negativt på det kritiska förhållningssättet och den fria tanken som är grunden till all universitetsutbildning." 
[Ny]: "Det kritiska förhållningssättet och den fria tanken är grunden till all universitetsutbildning och extern finansiering får ej ha en negativ inverkan på detta. Privat finansiering får inte minska studentens möjligheter efter avslutad utbildning."

Kommentar har infogats�
Anteckning
 

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "132" 
[Ny]: "143 137"

Text har raderats�
Text
"141"
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18 Hållbar utveckling
Då högskolan utbildar teknologer för framtiden behöver alla aspekter av hållbar ut-veckling inkluderas i utbildningen så att alla chalmerister inser vikten av dessa.
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Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "2020-09-16" 
[Ny]: "2021-05-12"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "17" 
[Ny]: "18"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "och utvecklar teknologer för framtiden, behöver frågor kring miljö och hållbar utveckling ˝nnas med i fokus, så att alla Chalmerister kan inse vikten av dessa aspekter." 
[Ny]: "teknologer för framtiden behöver alla aspekter av hållbar utveckling inkluderas i utbildningen så att alla chalmerister inser vikten av dessa."

Kommentar har infogats�
Anteckning
 

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "133" 
[Ny]: "143 138"

Text har raderats�
Text
"141"
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§18.1 högskolan verkar för att samtliga examinerade studenter skaerhålla kunskaper som gör att de kan leda förändringsprocesseri frågor som rör hållbar utveckling.
§18.2 Chalmers verkar för ett hållbart samhälle och resursanvänd-ning, externt såväl som i det interna arbetet.
§18.3 högskolan ska uppmuntra interdisciplinära samarbeten mellaninstitutionerna som främjar arbete med klimat och hållbar ut-veckling.

Genom delad kunskap och samarbeten över områdesgränser
kan nya lösningar formas.

§18.4 högskolan proaktivt verkar för att motivera samtliga studentertill att leda och vara delaktiga i en hållbar utveckling.
§18.5 Chalmers verkar för att vara ett gott exempel på hurmiljöteknikoch hållbara val kan genomsyra verksamhet och infrastruktur.
§18.6 Chalmers ska uppmuntra till rekrytering av forskare med kom-petens inom ekologisk hållbar utveckling.

Genom detta agerande belyser Chalmers vikten av miljö- och
klimatforskning.

§18.7 Chalmers ska sträva efter att ingå samarbeten med externa ak-törer där negativ miljöpåverkan minimeras.
Chalmers ska agera ansvarstagande och sätta en norm för hur
man som högskola och samhällsaktör önskar samarbeta. Ex-
terna aktörer kan exempelvis innefatta näringslivet, staten
och andra samhällsaktörer.
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Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "2020-09-16" 
[Ny]: "2021-05-12"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "§17.1" 
[Ny]: "§18.1"

Text har infogats�
Text
"att samtliga examinerade studenter ska"

Text har infogats�
Text
"erhålla kunskaper som gör att de kan leda förändringsprocesser i frågor som rör hållbar utveckling."

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "ett hållbart samhälle och bärkraftig resur sanvändning" 
[Ny]: "§18.2 Chalmers verkar för ett hållbart samhälle och resursanvänd ning,"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "§17.2 högskolan verkar för att samtliga examinerade studenter skall" 
[Ny]: "§18.3 högskolan ska uppmuntra interdisciplinära samarbeten mellan institutionerna som främjar arbete med klimat och hållbar utveckling.Genom delad kunskap och samarbeten över områdesgränser kan nya lösningar formas. §18.4"

Text har raderats�
Text
"erhålla kunskaper som gör att de kan leda förändringsprocesser i frågor som rör hållbar utveckling."

Text har raderats�
Text
"§17.3"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "vara delaktiga/leda en hållbar utveckling. §17.4 högskolan" 
[Ny]: "leda och vara delaktiga i en hållbar utveckling. §18.5 Chalmers"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "mil jöteknik" 
[Ny]: "miljöteknik"

Grafikelement har raderats�
Grafikelement
 

Text har raderats�
Text
"134 av 141"

Bild har raderats�
Bild
 

Text har raderats�
Text
"ÅSIKTSPROGRAM 2020-09-16"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "17.1" 
[Ny]: "§18.6 Chalmers ska uppmuntra till rekrytering av forskare med kom petens inom ekologisk hållbar utveckling. Genom detta agerande belyser Chalmers vikten av miljö-och klimatforskning. §18.7 Chalmers ska sträva efter att ingå samarbeten med externa ak törer där negativ miljöpåverkan minimeras. Chalmers ska agera ansvarstagande och sätta en norm för hur man som högskola och samhällsaktör önskar samarbeta. Externa aktörer kan exempelvis innefatta näringslivet, staten och andra samhällsaktörer."

Teckensnittsstorleken "13.6288" har ändrats till "11.3574".

Kommentar har infogats�
Anteckning
 

Grafikelement har infogats�
Grafikelement
 

Text har infogats�
Text
"143 139 av"
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18.1 Information kring hållbar utveckling
§18.8 Chalmers ska tydligt och aktivt kommunicera sitt miljö- och kli-matarbete såsom forskning och initiativ till alla teknologer ochövriga samhället.

Genom att Chalmers redovisar resultat och initiativ gällande
klimatforskning kan gemene student och allmänheten upp-
lysas.

§18.9 högskolan ger teknologer som önskar veta eller lära sig mer omhållbar utveckling möjlighet till detta.
Då det är teknologerna som kommer att utveckla framtidens
företag och tekniska lösningar är det viktigt att ta vara på det
intresse för hållbar utveckling som finns bland dessa. Det är
även viktigt att visa vad som kan göras inom olika områden
för att uppmuntra eller väcka ett intresse.
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Bild har infogats�
Bild
 

Text har infogats�
Text
"ÅSIKTSPROGRAM 2021-05-12"

Text har infogats�
Text
"18.1"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "§17.5 Chalmers Tekniska Högskola tydligt och i ˛ertalet kanaler kom municerar sitt miljö-och klimatarbete" 
[Ny]: "§18.8 Chalmers ska tydligt och aktivt kommunicera sitt miljö-och kli matarbete"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "samhället -på högskolan kallat nyttiggörande." 
[Ny]: "samhället."

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "§17.6" 
[Ny]: "§18.9"

Text har raderats�
Text
"satsningar, utvecklingar och utbildningar kring"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "miljö" 
[Ny]: "hållbar utveckling"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "intresse för hållbar utveckling." 
[Ny]: "intresse."

Kommentar har infogats�
Anteckning
 

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "135" 
[Ny]: "143 140"

Text har raderats�
Text
"141"
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18.2 Investeringar och projekt
§18.10 Chalmers i sina ekonomiska placeringar och investeringar, istörsta möjliga mån, tar hänsyn till normer för etik, miljö ochhållbar utveckling.

Exempel på normgivning att ta hänsyn till är FN:s allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention
om barnets rättigheter, ILO:s kärnkonventioner, FN:s ram-
konvention om klimatförändringar, FN:s konvention om bi-
ologisk mångfald samt OECD:s riktlinjer för multinationella
företag.

§18.11 Chalmers säkerställer att dess ekonomiska placeringar och in-vesteringar görs så att de uppfyller kraven i FN:s ramkonventionom klimatförändringar.
§18.12 Chalmers undviker alla typer av investeringar och ägande iföretag vars omsättning, till en betydande del (mer än 5%),består av utvinning av fossil energi.
§18.13 Chalmers säkerställer att dess investeringar görs hållbart ochatt dess utfall följer samma intention.
§18.14 Chalmers ställer krav på att man vid ny- och ombyggnationav fastigheter väljer byggnadsmaterial och byggprocesser somminimerar negativ klimatpåverkan.
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Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "2020-09-16" 
[Ny]: "2021-05-12"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "18 Nya åsikter sedan senaste revideringen Här skall nya åsikter föras in som har tillkommit sedan senaste revideringen." 
[Ny]: "18.2 Investeringar"

Teckensnittsstorleken "16.3546" har ändrats till "13.6288".

Grafikelement har raderats�
Grafikelement
 

Text har raderats�
Text
"136 av 141"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "§18.1 rättade tentor skall vara lättåtkomliga på central nivå för att underlätta för studenter att kontrollera att rättningen av tentorna gått rätt till. §18.2 det ska ˝nnas ett tydligt samarbete mellan primärvård och studenthälsa eller företagsvård. §18.3 Västra Götalandsregionen ska arbeta preventivt för att minska psykisk och fysisk ohälsa hos studenter. För att skapa rätt förutsättningar för att alla studenter ska klara av sin utbildning, ska preventivt arbete för att minska psykisk och fysisk ohälsa hos studenter genomföras. §18.4 det ska ˝nnas tillgång till stöd och behandling för studenter med psykisk ohälsa. §18.5 det ska ˝nnas tillgång till subventionerad tandvård för alla stu denter. Tandvård ska vara subventionerad för studenter, då studenter är en grupp med sämre ekonomiska förutsättningar och inte klarar av höga behandlingskostnader. §18.6 det ska ˝nnas möjligheter till pendling inom Göteborgs tätort samt med omkringliggande kommuner. För att det ska finnas förutsättningar för teknologer som väljer detta att bo i andra områden än centralt i tätorten och nära campus behövs goda förbindelser i kollektivtrafiken inom regionen. §18.7 det ska ˝nnas tillgång till samhällsviktiga funktioner i områden där studenter bor eller studerar. Studenter har sällan bil och är därför begränsade i sin rörlighet jämfört med många andra grupper i samhället. Därför bör samhällsviktiga funktioner relevanta för studenter uppföras i närheten av de områden studenter vistas i." 
[Ny]: "och projekt"

Teckensnittsstorleken "11.3574" har ändrats till "13.6288".

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "§18.8 Studenter har sällan bil och är därför begränsade i sin rörlighet jämfört med många andra grupper i samhället. Därför bör samhällsviktiga funktioner relevanta för studenter uppföras i närheten av de områden studenter vistas i. Studentkåren bedriver arrangemang som sker utanför Chalmers campus. Dessa event kan kräva olika typer av tillstånd eller avgifter och dessa ska göras så lättillgängliga som möjligt för att underlätta för studentdrivna event. §18.9 arbetsgivare ska erbjuda möjlighet till relevant arbetslivserfa renhet för studenter under dessas studietid. §18.10 studenter ska ha möjlighet till tillgång av annan inkomstkälla under perioder då studiemedel ej är tillgängligt. Eftersom studenter är en ekonomiskt utsatt grupp om inte har en säkerhetsställd ekonomi under tidsperioder då studiemedel inte uppbärs, såsom sommaruppehåll, så ska det finnas möjlighet till en annan inkomstkälla. §18.11 studentanpassade priser och rabatter på för studenter relevan ta tjänster och produkter ska ˝nnas tillgängligt. Exempel på relevanta tjänster innefattar sport-och kulturella arrangemang. §18.12 Västra Götalandsregionen ska vara en attraktiv region för poten tiella arbetsgivare. För att det ska finnas möjlighet för studenter att stanna kvar och arbeta i närheten av sin tidigare studieort ska Västra Götalandsregionen vara en attraktiv region för relevanta arbetsgivare. §18.13 Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola i sina ekonomiska place ringar" 
[Ny]: "§18.10 Chalmers i sina ekonomiska placeringar"

Bild har raderats�
Bild
 

Text har raderats�
Text
"ÅSIKTSPROGRAM 2020-09-16"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "§18.14 Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola" 
[Ny]: "§18.11 Chalmers"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "investeringar" 
[Ny]: "in vesteringar"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "§18.15 Högskolan säkerställer att de i sin verksamhet följer FN:s kon" 
[Ny]: "§18.12 Chalmers"

Text har raderats�
Text
"vention om biologisk mångfald."

Text har raderats�
Text
"§18.16 Högskolan"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "§18.17 Högskolan" 
[Ny]: "§18.13 Chalmers"

Text har raderats�
Text
"och med hänsyn till miljön"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "§18.18 Högskolan" 
[Ny]: "§18.14 Chalmers ställer krav på att man vid ny-och ombyggnation av fastigheter väljer byggnadsmaterial och byggprocesser som minimerar negativ klimatpåverkan."

Kommentar har infogats�
Anteckning
 

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "139" 
[Ny]: "143 141"

Text har raderats�
Text
"141"
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18.3 Chalmers verksamhet
§18.15 Chalmers säkerställer att de i sin verksamhet följer FN:s kon-vention om biologisk mångfald.
§18.16 Chalmers ska sträva efter att använda transporter hållbart ochansvarsfullt.

Med ett hållbart användande menas att sträva efter att mini-
mera miljöpåverkan av varutransport och resor. Detta inne-
bär att högskolan ska sträva efter attminska sträckan, antalet
resor och antalet transporter. Vidare innebär detta också att
när transporter måste ske ska det alternativ väljas som har
minsta klimatpåverkan utifrån givet behov.

§18.17 Chalmers inför en fungerande cirkulär avfallshantering.
Med en cirkulär avfallshanteringmenas att allt avfall källsor-
teras och tas om hand i ett slutet kretslopp.

§18.18 Chalmers strävar efter att minimera verksamhetens totalamängd avfall, framförallt mängden osorterat avfall.
§18.19 Chalmers ska ta ansvar för direkta och indirekta konsekvenserav sina inköp. Alla inköp ska genomföras med hänsyn till dessmiljöpåverkan och övriga aspekter av hållbarhet.
§18.20 Chalmers väljer förnybara energikällor gällande sin energian-vändning.

Chalmers som aktör ska göra medvetna och faktabaserade
val exempelvis genom optimering av nuvarande och framtida
energianvändning och kravställande på hållbarhet gällande
inköp av el-, värme-, ventilation-, belysning-, och kylsystem.

142 av 143
Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS

Text har infogats�
Text
"18.3 Chalmers verksamhet §18.15 Chalmers säkerställer att de i sin verksamhet följer FN:s kon"

Text har infogats�
Text
"vention om biologisk mångfald."

Text har infogats�
Text
"§18.16 Chalmers"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "skall" 
[Ny]: "ska"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "skall" 
[Ny]: "ska"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "§18.19 högskolan ställer krav på att CFAB, Chalmersfastigheter, vid ny och ombyggnation av fastigheter väljer byggnadsmaterial och byggprocesser som minimerar utsläpp av växthusgaser. §18.20 Högskolan" 
[Ny]: "§18.17 Chalmers"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "§18.21 Högskolan" 
[Ny]: "§18.18 Chalmers"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "avfall och" 
[Ny]: "avfall,"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "§18.22 Högskolan" 
[Ny]: "§18.19 Chalmers"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "miljöpåverkan." 
[Ny]: "miljöpåverkan"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "2020-09-16" 
[Ny]: "2021-05-12"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "§18.23 alla kurser ska ha lärandemål som tydligt och ingående beskri ver vad teknologen ska kunna efter fullföljd kurs. §18.24 högskolan ska möjliggöra fysisk aktivitet under dagtid. Exempelvis, en teknolog ska inte vara schemalagd från 8-17 varje dag en hel vecka. §18.25 all undervisande personal skall, innan de börjar undervisa, genomgå en obligatorisk utbildning inom pedagogik, kommunikation och jämlikhet samt erbjudas stöd i pedagogiska frågor och kommunikation till teknologerna. §18.26 det ska ˝nnas ett stort utbud av tysta läsplatser och grupprum både på campus Johanneberg och campus Lindholmen. §18.27 kostnader för förebyggande arbete med psykisk ohälsa skall be kostas av programmen. Insatser kan göras av teknologsektionerna men omkostnader skall täckas av programmen. §18.28 alla teknologer som vill ska ha möjlighet till hälsorådgivning hos studenthälsovården. §18.29 könsneutrala toaletter ˝nns lättillgängligt på alla delar av campus. §18.30 Chalmers Tekniska Högskola ska uppmuntra rekrytering av fors kare med kompetens inom ekologisk hållbar utveckling. Genom detta agerande belyser Chalmers Tekniska Högskola vikten av miljö-och klimatforskning. §18.31 Chalmers Tekniska Högskola skall uppmuntra interdisciplinära samarbeten mellan institutionerna i förmån för arbete med klimat och hållbar utveckling. Genom delad kunskap och samarbeten över områdesgränser kan nya lösningar formas och problemlösning kan göras gemensamt." 
[Ny]: "och övriga aspekter av hållbarhet. §18.20 Chalmers"

Grafikelement har raderats�
Grafikelement
 

Text har raderats�
Text
"140 av 141"

Bild har raderats�
Bild
 

Text har raderats�
Text
"ÅSIKTSPROGRAM 2020-09-16"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "§18.32 Chalmers Tekniska Högskola väljer förnybara energikällor gäl lande sin energianvändning och sina investeringar. Chalmers som aktör skall" 
[Ny]: "väljer förnybara energikällor gällande sin energian vändning. Chalmers som aktör ska"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "av sina investeringar. Exempelvis" 
[Ny]: "exempelvis"

Kommentar har infogats�
Anteckning
 

Grafikelement har infogats�
Grafikelement
 

Text har infogats�
Text
"143 142 av"



ÅSIKTSPROGRAM2021-05-12

19 Nya åsikter sedan senaste revideringen
Här ska nya åsikter föras in som har tillkommit sedan senaste revideringen.
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Bild har infogats�
Bild
 

Text har infogats�
Text
"ÅSIKTSPROGRAM 2021-05-12"

Text har ersatts�
Text
[Gammal]: "§18.33 Chalmers Tekniska Högskola skall sträva efter att ingå i samar beten med externa aktörer där negativ miljöpåverkan minimeras. Chalmers skall agera ansvarstagande och sätta en norm för hur man som högskola och samhällsaktör önskar samarbeta. Externa aktörer kan exempelvis innefatta näringslivet, staten och samhällsaktörer. §18.34 högskolan ska erhålla en kursdatabas där det är tydligt för stu denten vilka kurser som studenten har behörighet för, när de går samt vad som krävs för att läsa andra kurser. Databasen ska på ett tydligt sätt klargöra för studenten om vilka möjligheter det finns att läsa olika kurser, både när det gäller behörighet men också tydliggöra när kurserna går så att studenten inte, av misstag, väljer kurser som krockar." 
[Ny]: "19 Nya åsikter sedan senaste revideringen Här ska nya åsikter föras in som har tillkommit sedan senaste revideringen."

Teckensnittsstorleken "11.3574" har ändrats till "16.3546".
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Revidering av åsiktsprogrammet 2021
FuM  8 

Gabriel Aspegrén, Amelie Nordh, Lovisa Berglund, Hugo Simonsson och Jakob Bruchhausen
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Överblick åsiktsprogrammet

● 18 st huvudområden uppdelade i 

delområden

● Beskriver kårens åsikter
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Arbetsgruppens uppgift

● Revidera befintliga åsikter

● Sortera in nya åsikter i huvudområden
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Arbetsgång och tillvägagångssätt

Revidering

● Uppdelning av huvudområden

● Genomgång av sin del baserad på 

revideringspunkter

● Gemensam diskussion kring alla åsikter 

utifrån kommentarer

Sortering av nya åsikter

● Inledande egen indelning

● Efterföljande diskussion och insortering 

av nya åsikter i huvud- och delområde
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Revideringspunkter

● Är åsikten fortfarande aktuell?

● Språkliga fel?

● Fattas åsikter inom området?

● Är åsikten tidsoberoende? Om inte, finns anledning?

● Finns det åsikter som säger samma sak? Om så, varför?

● Finns det motsägelser i andra åsikter?

● Stämmer brödtext överens med åsikt?

Transaktion 09222115557447311568 Signerat LL, FK, OB, SB, JS



12052020

Resultat

● Standardisering av begrepp

● Ett nytt huvudområde -

Arbetsmarknad

● Sorterat in 34 nya åsikter i olika 

huvudområden

● Tagit bort referenser till lagtexter och 

dyl
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Områden vi saknar åsikter

● Distansundervisning

● Åsikter relaterade till träning och 

motion
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Tack för oss!
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"OSCAR BÖRJESSON"
Signerade 2021-05-25 01:31:57 CEST (+0200)
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bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader 
som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte 
integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de 
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bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt 
på: https://scrive.com/verify
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Evidence of Intent

Last updated: Fri 06 Mar 2020 14:08:40 UTC

1. Purpose

The purpose of this document Evidence of Intent is to secure a) evidence of intent to sign and b) evidence of what Sign Material there was intent to sign, to avoid claims that different Sign Material was viewed than what was the output in the final Evidence Package.

2. Screen captures

When a person signs a document using Scrive eSign a screen capture is executed on the person´s screen and saved by Scrive eSign. When sealing the signed document Scrive eSign includes the screen captures from all signing parties into this document. 

The screen capture technology used sometimes fails to execute the screen capture. Therefore, in case the screen capture technology would fail, a screen capture with a reference signing view is prepared in Scrive eSign at each production upgrade and Upon sealing the document, Scrive eSign includes the latest reference screen captures in this Evidence of Intent as a reference. Important to note is also that, in the event log below each time stamp reflects the clock of the client, which may be different from the clock of Scrive eSign.

		Time		IP		Event

		2021-05-24 10:49:07.452 UTC		129.16.168.237		Frej Karlsson (FK) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

				129.16.168.237		Frej Karlsson (FK) signed the document. A screen capture was not done for this event. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-05-12 13:36:00 UTC.

		2021-05-24 10:54:25.38 UTC		46.239.120.202		Jonathan Sjölander (JS) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-05-24 10:55:24.121 UTC		46.239.120.202		Jonathan Sjölander (JS) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-05-12 13:36:00 UTC.

		2021-05-24 12:26:36.118 UTC		78.82.52.240		Sebastian Boström (SB) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-05-24 12:27:14.662 UTC		78.82.52.240		Sebastian Boström (SB) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-05-12 13:36:00 UTC.

		2021-05-24 23:31:07.806 UTC		95.80.40.98		Oscar Börjesson (OB) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-05-24 23:31:46.488 UTC		95.80.40.98		Oscar Börjesson (OB) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-05-12 13:36:00 UTC.

		2021-05-25 11:09:40.885 UTC		95.80.44.198		Leon Larsson (LL) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-05-25 11:10:02.758 UTC		95.80.44.198		Leon Larsson (LL) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-05-12 13:36:00 UTC.
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1. Definitions

“Attachments” means attachments to the Main Document provided by the Author or Signatories.

“Author” means the person(s) that configure the Workflow Settings.

“Clock Error Samples” means the term as defined in the Attachment Evidence of Time.

“Delivery Method” means the method to deliver the invitation to participate in a Workflow Session.

“Design View” means the administrative user interface of Scrive eSign for the purpose of configuring the Workflow Settings.

“Evidence Attachments” means the attachments with additional evidence inserted into the Final PDF as explained in section 8, the attachments are Evidence Quality of Scrive E-Signed Documents, Service Description, Evidence Quality Framework, Evidence Log, Evidence of Intent, Evidence of Time and Digital Signature Documentation.

“Evidence Material” means the Final PDF including the inserted Evidence Attachments. 

“Evidence Package” means the Evidence Material sealed with a digital signature.

“Field Data” means data associated with text fields, checkboxes, radio buttons and signature boxes in the Main Document.

“Final PDF” means the final Main Document after all Signatories have signed, including Field Data rendered with the placements defined by the Author in the Workflow Settings.

“Initiator” means the person that initiates Workflow Execution.

“Initiated Workflow” means a set of Workflow Settings where Workflow Execution has been initiated.

“Integrated System” means a system that communicates with Scrive eSign via the Scrive API.

“Main Document” means the document that is displayed in the Design View and Sign View and is possible to edit with Field Data.

“Party” or “Parties” means persons participating in the Workflow Execution.

“Role” means the Role of a Party during a Workflow Session.

“Scrive API” means the application programming interface of Scrive eSign.

“Sign Material” means the material being reviewed, signed and completed by the Parties during Workflow Execution, including a) the Main Document, b) Attachments and c) Field Data.

“Sign View” means the graphic user interface in Scrive eSign’s web based interface, for the Parties to review and for Signatories to sign the Sign Material.

“Signatory” means a person that has been defined to sign the Sign Material in the Sign View during a Session.

“Signature Confirmation Section” is the final section where the Signatory is asked if they are sure that they wish to sign the document.

“Signature Drawing Modal” is the modal where the Signatory is asked to draw or type their signature.

“Template Workflow” means Workflow Settings saved by an Author for later reuse. “Transaction Logs” means database logs in Scrive eSign, including records of the Signatories activities in Scrive eSign.

“User” is a person or a group of persons with an account in Scrive eSign which is linking to a verified email address.

“Viewer” means a person that has been defined to only have access to view the Sign Material in the Workflow Session.

“Workflow Execution” means when Scrive eSign guides the Parties through Workflow Sessions as configured in the Workflow Settings.

“Workflow Session” means a set of activities defined for a Party to execute the assigned Role. A Party can be assigned multiple Workflow Sessions.

“Workflow Settings” means any combination of settings in section 3 defining how the Parties can interact with the Sign Material during Workflow Execution.

2. Purpose 

The purpose of this document is to explain how Scrive eSign worked at any given point in time to facilitate the full understanding of the process that generated the final Evidence Package. Each time Scrive eSign is updated with new features this document is also updated. The scope of the document is to describe the Scrive eSign system in full. Because it is possible to initiate Workflow Execution via API it is possible that parts of the e-signing workflow have happened outside of Scrive eSign. Because Scrive can only document features that are within our control, parts of a workflow may have happened outside the scope of this document.

3. Design the workflow (Author)

Workflow Settings are defined in the Design View by the Author. The features for designing the Workflow Settings are clustered in the Design View in three main sections. We describe the features in these sections according to the structure in the Design View.

3.1 Add Parties

3.1.1 Simple Workflow Session

Add a Workflow Session and add information about the Party participating in the Workflow Session. You can add an infinite number of Workflow Sessions. The minimum amount of Workflow Sessions is one.

3.1.2 Mass-signing Workflow Session

To replicate a Template Process multiple times with many separate Parties it is practicable to add the Parties in bulk. This feature enables adding a list of Parties to a Workflow Session as a CSV file. When initiating the process Scrive eSign will automatically replicate the process for every row in the CSV file and include the Party information of that row to that Workflow Session.

3.1.3 Invitation order

Select in what order the Parties shall receive the invitation to participate. Parties can receive the invitation in parallel, in sequence, or a combination of these.

3.1.4 Role

Define if the Party should be Signatory or Viewer.

3.1.5 Invitation method

Select how the Party shall receive the invitation to participate in the Workflow Session. The delivery methods available are a) email, b) SMS, c) email and SMS and d) in-person delivery or e) API.

		Email

		An email invitation is sent including a link to the Sign View.



		SMS

		An SMS is sent including a link to the Sign View.



		Email and SMS

		Both email and SMS delivery as described above.



		In-person

		No invitation is sent. The Initiator can give the Party access to the Sign View, by personally presenting it on a device selected by Initiator.



		API

		No invitation is sent. The Initiator can select to give access to the Sign View by sharing the URL or an Author can set up a workflow where the Party is redirected from a webpage hosted by the Author to the Sign View.





3.1.6 Authentication to view

Select what authentication should be required from a Signatory before accessing the Workflow Session to view the document. The alternatives are a) Swedish BankID, b) Norwegian BankID, c) Danish NemID or d) no additional authentication method.

3.1.7 Authentication to sign

Select what authentication method should be required from a Signatory. The alternatives are a) Swedish BankID, b) PIN verification by SMS or c) no additional authentication method.

3.1.8 Confirmation method

Select how the Party shall receive the confirmation that the document has been signed by all Parties and get access to the Evidence Package. The confirmation methods available are a) email, b) SMS, c) email and SMS and d) no delivery.

3.2 Place fields

3.2.1 Main Document upload

Upload the Main Document. Only PDFs are accepted for upload. 

3.2.2 Main Document removal

Remove the Main Document.

3.2.3 Text field

Drag and drop text fields into the document. Define the name of the text field (i.e. address, mobile and more) or select a predefined field, and define if it is a) mandatory for the Initiator, b) mandatory for Party completing the Workflow Session or c) optional. If left empty or editable during Workflow Execution, define what party can (if optional) or must (if mandatory) complete the text field during their Workflow Session. All information put into a text field will be printed onto the document. You can set the font size of the text field to a) small, b) normal, c) large or d) huge.

3.2.4 Checkbox

Drag and drop checkboxes into the document. Define the name of the checkbox (for traceability purposes), choose a checkbox size, and define if it is a) mandatory for the Initiator, b) mandatory for Party completing the Workflow Session or c) optional. If left empty or editable during Workflow Execution define what party can (if optional) or must (if mandatory) check the checkbox during their Workflow Session. The checkbox, empty or checked, will be printed onto the document.

3.2.5 Signature box

Drag and drop signature boxes into the document. Define the name of the signature box (for traceability purposes) and define if it is a) mandatory for the Party completing the Workflow Session or b) optional. If left empty or editable during Workflow Execution define what party can (if optional) or must (if mandatory) draw their signature during their Workflow Session. For some old browsers where JavaScript drawing doesn’t work, the Signatory can use their keyboard to type their signature with a name instead and a handwritten font will be used. The drawn or typed signature will be printed onto the document.

3.2.5 Radio buttons

Drag and drop radio button groups into the document. Define the name of the radio button group and the names of individual radio buttons (for traceability purposes), and choose a size for the radio buttons within the radio button group. It is mandatory for signing parties to select one of the radio button group options. The radio buttons, selected or not, will be printed onto the document.

3.3 Other settings

3.3.1 Add Attachment

The Author can upload documents to add as Attachments to the Main Document or delete previously uploaded Attachments. Only PDFs are accepted. The Author selects if the Attachment should be optional or mandatory to review. The Author selects if the Attachment should be merged with the main file or not.

3.3.2 Request Attachment

The Author can request that Parties are asked to upload documents during a Workflow Session, to add the documents as Attachments to the Main Document. The request is set per Party and an instruction text is required explaining what document is requested, requests can be made optional in which case the Party is not required to upload a document.

3.3.3 Main Document name

Name the Main Document. This is the name that will be communicated with the Parties throughout each Workflow Session. This will be the name of the Main Document in the Evidence Package.

3.3.4 Workflow Session language

Select in what language the Parties shall be guided throughout each Workflow Session. This will be the language of the text printed in the Verification Page.

3.3.5 Due date

Select the due date for the Signatories to sign. After the due date has passed the Signatories can no longer sign.

3.3.6 Automatic reminder

Select at what date an automatic reminder to sign shall be sent to the Signatories that haven’t yet signed.

3.3.7 Personal invitation message

Write a personal message that the Parties will receive when invited via email to participate in the Workflow Execution.

3.3.8 Personal confirmation message

Write a personal message that the Parties will receive via email when the document has been signed.

3.3.9 Edit Sign View UI

Adjust the UI in the Sign View. The following UI features can be added or removed a) header including logo and contact details, b) download PDF c) the button used in the Sign View to reject to sign, d) option to reply with a message, and e) footer.

3.4 Save as template workflow

The Workflow Settings in Design View can be saved as a Template Workflow for later Workflow Execution a single time (save as draft) or multiple times (save as template).

3.5 Settings available via API only

3.5.1 Set highlighting

It is possible, via the API, to enable highlighting in the Sign View for selected Signatories. Highlighting is the digital equivalent of a yellow mark on paper to emphasize something on the document. Highlights can be made by the selected Signatories, and cleared page-by-page, until they have signed the document, after which no more changes can be made. 

3.5.2 Field editable by Signatory

It is possible, via the API, to allow selected Signatories to change the value of certain fields, even if they were pre-filled by the Document Author. This is currently only available for email and mobile field types. The aim of this setting is to allow Signatories to update their email or mobile number, when the value set by the Document Author may be incorrect or outdated.

4. Initiate the workflow (Initiator)

A Workflow Execution needs to be started by an Initiator. This section describes the features which the Initiator can use to initiate the Workflow Execution. The Initiator may initiate the Workflow Execution in any of the following ways:

		start as Author and define the Workflow Settings in the graphic user interface of the Design View or an Integrated System, or programmatically through the Scrive API, and then initiate the Workflow Execution, or

		start as Initiator only and select a Template Workflow to initiate the Workflow Execution, or

		start as Author and select a Template Workflow to edit by any of the procedures for defining the Workflow Settings described in bullet a and then, after editing as Author, initiate the Workflow Execution.



4.1 Initiate Workflow Execution from Design View

After a Main Document has been uploaded and no mandatory information is missing it is possible to initiate Workflow Execution by clicking a button to start. When having clicked the button a modal is displayed and depending on the Workflow Settings different activities will be required from the Initiator to initiate Workflow Execution.

		Initiator role

		Sign order

		Instruction in modal



		Signatory

		Sign first

		Prompts to sign first before inviting others



		Signatory

		Sign second or later

		Prompts to invite others



		Viewer

		-

		Prompts to invite others





4.2 Initiate Workflow Execution from Template Workflow

Template Workflows can be accessed either via the Scrive eSign graphic user interface or via API. The following sections will describe how access can be done via the graphic user interface of Scrive eSign. In principle the same actions can be performed via the API.

4.2.1 List of Template Workflows

By logging in to his Scrive eSign account the Initiator can access a list of Template workflows from where it can initiate Workflow Execution. In the list of Template Workflows each Template Workflow is displayed in a list including name of the Template Workflow, time of latest change to Template Workflow, Delivery Method(s) and sharing status. In the template list view it is possible to do free text search on metadata to find Template Workflows.

4.2.2 Select to edit Template Workflow or directly initiate Workflow Execution

By clicking the name of a draft or template in the list of Template Workflows, different options will be made available depending on the Workflow Settings of the Template Workflow.

		Author/Not Author

		Locked from editing

		In-person delivery

		Options for next step



		Author

		Yes/No

		Yes

		Option to a) edit Workflow Settings or b) initiate signing on the device directly.



		Author

		Yes/No

		No

		Option to a) edit Workflow Settings or b) send for signature directly.



		Not Author

		Yes

		Yes

		Option to initiate signing on the device directly.



		Not Author

		No

		Yes

		Option to a) edit Workflow Settings or b) initiate signing on the device directly.



		Not Author

		Yes

		No

		Option to send for signature directly.





5. Administer the Workflow Execution (User)

The document view is the administrative counterpart of the Sign View. Here the User can review the Main Document, Attachments, Parties and progress history and also administer the Workflow Execution.

5.1 Progress history

The Workflow Session progress of each Signatory can be tracked in the progress history section. Each important event is listed with a status icon, time, Party and an explanatory text. Below is a list of the statuses used.

		Progress status

		Explanation



		Initiated signing

		The Initiator initiated the signing process.



		Email sent

		The invitation to access Sign View was sent via email.



		SMS sent

		The invitation to access Sign View was sent via SMS.



		Undelivered

		The external email or SMS system has reported that it could not deliver the email or SMS.



		Delivered

		The external email or SMS system has reported that it has delivered the email or SMS.



		Email opened 

		The external email system has reported that the email has been opened.



		Accessed view to authenticate

		The party opened the view to verify their identity before viewing the document.



		Authentication success

		The Party verified their identity with [AUTHENTICATION METHOD] to access the document.



		Reviewed online

		Opened the document online.



		Signed

		The button to complete signing was clicked in the Signature Confirmation Section or, if BankID was required to sign, the signing process was completed successfully in the BankID application.



		Rejected

		The button to reject signing was clicked in the final rejection section.



		Timed-out

		The due date for signing as set in the Workflow Settings passed and the document can’t be signed.



		Due date prolonged

		The Initiator prolonged the signing due date.



		Process cancelled

		The Initiator cancelled the signing process, the document can no longer be signed.



		Process edited

		The Workflow Process was edited in the Design View.



		Sealed

		Scrive eSign sealed the final PDF with a digital signature.



		Extended

		Scrive eSign sealed the Evidence Package (as defined in the Service Description) with a keyless digital signature.





5.2 Withdraw invitation

To withdraw an invitation to sign an Initiated Workflow, press the button to withdraw. The invitation to sign the selected Initiated Workflow will be withdrawn and they will no longer be possible to sign. If a Signatory clicks an invitation link to a withdrawn document they will land in a landing page with an instruction that the Workflow Execution has been cancelled.

5.3 Extend due date

If the due date to sign passed without all Signatories having signed the Initiator can extend the due date by pressing “extend due date”. The date is extended by as many days as are determined by the Initiator.

5.4 Restart document

If the document was cancelled or the due date passed the Initiator can select to restart the Workflow Execution by pressing the button to restart the Workflow Execution. The Initiator is then redirected to the Design View where he can edit the Workflow Settings and initiate Workflow Execution again.

5.5 Start signing

If Delivery Method was set to in-person or API, then there is an option for the Initiator to initiate the next in-person Workflow Session directly from this view. By selecting “start signing” the Initiator will be redirected to the Sign View.

5.6 Download document

If the document has been signed it can be downloaded by the Initiator by pressing the button to download the document.

5.7 Send reminder

To remind a Signatory to sign, press the button to send reminder. A reminder will be sent to the Signatory using the initial invitation Delivery Method selected by the Author.

5.8 Send document again

To send a completed Evidence Package again to a Party, press the button to send the document again which is next to the Party’s information. A message including the document, will be sent to the Signatory using the initial confirmation Delivery Method selected by the Author.

5.9 Change of authentication to view and authentication to sign methods

As long as the recipient hasn’t signed the Initiator can change the authentication to view and the authentication to sign methods.

5.10 Bounce management

If the email or SMS could not be delivered, the Initiator is informed of the problem via an email with a link to the Document View where the Initiator can edit the email or mobile number. A bounce can occur for multiple reasons, typically due to a) entering the wrong email or mobile number, b) SPAM filter settings of the receiving system or c) the recipient’s systems are down.

5.11 Review Attachments

Below the displayed document there is a section with all attached Attachments. The user can view or download Attachments.

5.12 Review evidence attachments

Below the Attachments section there is a section with all evidence attachments. The user can review or download the evidence attachments.

6. Follow the workflow (Party)

Smooth Workflow Execution is dependent on a series of events as executed by the Parties in close interaction with Scrive eSign. This section will describe the different components enabling the Workflow Execution. The features are listed in the order as they appear to the Signatory either chronologically or in the graphic user interface from the top and going down. What features appear to the Signatory depend on the Workflow Settings.

6.1 Overview of Workflow Execution

Before we look at the components of the Workflow Execution it might be useful to get an overview of the different steps of Workflow Execution as experienced by the Signatories and the Viewers.

		Accessing the Sign View: the Party either a) receives an email or SMS with an invitation to sign electronically and a link to the Sign View or, b) accesses a device (tablet, desktop computer, smartphone or other) with the Sign View already opened or c) is redirected from an Integrated System to the Sign View. 

		If set by the Author, the Signatory is asked to authenticate before they can proceed.

		Reviewing the Sign Material: the Party views the displayed Sign View and a) can read instructions at the top to follow the guiding arrow, b) depending on the Workflow Settings enter or not enter Field Data into the document (such as text, signatures, checks in checkboxes, choosing a radio button group option) and view/append required and optional attachments and c) scroll through all document pages to reach the sign or reject section.

		When enabled for the current signatory, the Initiator can highlight anything within the document being signed in real-time. 

		Signing the Sign Material: the Signatory presses the next button to proceed to the next step and, depending on the Workflow Settings, one of these four scenarios follow;



		If the Signatory has not yet drawn their signature inside the document a section appears with instructions to confirm their intent by clicking a button with the text “Sign”, or

		If the Signatory has not yet drawn their signature inside the document a section appears with instructions that they will finalise the signing process by clicking the button with the text “Finish”, or

		If the Signatory is required to authenticate with PIN by SMS before they can sign they a) type or view their mobile number, b) receive an SMS with a PIN, c) type the PIN into a input field and d) confirm their intent by clicking a button with the text “sign”, or

		If the Signatory is required to sign with Swedish BankID they sign using the Swedish BankID app on the device they chose to sign with.



		Receiving confirmation after signing: after having completed one of the above signing scenarios a confirmation message is displayed to the Signatory that the Sign Material has been signed. Depending on the Workflow Settings, each Party either receives or doesn’t receive a confirmation message. If it was set for the Party to receive a confirmation message it is sent either a) by email and including the Evidence Package, b) by SMS and including a URL-link to access the document on the web in Scrive eSign, or c) both by email and SMS as described above.



The following sections are more detailed descriptions of the features enabling the workflow in the summary above.

6.2 Accessing the Sign View

This is the workflow guiding the Parties to access the Sign Material in the Sign View.

6.2.1 Invitation message

Scrive eSign will send an invitation email and/or SMS to the Party, in the order as defined by the Workflow Settings. The email and/or SMS will include a URL-link to a Sign View specific to that Workflow Session.

6.2.2 List of Initiated Workflows

Initiated Workflows with Workflow Sessions available for signing directly on the device are listed in a list accessible to Users. Each Initiated Workflow is displayed in a list with document name, last event, name of Initiator and names of all Parties. An icon determines if the Party is the Initiator of the Initiated Workflow or has been invited by another Initiator to participate. By selecting an Initiated Workflow from the list the User will initiate a Workflow Session and access the Sign View.

6.3 Authenticate to view

This is the part where the Signatory is required to authenticate themselves before they can proceed to view the Sign Material.

6.3.1 Authentication to view

The name of the Author and the document is displayed. Personal information that is required to understand who should authenticate their identity is presented. The Signatory initiates the authentication process. If the authentication is successful the Signatory is redirected to the Sign View to view the Sign Material.

6.4 Reviewing the Sign Material

This is the workflow guiding the Signatory when they are reviewing the Sign Material before signing.

6.4.1 Contact information

In the header the Initiators name and mobile (if available) is displayed for contact purposes.

6.4.2 Branded header

Adjustments can be made to a) company logotype, b) background color of header, c) text font, and d) text color. If no branding has been selected, the default is the Scrive logotype and colors. Author can remove the header and footer in the Design View before initiating Workflow Execution.

6.4.3 Other branded Sign View components

Components of the Sign View that can be branded are a) text font type of all text, b) color of the guiding arrow, c) color and text font of text in the guiding arrows, d) color of buttons, and e) color and text font of the text in the buttons. In the Sign View, confirmation page after signing, the signing invitation email and confirmation email there is a discrete ”Powered by Scrive” text.

6.4.4 Signing header

This header stays at the top of the SIgn View as the signatory scrolls through the Main Document to sign. The header includes a) the name of the document, b) a button to activate highlighting (learn more below), c) a button to zoom in the Main Document and d) a button to zoom out the Main Document. By clicking the highlight button, the highlighting functionality is enabled and the scrolling functionality is disabled. Thus, instead of scrolling when touching the screen the touch will result in a yellow highlighting color being painted to the Main Document where the finger points. Highlighting starts when a finger is put to, or a mouse is clicked above, the Main Document. Highlighting stops when the finger is lifted or the mouse is released. To initiate highlighting again the highlighting button in the header has to be pressed again. If the highlighting functionality has been applied to the Main Document in the current Workflow Session, a clear button will also be available in the signing header. The clear button will allow highlighting to be cleared from one document page at a time, and “clear mode” will be enabled until any highlighting has been cleared, or until the cancel button is clicked to cancel clear mode.

6.4.5 Review instruction

Below the header there is a) the person’s name and b) a brief instruction on how to proceed to sign the document. The purpose of the name is to decrease the risk that a person mistakenly signs in another Signatory’s name. If the name was not supplied before Initiator initiated Workflow Execution, then only the brief instruction is displayed.

6.4.6 Mandatory/optional explanation

Explanation of the difference in instruction color between actions that are mandatory and actions that are optional. This appears if the Workflow Session includes optional and mandatory actions.

6.4.7 Download PDF

Option to download the Main Document and Attachments as PDF. This option is either displayed or not depending on if the Author defined that it should be displayed during the Workflow Session.

6.4.8 Document display

PNGs of the Main Document are displayed in up to 1040 px width.

6.4.9 Guiding arrow

The guiding arrow will guide the Party through the steps set as mandatory by the Author. The arrow will guide the Party by pointing at the next mandatory step and blink.

6.4.10 Text fields

There can be empty text fields that are mandatory or optional to complete for the Party and pre-filled fields that can be editable.

6.4.11 Checkboxes

There can be unchecked checkboxes that are mandatory or optional for the Party and pre-checked checkboxes that can be de-checked. Checkboxes can be small, medium, or large, at the discretion of the author.

6.4.12 Radio buttons

There can be radio button groups comprising of two or more radio button options. The Party must select one of the radio buttons for each radio button group. Each radio button group can be small, medium, or large, at the discretion of the author.

6.4.13 Signature box

If signatures are requested from the Signatory then signature boxes are displayed as colored areas on top of the document. If the Author has defined the signature as mandatory, then the guiding arrow will point to the colored area after previous mandatory fields have been completed. When clicking a signature box a signing workflow is initiated. Read more about the signing workflow in section “6.6 Signing the Sign Material”.

6.4.14 About you section

If there are input fields that are mandatory to include in the transaction but have not been placed on top of the document by the Author they are displayed in the about you section. This section is not visible if there is no mandatory information that has not been placed on top of the document for input.

6.4.15 Attachments section

For each attachment that has been added to the document by the Author a section is displayed including the title of the attachment and a button to show the attachment. The attachment can be viewed by clicking the button to show the attachment, then the section expands and displays the attachment in full to the Signatory. If an attachment was selected by the Author to be mandatory to review in the Workflow Settings then a) a checkbox is available next to the title of the attachment and b) a text stating that the signatory confirms that they have read and understood the content of the attachment is available next to the checkbox. The checkbox with the instruction to confirm that the Signatory has read and understood the content of the attachment must be checked before the Signatory can sign.

6.4.16 Requested attachments section

This is where, if requested, the signatory is instructed to upload additional documents as attachments. The signatory can choose not to upload an optional attachment by checking a checkbox. If attachments have been added by previous signatories in the same process, those are visible to the current signatory for review. This section is not visible if there are no requests for attachments from the signatory.

6.4.17 Signatories section

This section includes a list of the Signatories, their signing progress and a) Full name,,  and b) if applicable information about the Signatory is displayed such as organisation, organisation number, ID number, mobile number and email.

6.4.18 Reject or sign section

This is the last section in the Sign View. This section includes a reject button and a next button. By clicking the reject button the Signatory will initiate the rejection workflow and by clicking the next button the Signatory will initiate the signing workflow. If the Author has determined in the Sign View Settings that the reject button shall not be displayed to the Signatory, only the next button will be displayed.

6.5 Rejecting to sign the Sign Material

This is the workflow guiding the Signatory when they are rejecting to sign the Sign Material.

6.5.1 Reject button

At the bottom of the Sign View the signatory can reject the signing via clicking on a reject button. This button is visible if the Author has not disabled it in the Workflow Settings.

6.5.2 Rejection section

If the option to allow a rejection message was chosen in the Workflow Settings, upon clicking the button to reject the Signatory will enter a section where the Signatory can reject and, if so desired, write a rejection message to the Initiator. If a rejection message is not allowed, the Signatory will be asked to confirm the rejection directly, without the possibility of writing a rejection message. If the Signatory confirms the rejection, the Workflow Execution is cancelled and the Main Document can no longer be signed by any other Signatory.

6.5.3 Rejection confirmation page

After a rejection the Signatory is redirected to a page confirming that the signing was rejected and, if a rejection message was created, that the rejection message was sent to the Initiator.

6.6 Signing the Sign Material

The signing workflow is the workflow guiding the Signatory when they are signing the Sign Material.

6.6.1 Signature Drawing Modal

After the signature box has been clicked by the Signatory, the Signature Drawing Modal is opened and the Signatory is instructed to sign. The Signatory can draw their signature on a touchscreen or with a mouse. Once the Signatory has drawn their signature in the Signature Drawing Modal, they can click a button to proceed. Once they have clicked the button to go to the next step the modal closes and the signatory is scrolled to the next step defined by the Workflow Settings. 

6.6.2 PIN by SMS authentication and Signature Confirmation Section

If the authentication was set to PIN by SMS, the Signatory is either a) prompted to type the mobile number they want to use for authentication or b) if the mobile number was prefilled by the Initiator they can only view the mobile number. After the signatory has filled their mobile mobile number or reviewed the one that was prefilled by the Initiator and clicked to send the SMS, the Signature Confirmation Section appears with a) an input field for the PIN, b) a text if they wish to sign and let Scrive eSign register their signature and c) a button to confirm the PIN and complete the signing process. After the correct PIN has been supplied and the Signatory has confirmed that they wish to sign , the signature is registered and the Signature Registration Section is displayed.

6.6.3 Swedish BankID authentication and Signature Confirmation Section

If the authentication was set to Swedish BankID, the Signatory is either a) prompted to type the ID number they want to use for authentication, or b) if the ID number was prefilled by the Initiator this is already prefilled and not editable. After the signatory has a) filled their ID number or reviewed the one that was prefilled by the Initiator and b) clicked to initiate the authentication with Swedish BankID, the Signatory authenticates within the Swedish BankID application. When the authentication is completed in the Swedish BankID application, Scrive eSign registers the signature. 

6.6.4 Signature Confirmation Section

If the authentication was neither set to Swedish BankID nor PIN by SMS then the Signature Confirmation Section asks the Signatory if they wish to either “sign” (if no signature was drawn in the document using the Signature Drawing Modal) or “finish” (if a signature was drawn in the document using the Signature Drawing Modal) and let Scrive eSign register their signature. Once the Signatory has confirmed that they wish to sign or finish the signing process, the signature is registered and the Signature Registration Section is displayed.

6.7 Receiving the confirmation after signing

This is the workflow guiding the Signatory after they have signed the Sign Material.

6.7.1 Signature Registration Section

After the Signatory has confirmed their signature in the Signature Confirmation Section, the Signatory is redirected to the Signature Registration Section. The Signature Registration Section instructs the Signatory that their signature is being registered by Scrive eSign.

6.7.2 Signature confirmation page

After Scrive eSign has completed registering the signature of the Signatory, the Signatory is either redirected to:

		a custom confirmation page. Scrive does not regulate the custom confirmation page other than requiring that the confirmation page should not be misleading to the Signatory, thus it can include any information.

		the Scrive eSign standard confirmation page. The standard confirmation page includes information that the Signatory’s signature has been registered. If the Author had set that Scrive eSign should send an outgoing confirmation message, then the Signatory is also informed that an outgoing confirmation message was sent to the Signatory or that, if there are more Signatories to sign the document, an outgoing confirmation message will be sent to the Signatory after all Signatories have signed.

		the Signing Handover Interface, where a button is displayed leading to the Workflow Session for that next Signatory. This happens if there are other Signatories in line to sign after the Signatory that just signed, and the Delivery Method was set to in-person for any of those Signatories.



6.7.3 Signature confirmation message

If Author set that an outgoing confirmation message should be sent to the Signatory, a confirmation message is sent either via SMS, email or both. The confirmation message includes information that the document has now been signed by all Signatories. The email also includes an original of the Evidence Package and the SMS includes a link to access the Evidence Package online. If the Evidence Package is over 10MB Scrive eSign will not include the Evidence Package in the confirmation email and instead an instruction and a link to access the document will be supplied. If the Author set that a custom confirmation message shall be included in the outgoing confirmation message, the custom confirmation message set by the Author is included after the standard confirmation message texts.

7. Evidence collection

During the Workflow Execution Scrive eSign is collecting evidence to include into the Evidence Package.

7.1 Collecting missing Sign Material

At any time during the Workflow Execution, Scrive eSign presents the Sign Material in its current state in the Sign View meaning that it displays a) images of each page of the Main Document, b) links to all Attachments and c) renders all currently defined Field Data on the pages of the Main Document using the placements specified by the Author. As the process advances, the Sign Material is collected and produced through the following process:

		The Author uploads the initial Sign Material into Scrive eSign, consisting of the Main document, Author Attachments and initial Field Data.

		The Signatories will perform a review of the Sign Material in the Sign View. Depending on the Workflow Settings the Signatory can be asked to upload Signatory Attachments and add more Field Data, so that the Sign Material is completed. This step is reiterated until all Signatories have signed. 

		When the last Signatory has signed, the Sign Material has become fully completed and is locked from further modifications.



7.2 Producing the Transaction Logs

Scrive eSign executes the following activities to produce the Transaction Logs:

		Record as many as possible of the Signatories’ activities in Scrive eSign during Workflow Execution

		Record screenshots of the confirmation after the Signatories have signed through Scrive eSign

		Record system information of the Signatories’ client system

		Record system time of the Signatories’ activities in Scrive eSign



This section will explain the different procedures for recording the Transaction Logs as listed above.

7.2.1 Recording Signatories’ activities in Scrive eSign

Scrive eSign records events when the Signatory has interacted with Scrive eSign during Workflow Execution. The activities in Scrive eSign that are recorded are listed below. Coordinates X=0, Y=0 is the top-left corner of the page, X=1, Y=1 is the bottom-right corner.

		Sample event (as printed in the Evidence Log)

		Event explanation



		Scrive eSign sealed the Evidence Package (as defined in the Service Description) with a keyless digital signature.

		See section 8.1.11.



		Scrive eSign sealed the final PDF with a digital signature.

		See section 8.1.10 and 8.1.12.



		Scrive eSign prepared the final PDF, including evidence collected by Scrive eSign, before sealing with a digital signature.

		See sections 8.1.1 – 8.1.9 



		The party [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) verified their identity with [AUTHENTICATION METHOD] to access the document.

Data returned from the [AUTHENTICATION METHOD]:

Name: [NAMED RETURNED]
ID number: [ID NUMBER RETURNED]


Signature: [SIGNATURE RETURNED]
Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response: [OCSP RETURNED]

		See section 6.3.1.



		Scrive eSign sent an automatic reminder to sign using [DELIVERY METHOD] to [EMAIL@EXAMPLE.COM and 012-34 56 78] at the request of the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]).

		See section 3.3.6.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) withdrew the invitation to sign and Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties.

		See sections 5.2.



		The user [NAME OF USER ([UNIQUE IDENTIFIER]] changed authentication for [NAME OF PARTY (UNIQUE IDENTIFIER)] from [OLD AUTHENTICATION METHOD] to [NEW AUTHENTICATION METHOD].

		See section 5.9.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the email address for the party from [BAD@EXAMPLE.COM] to [GOOD@EXAMPLE.COM].

		See section 5.10.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the mobile number for the party from [BAD-12 34 56] to [GOOD-12 34 56].  

		See section 5.10.



		Scrive eSign locked the document from further modifications by the parties.

		See section 7.1 step 3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] checked the checkbox “[EXAMPLE ATTACHMENT NAME]”. The text next to the checkbox was “[ACCEPT ATTACHMENT CONDITIONS TEXT]”.

		See sections 3.3.1 and 6.4.15.

[ACCEPT ATTACHMENT CONDITIONS TEXT] is the text that was visible to the signatory and depends on the document’s language setting. In English it is "I have read and accepted the content of the attachment [EXAMPLE ATTACHMENT NAME]".



		The party [NAME OF PARTY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) deleted the attachment [ATTACHMENT NAME] previously uploaded by the party [NAME OF PARTY] ([UNIQUE IDENTIFIER]).

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.



		Due to a system error Scrive eSign failed to finalise the Evidence Package (as defined in the Service Description) before sealing with a digital signature.

		Sometimes the system may fail to produce the Evidence Package as described in sections 8.1 – 8.3. This event is extremely rare.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to [sign/review] the document sent via email to [PARTY@EXAMPLE.COM] was delivered.

		See sections 3.1.4 and 5.1.



		Scrive eSign’s external SMS delivery system reported that the invitation to [sign/review] the document sent via SMS to [012-34 56 78] was delivered.

		See sections 3.1.4 and 5.1.



		Scrive eSign sent an invitation to [sign/review] the document via [delivery method] to [PARTY@EXAMPLE.COM and/or 012-34 56 78]. The invitation included a link that when clicked lead to Scrive eSign’s online interface to [sign/review] documents. The invitation contained the following message: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See sections 3.1.4, 3.3.7 and 5.1.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent via email to [PARTY@EXAMPLE.COM] could not be delivered and continued attempts were cancelled.

		See section 5.1.



		Scrive eSign’s external SMS delivery system reported that the invitation sent via SMS to [012-34 56 78] could not be delivered and continued attempts were cancelled.

		See section 5.1.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to [PARTY@EXAMPLE.COM]  was opened.

		See section 5.1.



		The initiator [NAME OF INITIATOR] ([UNIQUE IDENTIFIER]) initiated the signing workflow and Scrive eSign a) locked the signing workflow from further editing, b) set the signing workflow language to [EXAMPLE LANGUAGE: ENGLISH], c) set the signing due date to [EXAMPLE DATE: 2013-01-01 00:00:00 UTC], d) set the time zone to [EXAMPLE TIME ZONE: CET] and e) initiated the signing workflow.

		See section 4.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) prolonged the signing due date.

		See section 5.3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) rejected the invitation to sign and Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties. The rejection message from the signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) was: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See section 6.5.2.



		Scrive eSign sent a reminder to [review/sign] via [delivery method] to [SIGNATORY@EXAMPLE.COM and/or MOBILE NUMBER] at the request of the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]). The reminder message from the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) was: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See sections 9.1.4 and 5.7.



		Scrive eSign’s administrator ([ADMIN@EXAMPLE.COM]), a person authorised to administer Scrive eSign, requested preparation of the Evidence Package.

		In the rare event of failure there is a safety feature in Scrive eSign where an authorised person at Scrive can ask the system to try to reseal the Evidence Package.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) edited the signing workflow in Scrive eSign’s interface to design signing workflows.

		See section 5.4.



		The SMS with the PIN was delivered to [MOBILE NUMBER] for the signatory [NAME OF SIGNATORY (UNIQUE IDENTIFIER)] to use for authentication.

		See section 6.6.2.



		An SMS with a PIN was sent to [MOBILE NUMBER] for the signatory [NAME OF SIGNATORY (UNIQUE IDENTIFIER)] to use for authentication.

		See section 6.6.2.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) uploaded the attachment [EXAMPLE ATTACHMENT NAME] requested by the workflow author. The request had the following description: <BR/> <i>This is an example description.</i>

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] checked the checkbox “[EXAMPLE ATTACHMENT NAME]”. The text next to the checkbox was “[NOTHING TO UPLOAD TEXT]”.

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.

[NOTHING TO UPLOAD TEXT] is the text that was visible to the signatory and depends on the document’s language setting. In English it is "Nothing to upload".



		The signatory [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed the 

document using PIN by SMS as authentication method. The PIN was sent to [MOBILE NUMBER].

		See section 6.6.2.



		The document was signed by [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) using [AUTHENTICATION METHOD] as authentication method. 


The text signed in the [AUTHENTICATION METHOD] client was:


$signed_text$

Data returned from the  [AUTHENTICATION METHOD]:

  

Name: [NAMED RETURNED]

ID number: [ID NUMBER RETURNED]

Signature: [SIGNATURE RETURNED]

Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response: [OCSP RETURNED]

		See section 6.6.3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed the document.

		See section 6.7.1.



		The due date for signing the document passed. Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties.

		See section 3.3.5.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) [CHECKED or UNCHECKED] the checkbox [NAME OF CHECKBOX]. The checkbox's placement in the Main Document: 

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.4 and 6.4.10.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) selected the radio button "[NAME OF RADIO BUTTON]" in radio group "[NAME OF RADIO GROUP]". Possible options were: [LIST OF ALL RADIO BUTTON NAMES IN RADIO GROUP]. The radio buttons placement in the Main Document:

Page     X           Y

1            0.123   0.128

1            0.123   0.142

		See sections 3.2.5 and 6.4.12.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed in the signature box [NAME OF BOX]. The box's placement in the Main Document:

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.5, 6.4.13 (or 6.4.18 if signature box was not placed) and 6.5.11.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the text in the text field [NAME OF FIELD] from [PREVIOUS VALUE] to [NEW VALUE]. The field's placement in the Main Document: 

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.3 and 6.4.9 (or 6.4.14 if text field was not placed).



		The party  [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) opened the view to verify their identity before viewing the document.

		See section 6.3.1.



		The party [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) opened the document in Scrive eSign’s online interface to [review/sign] documents.

		See section 6.2.1.



		Highlighting was added to page 3 while [NAME OF PERSON] was viewing.

		See sections 3.5.1 and 6.4.4. 



		Highlighting was removed from page 3 while [NAME OF PERSON] was viewing.

		See sections 3.5.1 and 6.4.4. 





7.2.2 Generating images of the confirmation after Signatories signed

To sign through Scrive eSign the Signatory is asked to confirm the signature and after the Signatory has confirmed their signature a confirmation message is displayed. Scrive eSign will generate an image of the Signatories’ browser environment including the confirmation message in the foreground and the Main Document and Field Data in the background.

The technology for generating an image of the Signatories’ browser environment is not perfect. Therefore, as a safeguard in the event that the image of the Signatories’ browser cannot be generated correctly, Scrive eSign will at each Planned Production Upgrade, generate images of a reference browser environment including the confirmation message in the foreground and a demo Main Document and Field Data in the background. The purpose of the images is to serve as a reference to display how the images of the Signatories’ browser environment should have looked like if the image generation would have been generated correctly.

7.2.3 Recording Signatories’ system information

Scrive eSign records information of the system that the Signatories use at each system event generated by the Signatory. The information that is recorded is:

		IP address



7.2.4 Record the time of each event in Scrive eSign relating to a Signatory’s activity

At the time of an event triggered by a Signatories’ interaction with Scrive eSign, Scrive eSign will log the following information:  

		The time of Scrive eSign servers at the time of the Signatories’ activity 

		The time of the latest Clock Error Sample

		The clock error at the latest Clock Error Sample



7.3 Recording clock error

The time of Scrive eSign servers is controlled using NTP and the servers communicate indirectly with servers equipped with reference clocks whose purpose is to define reference time. Each hour Scrive eSign estimates the error of the clocks of its servers compared to reference time and the estimated error is measured in milliseconds (the “Clock Error Sample” or “CES”). The purpose of the Clock Error Sample is to produce data that can be used in a statistical model to evaluate the accuracy of Scrive eSign servers’ clock at the point of each logged event.

More about the Clock Error Sample and measurement of time in Scrive eSign is explained in the Appendix 4 Evidence of Time.

8. Evidence Package generation

8.1 Preparing the Evidence Package

Once all Signatories have signed electronically, Scrive eSign will execute the following actions to produce the Evidence Material:

		Prepare the Final PDF.

		Append the Verification Page as an additional page to the Final PDF.

		Append the Evidence Quality of Scrive E-signed Documents as an attachments inside the Final PDF.

		Append the Evidence Quality Framework as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Service Description as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence Log as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence of Time as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence of Intent as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Digital Signature Documentation as an attachment inside the Final PDF.



Once the Evidence Material has been produced Scrive eSign will execute the following actions to secure the integrity of the Evidence Material and thereby produce the final Evidence Package:

		Seal the material in steps 1-9 with a digital signature.

		Seal the material in steps 1-10 with a keyless digital signature (not performed if PAdES digital sealing is used).



A detailed description of the steps 1-11 follows below.

8.1.1 Prepare a Final PDF (step 1)

The Final PDF is prepared by inserting all the pages from the original Main Document, and subsequently all the Field Data is rendered using the placements defined by the Author in the Workflow Settings. If the Author defined that Attachments should be Merged with the Main Document they are added as pages to the Main Document. If the Author defined that Attachments should not be Merged with the Main Document the attachment is hashed using SHA-256. The hash can be found in the Evidence Log. Attachments that are not merged with the Main Documents are not digitally sealed. By comparing the computed hash (the output from execution of the algorithm SHA-256) to a known and expected hash value (the value in the Evidence Log), it’s possible to determine the Attachments’ integrity.

8.1.2 Append the Verification Page (step 2)

The Verification Page is one or several pages appended at the end of the Final PDF and it contains the following information:

		Transaction ID intended for support purposes.

		Information about the Main Document including name, number of pages and by whom it was submitted.

		Information about the each Attachment, including name, number of pages, if it was merged with the Main Document or not and by whom it was submitted.

		Information about the Initiator and each Signatory. 

		Activity history of each Signatory in Scrive eSign during Workflow Execution, including a brief description of the activity, the time of the activity and the IP address.

		A Scrive seal.



At the end of the Verification Page there is brief documentation describing what the Verification Page is. The documentation is intended to give the reader all the information necessary in order to understand:

		The nature of the document (an Evidence Package issued by Scrive).

		That additional documentation about the Evidence Package can be found in the Attachments.

		Where to verify the integrity of the document (https://www.scrive.com/verify).



The purpose of the Verification Page is to make the most important metadata about the Workflow Execution easily accessible.

8.1.3 Append the Evidence Quality of Scrive E-signed Documents (step 3)

The Evidence Quality of Scrive E-signed Documents is a brief introduction to the Evidence Package. The purpose of the document is to serve as an executive summary and help with the understanding of the Evidence Package without having to read through all the documentation. 

8.1.4 Append the Evidence Quality Framework (step 4)

The Evidence Quality Framework explains the legal aspects of digital evidence quality. The purpose of this document is to set a framework for the understanding of digital evidence quality and explain how the Evidence Package relates to such framework.

8.1.5 Append the Service Description (step 5)

The Service Description is this document and is a complete functional specification of Scrive eSign. The Scrive team maintains the following process to keep the Service Description up to date:

		A new version of Scrive eSign has been developed and the staging environment has been updated with the new version. The staging environment is the servers where the final testing of a new version of Scrive eSign is conducted before it is released to all customers. If the new version of Scrive eSign includes new features or substantial adjustments to existing features the Service Description is updated by the Scrive eSign product owner to include the changes made. The Scrive eSign product owner is the person that plans and manages the development of Scrive eSign.

		While on staging the changes to the Service Description is reviewed and corrected by the Scrive legal counsel in dialogue with the Scrive eSign product owner. 

		Once all text changes have been agreed by the Scrive eSign product owner and the Scrive legal counsel, the updated Service Description is to be included with the next updates to Scrive eSign. 



The purpose of the document is to serve as a reference for anyone trying to understand the Evidence Package and its different components.

8.1.6 Append the Evidence Log (step 6)

The Evidence Log includes all Transaction Logs printed in human readable text including a) the Signatories’ activities in Scrive eSign during Workflow Execution, b) all system information of the Signatories, and c) the UTC timestamp created at the moment of each Signatories’ activity.

The purpose of the Evidence Log is to make all collected metadata about the Workflow Execution accessible outside of Scrive eSign and thus independently of Scrive. 

8.1.7 Append the Evidence of Time (step 7)

The Evidence of Time includes a detailed documentation about a) how the time of the servers of Scrive eSign is measured and synchronised with trusted sources of time, b) a mathematical algorithm to calculate the probability of time deviation above certain time intervals and c) the measurements required to insert into the mathematical algorithm, including the last 1000 samples of the servers time deviation and their distribution.

The purpose of the Evidence of Time is to explain how Scrive eSign measures time and

provide a mathematical algorithm by which it is possible to calculate the probability of

the error of the time stamps recorded by Scrive eSign.

8.1.8 Append the Evidence of Intent (step 8)

The Evidence of Intent includes the images of the Signatories browser environment generated by Scrive eSign when the Signatory has signed and is displayed with a confirmation thereof. Additionally the Evidence of Intent also includes the reference images generated by Scrive eSign at each Planned Production Upgrade.

The purpose of the Evidence of Intent is to secure a) evidence of intent to sign and b) evidence of what Sign Material there was intent to sign, to avoid such rhetoric as exemplified by the example with the blue elephant and the pink sheep.

8.1.9 Append the Digital Signature Documentation (step 9)

The Digital Signature Documentation contains an algorithm for how to prove the document’s integrity mathematically. The document integrity can be tested mathematically with the help of a) the Digital Signature Documentation, b) a code published in the Financial Times after the date of sealing the document with the digital signature (step 10) and c) a keyless digital signature has been applied to the document after the date of publishing the code in the Financial Times (step 11). This document does require technical knowledge to be useful.

The purpose of the Digital Signature Documentation is to explain how the integrity of the Evidence Package can be verified independently of Scrive or any other third party. Note that the Digital Signature Documentation is not intended as the primary method for proving the document’s integrity. The use of the Digital Signature Documentation is intended as a last resort after which all other methods of verifying the integrity have failed. To clarify, the intended order for verifying the integrity of a document is:

		Scrive provides the primary method for verifying the integrity of a signature at https://www.scrive.com/verify. Here the document owner can upload the document and get an automated validation of the document integrity. This method does not require any technical knowledge to be useful.

		If this primary method for some reason fails to perform the verification of integrity then the digital signature provider, Guardtime (http://www.guardtime.com), can be contacted directly for verification. This second method also does not require any technical knowledge to be useful.

		Finally, if both previous methods have failed, the Digital Signature Documentation can be used to mathematically verify the document integrity.



8.1.10 Append the Digital Signature (step 10)

When the steps 1-9 have been performed the document is sealed with a digital signature from Guardtime to produce the complete Evidence Package (steps 1-10).

The purpose of the Digital Signature is to be able to prove the integrity of the Evidence Package with the help of Guardtime. Additionally the digital signature also has a function of a strong timestamp useful as evidence of time at the point of sealing the document. Learn more about this in the Digital Signature Documentation.

8.1.11 Append the Keyless Digital Signature (step 11)

Around the 20th each month Guardtime will make an updated Keyless Digital Signature available. Scrive eSign will apply the updated Keyless Digital Signatures on Evidence Packages that were produced by Scrive eSign 40 days after the initial signing.

The purpose of the Keyless Digital Signature, is that the integrity of the Evidence Package can be verified mathematically and independently of Scrive, Guardtime or any other third party, only relying on public information. Additionally, the verification will provide irrefutable evidence about when the timestamp in step 10 was generated. Learn more about this in the Digital Signature Documentation.

8.1.12 PAdES digital signature (optional to Steps 10 and 11)

The PAdES digital signature secures that the document can not be tampered without breaking the signature. In addition, the following are appended to the document as part of PAdES digital signature: 

		A URL to a Certificate Revocation List is appended that can be read to assure that the certificate is not in a revoked state at the time of signing of the document. 

		An OCSP (online certificate status protocol) is embedded to check the revocation status of the certificate. 

		A TimeStamp is added at the time of signing to ensure two things; that the signature was valid at the time of signing; and (ii) that the signature remains valid over time. 



9. Document administration

Scrive eSign has a basic document management system. This system is described in this section.

9.1 Document list

9.1.1 List view

Initiated Workflows and Evidence Packages from completed workflows are displayed in a list with progress status, time of latest event, name of Initiated Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s).

9.1.2 Learn more and manage workflow

By clicking the name of an Initiated Workflow, the User is redirected to the Document View where there is more information about the workflow progress and options to manage the workflow.

9.1.3 Mass-withdraw invitations

To withdraw an invitation to sign an Initiated Workflow, select Initiated Workflows by checking the checkboxes on the side and press “withdraw”. The invitation to sign the selected Initiated Workflows will be withdrawn and they will no longer be possible to sign. If a Signatory clicks an invitation link to a withdrawn document they will land in a landing page with an instruction that the Workflow Execution has been cancelled.

9.1.4 Send mass-reminder

To remind Signatories of an Initiated Workflow to sign, select by checking the checkboxes on the side and press “send reminder”. The reminder to sign the selected Initiated Workflows will be sent to all the Signatories that haven’t signed using the Delivery Method as initially selected by the Author. If a specific sign order has been defined the reminder will only be sent to the next Signatory in line for signing.

9.1.5 Delete

To delete an Initiated Workflow or Evidence Package from the list view, select by checking the checkboxes on the side and press delete. Initiated Workflows that are deleted will also automatically be withdrawn.

9.1.6 Filter and search

Filter documents based on workflow progress status, initiator and/or date. Search the list of Template Workflows with free text search. Matches will be provided for all free text data.

9.1.7 Download all documents

Select what documents to download and download a zip-file including the PDFs of the selected documents. The Main Document from Initiated Workflows will be downloaded in its current state and finalised documents will be downloaded as completed Evidence Packages.

9.1.8 Download metadata as CSV

By selecting this option metadata from all transactions will be downloaded as CSV. The metadata includes information about each Party and the most important activities of the Party during Workflow Execution.

9.2 Template Workflow editing list

9.2.1 List view

Template Workflows are displayed in a list time of latest change, name of Template Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s). Deleted Template Workflows are deleted instantaneously.

9.2.2 Filter and search

Search the list of Template Workflows with free text search.

9.2.3 Delete

To delete a Template Workflow from the list view, select one or multiple templates by checking the checkboxes on the side and press delete.

9.2.4 Share

To share a Template Workflow in the list view with other Users in the same organisation, select one or multiple Template Workflows by checking the checkboxes on the side and press share.

9.3 Trash list

9.3.1 List view

Deleted Initiated Workflows, Template Workflows and Evidence Packages are displayed in a list with progress status, time of latest event, name of Initiated Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s). Deleted documents stay in the list for one month before Scrive eSign deletes them permanently from the system.

9.3.2 Filter and search

Filter documents based on workflow progress status, initiator and/or date. Search the list of Template Workflows with free text search. Matches will be provided for all free text data.

9.3.3 Restore

To restore a document back to the documents list, select by checking the checkboxes on the side and press restore.

9.4 Auto-deletion of documents and personal data

This is a setting that will instruct Scrive eSign to auto-delete documents and personal data after a number of days as defined by the account administrator. This applies to all documents except templates and documents pending signing. Upon deletion the documents are moved to Trash.

10. Account administration

10.1 Organisation administration

Accounts in Scrive eSign are organised in organisations. Each User belongs to an organisation. The organisation settings will be used in the Users interactions with Parties when using the system.

10.1.1 Organisation details

In the account section it is possible to edit the organisation details. The organisation details include name, organisation number and address. The name and organisation number will be displayed whenever the User is displayed as Party to a Workflow Execution, including places such as the Sign View and the Verification Page. The organisation address and mobile number  of the organisation’s administrators will be used for billing and support purposes.

10.1.2 White-label branding

There are two types of white-label branding in Scrive eSign: the Workflow Session branding and the complete white-label branding. In the account section it is possible to white-label the Workflow Sessions with the company brand profile, including a) the Sign View, b) the emails,  c) SMS’ d) the logged in part (such as the Design View), e) the favicon, f) the browser title. The complete white-label branding can only be set by a Scrive administrator and additionally to the Workflow Session branding includes white-labeling of a) the login and signup views, b) party colors and c) document status icons. 

10.2 User administration

10.2.1 User privileges

There are two levels of user privileges: standard and admin. The standard User can do everything as specified in the previous sections of this specification document. The admin User has the additional privileges as specified below.

		Privilege

		Explanation



		Edit company details

		Can edit the details of the organisation’s Scrive eSign account.



		Add user

		Can add users to the organisation’s Scrive eSign account.



		Remove user

		Can remove users from the organisation’s Scrive eSign account.



		White-label branding

		Can do Workflow Session branding for all users of the organisation’s Scrive eSign account.



		Access all documents

		Can access all documents of all Users in the organisation’s Scrive account.



		Manage all documents

		Can manage all documents of all Users in the organisation’s Scrive account.





10.2.2 User management

In the account section the admin User can add Users by typing name and email address. The person will then be invited to have an account as part of the organisation of the inviting admin User. The Users of the organisation are displayed in a list and can be removed from the organisation by selecting the User and deleting it. All documents of that User will stay the property of the organisation.


Evidence Log

Last updated: Fri 06 Mar 2020 14:08:40 UTC

1. Purpose

The purpose of the Evidence Log is to make all collected metadata about the Workflow Execution accessible outside of the Scrive eSign database and thus independently of Scrive. 

2. Evidence Log Components

This Evidence Log is a complete collection of all actions and events that occurred during the Workflow Execution, which have been logged by Scrive eSign. The information included in each log event is the following:

		What occurred

		Who initiated the event

		The time of the event

		The clock error of the time of the event

		The time at which the latest Clock Error Sample was collected



Learn more about clock error and Clock Error Samples in the appendix Evidence of Time.

		Time		CES		IP address and User-Agent		Event

		2021-05-24 10:47:09.024489 UTC ±2 ms		2021-05-24 10:45:10.383433 UTC		
      84.17.209.52
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36
      
    		
      
        The initiator Ellen Friborg (EF) initiated the signing workflow and Scrive eSign a) locked the signing workflow from further editing, b) set the signing workflow language to LANG_SV, c) set the signing due date to 2021-08-22 21:59:59 UTC, d) set the time zone to Europe/Berlin and e) initiated the signing workflow.
      

    

		2021-05-24 10:47:09.024489 UTC ±2 ms		2021-05-24 10:45:10.383433 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (frej.karlsson@chs.se) to Frej Karlsson (FK). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2021-05-24 10:47:09.024489 UTC ±2 ms		2021-05-24 10:45:10.383433 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (oscar.borjesson@chs.se) to Oscar Börjesson (OB). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2021-05-24 10:47:09.024489 UTC ±2 ms		2021-05-24 10:45:10.383433 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (bosse@chs.se) to Sebastian Boström (SB). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2021-05-24 10:47:09.024489 UTC ±2 ms		2021-05-24 10:45:10.383433 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (jonathan.sjolander@chs.se) to Jonathan Sjölander (JS). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2021-05-24 10:47:15.595704 UTC ±2 ms		2021-05-24 10:45:10.383433 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Oscar Börjesson (OB) was delivered.
      

    

		2021-05-24 10:47:21.702613 UTC ±2 ms		2021-05-24 10:45:10.383433 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Frej Karlsson (FK) was delivered.
      

    

		2021-05-24 10:47:21.748652 UTC ±2 ms		2021-05-24 10:45:10.383433 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to frej.karlsson@chs.se was opened.
      

    

		2021-05-24 10:47:21.792926 UTC ±2 ms		2021-05-24 10:45:10.383433 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Sebastian Boström (SB) was delivered.
      

    

		2021-05-24 10:47:21.811019 UTC ±2 ms		2021-05-24 10:45:10.383433 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Jonathan Sjölander (JS) was delivered.
      

    

		2021-05-24 10:48:45.525258 UTC ±3 ms		2021-05-24 10:45:10.383433 UTC		
      129.16.168.237
      
        Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Pixel 2 XL) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.210 Mobile Safari/537.36
      
    		
      
        The party Frej Karlsson (FK) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-05-24 10:49:46.035023 UTC ±3 ms		2021-05-24 10:45:10.383433 UTC		
      129.16.168.237
      
        Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Pixel 2 XL) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.210 Mobile Safari/537.36
      
    		
      
        The signatory Frej Karlsson (FK) changed the text in the text field “ID number” from 
  blank
 to 
  “9601232631”
.
      

    

		2021-05-24 10:49:46.035023 UTC ±3 ms		2021-05-24 10:45:10.383433 UTC		
      129.16.168.237
      
        Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Pixel 2 XL) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.210 Mobile Safari/537.36
      
    		
      
        The signatory Frej Karlsson (FK) signed in the signature box “Signatur 2”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		1		0.424		0.882




      

    

		2021-05-24 10:49:57.571235 UTC ±3 ms		2021-05-24 10:45:10.383433 UTC		
      129.16.168.237
      
        Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Pixel 2 XL) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.210 Mobile Safari/537.36
      
    		
      
        The document was signed by Frej Karlsson (FK) using 
  Swedish BankID
 through 
  CGI
 as the authentication method. 




The text signed in the 
  Swedish BankID
 client was:


Jag signerar dokumentet "Protokoll_FuM8_Allt" med transaktionsnummer 9222115557447311568.






Data returned from 
  CGI
:
  
Name: Frej Lindor Emil Karlsson
  
ID number: 
  199601232631

  
IP: 129.16.168.237














Signature: 
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Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHrAoBAKCCB6UwggehBgkrBgEFBQcwAQEEggeSMIIHjjCCATehgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMTA1MjQxMDQ5NTdaMFwwWjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFFVE5C58uLPfICg573gLrEDjzXckBBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iAIIBg5Pmjfxhj+AABgPMjAyMTA1MjQxMDQ5NTdaoQIwAKE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCBgfavQWjGtakZHKVsMRgkzzWnxKsBAXxNhFfcpSmDuqDANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEArdouNyJb/hnC7Qwv1f5oYKb8ZurTl/F5h3oV46IUvWXR8i/EVAUFaXUGuKJ3wsXF0T1hbDAm1yQqE6cElgV3RbwErZtWpZ9z4QjKggy2iG7qhp69du0JlIeEjo+bPb3reutSzy+9skDOyExZlNVvfN+xHU3uUAWT+/zoRIVvFNmfhBbhp419ulSRmcSBipX5+LXUJ6P4aYFprM3qTDD9hk/SdIYGkliV2V2Q41nAaAxGhQm3LxAsVHeRpxHcWOqFEyO7zm+MEsrJA6pgUAtETVRFeZbpoCK5zWyW5kZI5l/J0kkRBbw5YLAhug9KPDY6tm9tGUArk55uxqpcS+xzwaCCBTswggU3MIIFMzCCAxugAwIBAgIId4xn6srqtC8wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIxMDUwNDIyMDAwMFoXDTIxMTEwNTIyNTk1OVowgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAL6Qe02W4IzymjQJ6XrU6kkpxnAEecx5k81ABFJ4N7bGWgE59d0JH3C3cBtLyX7p4okgIOQn58Z4Dq1q3Nzf2qgmzkNC8uRlKNykRUqK8mwE6Zg1U+ZpsQeN/FZdAzC2Cxl9atM0XDc+Gck5p4d4c0gTI0lJjbD56JK+1z2qaEFiXNobh+79/QGlH032yV4RMHWwCiHHNhwl0qjbLpY1Tu6iL+T/s5XpNzUBUAAakiFoVCPc1YEVEvglIjR3nRN0avNMOHsH+EtIcO/xNmmAWi5ERXWzDqmqIklMEZ1CdCk7T6yjk/x3HIV9TVD3if85OiqNWHU7J+0ChmcvSra4Uf0CAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iDAdBgNVHQ4EFgQUjHQiEc7GQDDwwlSp5sb9GlR6DSEwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAJZJ2tvAZampx4BrZg1/EMQSeAOCDEA1gh8W/qE2t7mAOtlroEvrO3/mhN2ZZi5fnmNuwj6Oki4k8DivY6ydieEhXWJbiYwmpM58SiMO7x5aaKfN6iK90cTfRPap1CGrkStJRDtm49noPfUtvfetiH3u0O7mrkYTt5R7QGBYDWEp35/kEpVXyqanesm214v+LvjjcYgvSXhrYh6gdoMPK7VmXK2iy+n11QOTaB3VWNP4vB9onCM6224OkWyjYcwA8ePDM5ViUpX5VwV/jCgZDTsFW8uGwfMUXzHeh/i1xdtLCmzvUV7AIPqQ/FZhqfh4iAEwtN2J8G5chIHsdnQPWQwUDNEO0utmJ1r+V7q6vZG+PdDQfXS3o3uGaJ40SVmM6pe/0kX6w+pN7miYsopwoNK9H83JwfME/dik7sE1lAKfTOgx75mJN4npZBKydMgSiCh3KZSjx1YJiDs6N54jvkHPOOU9buSjsCFzpdWzK6heL43yQtJYOGiK4G/6AA4n4AUMpoKrRIfpObLiOrKb9/8H8LhLqBDjQre7h4mHLUd3p8fep4WOGKygqjdT/Cuu8UuyLbL0NH0vU7ndyvSlfVzAm0e6NpYtDckZMjvWRQoeGVzZdP9Cqoaud+7kZnsaF/QUaniE3iRw+eCjHHnO3zLio4tQ8My6PcT2b/pWWHNA




      

    

		2021-05-24 10:53:41.044591 UTC ±5 ms		2021-05-24 10:45:10.383433 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to jonathan.sjolander@chs.se was opened.
      

    

		2021-05-24 10:53:49.174949 UTC ±5 ms		2021-05-24 10:45:10.383433 UTC		
      46.239.120.202
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36
      
    		
      
        The party Jonathan Sjölander (JS) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-05-24 10:55:25.832007 UTC ±6 ms		2021-05-24 10:45:10.383433 UTC		
      46.239.120.202
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36
      
    		
      
        The signatory Jonathan Sjölander (JS) changed the text in the text field “ID number” from 
  blank
 to 
  “199703032772”
.
      

    

		2021-05-24 10:55:25.832007 UTC ±6 ms		2021-05-24 10:45:10.383433 UTC		
      46.239.120.202
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36
      
    		
      
        The signatory Jonathan Sjölander (JS) signed in the signature box “Signatur 4”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		1		0.578		0.882




      

    

		2021-05-24 10:55:32.31964 UTC ±6 ms		2021-05-24 10:45:10.383433 UTC		
      46.239.120.202
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36
      
    		
      
        The document was signed by Jonathan Sjölander (JS) using 
  Swedish BankID
 through 
  CGI
 as the authentication method. 




The text signed in the 
  Swedish BankID
 client was:


Jag signerar dokumentet "Protokoll_FuM8_Allt" med transaktionsnummer 9222115557447311568.






Data returned from 
  CGI
:
  
Name: JONATHAN SJÖLANDER
  
ID number: 
  199703032772

  
IP: 46.239.120.202














Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPi9wK1hwV1hGWXNWWHVjMnRwZ2Y0UkZPY0xubjJ3L1d0ZXNuK0ErK2ZyUFE9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5qb2JCcmFxbDBLeXAxUEpjM3RaLzVnV3VJdi90Z0FacTFCeDFuWTRGOU9rPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5NcUQrNHdwZHp1dXkzd0NScEFZbUNwVWUwaE5LeFJsdjBIUXB4QnA1bUpWTEtYOXpXTWNaOCt0RjU1N295bVVVWjh1OERBVlN5amFoOWdGTFJ6WVJOUzc3eG14bHJkODd5QkVQVW11V1N1a1hkQ3FwV3hzVGlkSTZVVUp3SXk0Mlluc3p3amxLRlhmRHBFRlNqcFdqWGdBNXdYTlV0bWt2WHMwVklJcnMrQnR6S3poWWRuOUVhcUcyR0RydkVGOWZOeTVsc3psd2F0TklFZXFGYnllQzQ2VUVGeDdDUGhsK0xCelZRSWtpVzg4TEt6NGc2MkphTU41NHFWK0o0RjZZS2FxVDdWTWRibFZEcjluakhQaXVuQjhydnhqNmRsUDhTYkZjNXpZRHRhK25KcWd3WE5SaklYcEQwTVkxRENoSmpQZlFOdllwOVZxZWl3ZG1OdGRnUkE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGWGpDQ0EwYWdBd0lCQWdJSUJmU1oyU1JBVkdNd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YmpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhIakFjQmdOVkJBb01GVTV2Y21SbFlTQkNZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05URTJOREEyTURFeU1ERXFNQ2dHQTFVRUF3d2hUbTl5WkdWaElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEl3TURVeU1ESXlNREF3TUZvWERUSXlNRFV5TVRJeE5UazFPVm93Z2NjeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUjR3SEFZRFZRUUtEQlZPYjNKa1pXRWdRbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFRTUNsTkt3NVpNUVU1RVJWSXhFVEFQQmdOVkJDb01DRXBQVGtGVVNFRk9NUlV3RXdZRFZRUUZFd3d4T1RrM01ETXdNekkzTnpJeE96QTVCZ05WQkNrTU1pZ3lNREExTWpFZ01UY3VNemtwSUVwUFRrRlVTRUZPSUZOS3c1Wk1RVTVFUlZJZ0xTQk5iMkpwYkhRZ1FtRnVhMGxFTVJ3d0dnWURWUVFEREJOS1QwNUJWRWhCVGlCVFNzT1dURUZPUkVWU01JSUJJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBUThBTUlJQkNnS0NBUUVBcnRiNXNOM0JXbjViMHZ0ZytwVUdwb2YyVERFQ3RPVTR6RUJ3MnpQcDY0a2pLdXVNN1E2ZVJ6M1lkRVIzcTEydFNsOGxHQlI1S0Q0THk4RHc3NUQya1pubHl0bVFpNE91T1FBYy9GdHl4cjl4VStxVzFLemhoc0hKckV0UU1PNGNkaWhXOHErNUszeXJwcitka0l2WlpNaWZYaHF4dWcxYnlESmpsMGtENUlwMmFPRjdpS3dGeXRjdTRSTERyZkpsV280OGlIMjJUZVVRZnU1VFBSN2lINFJ5eGJzWXJSRHJsVHlPSlYyNFEwL1gxR0c3V2J0NnFIV1NzZ2ZaV3VSSVV1MEswQXRmRjFQeCtmNWNBejBQM0dPSEF0VVZiM001OHhUOEhGWWR2ZS9qeXJZZXVwSjlGS2hNWmV4UTZHaTlubmVMZlRmV2FTVlJJV0czdzN2TEN3SURBUUFCbzRHbE1JR2lNRHNHQ0NzR0FRVUZCd0VCQkM4d0xUQXJCZ2dyQmdFRkJRY3dBWVlmYUhSMGNEb3ZMMjlqYzNBdWNtVjJiMk5oZEdsdmJuTjBZWFIxY3k1elpUQVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0JrQXdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVem1oVHU4WXo3b0p2MUlXN1o1L3g4cGtSWkdjd0hRWURWUjBPQkJZRUZEdmgrellzOGgrMVVGUTF5M3NDdUVFQ1IrYTVNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQ3dVQUE0SUNBUUFSV2o4QnRSbjBYOFc2VFZEbVlRZXZ1ckxZaXlKMmxqL3lZTURYVnUyZ2ZxUU9LcUZFSGtCQmxNZnVaT1djWTJ4QWF3Zm5QcUpySGExLzZKVDFmMERNM1puTVQyRDVROVVjN3ovbnBYb04yeHdSbU12bTMwVEZWMmZia0ZPT2FKU05Uak1TMnlXMjZTcU96M1l0MHBRcnVWdjhhSTVoRVNJY1FDTlhpbENmTXJxYWpENlpmRllpUEx0cEpuTkJOMFE4c1ErbGJVUGVxdXRHNnNrRjVOL2RNbmp6T2dQS1BlcVhNQkp6OVZiUVZvamFnVWVTSHdoaGM3UFMyQ213VFlPSGx3Zzl4UmF6MGQ1WDF6ZDBaK2tBSjhxZkhNTUhVU2VXcGFlbDVaVTVJU2E5blQ4dFpsMys4dFpnMm00a0x0MEVSUm9MV0p2b01kamRtK2VEYzdMUmNTWjMxQm04Ym1mbmpQYW0xbElMQU1sUFlJSXhrczhmWDROR1FDZUpCTWhCa2VpMkk3Y3AyZ1d5QXcvTmRLV3IrVUFvUkZDOE9vZXlsdUlVd3c0Y01UcUYvNmM3SWc2ZjJVZUVDeVczMFlkT1paT1NqSnhjaVhReTR2a1FJZW1LRERLTFlMcHVyU3dDWjVCSVpaYVB2TGZTY3Vyd1BuL1hUTWkvVHRIekFUODRaOEJudTh2UGRwSFV1MWVSRFJzUCtUbW8wbmtpL3VxaTdZRE5aK2dZNDUrYzEwTFVjSFBZa252a1g1SEI4UUI5TGxnY09PblM4czUrZGlKU2JZbUhYNnRkMkl4eDV5OXNFV2NXRXZsd1RjWno2VDhvb05RQkZ5cWs2QTh1RDViekhpKzJUenNrL2F2aUdnVVBpd0JZb253RW4zZkVqQVBFUGltUTZERG14dz09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGekRDQ0E3U2dBd0lCQWdJSVF5TDNYbzlhT3U0d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WkRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhIakFjQmdOVkJBb01GVTV2Y21SbFlTQkNZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05URTJOREEyTURFeU1ERWdNQjRHQTFVRUF3d1hUbTl5WkdWaElFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVEl3TXpFMU1UTXlNek0wV2hjTk16UXhNakF4TVRNeU16TTBXakJ1TVFzd0NRWURWUVFHRXdKVFJURWVNQndHQTFVRUNnd1ZUbTl5WkdWaElFSmhibXNnUVVJZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1UWTBNRFl3TVRJd01Tb3dLQVlEVlFRRERDRk9iM0prWldFZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUUROQkp4NHM4aHNlZHFDWnNYWkY5M1pjRzFaTVNTazMyYXZpOUFXLzFPeGoyZ3JxdXBhQXUwVUY4aUl0c1NCQzJ4anVkZkJ3Yk8xd3JIKzVMUEhkcWdjYXBXUEdMaTRTTnorNzJETFFORmRncFgwZWNYeWNYNkViK1V2R01jZE4vV2VDT051VGRQRUk0cFBDY1NFdmM2R1BMZHJXOFdsTThTcmJrbnJCcTdnQlRDVkZyUlAvelVKR09la3UybW44Wm5SYkFETzlVRVg5TTVpZjNGa1RMS0x4ek0zYThVdG9aUERkSm1PNEdpVlRGSmJWMm5qckN3VWw1N3UzZHE5UDFybXowa3k1RFpnRGVWY0xIT2Yydkh6TFVWd3BLL1FObWNGajMyZkplNU12TVJVejJ4Yi80V1lPS0xadHpDZDVFa0hwQnA0T0ZSRXlqeHdVN3RXZVJINzZtWXVSV1ZhMmtxVjUzSWV1dGVvVzIyRTNSZnJtOUpFUXNieEpBZU5yOWsyeUV4anMyVjNMTks4UGErYWVnQ3FaTGVmSnpDWExJME1yaU10a3VneFNZTlBNTWJjSXZBTEtRUjJxczVVMmpibzVFQUx0YS91UFNXS3F0cGRwQkE1OGh6cXEvWDhPT3RrTEpGeWNFRGpZSWdta1REUVlnM3JNcmphemFmVlN5bllReWNVUWhxZmZQeFJ4aTJ5K3prblBFanU5ZE9VYXVtTERyYzc0L1N5UG9DSFJzb3RZNGZTNnF2Z2NpV21vWEUvTmJBamxEOElGcnZJTm9rSCtZZ2tON1N1MjNkVnl6dTMvek1taWJtV1hJQ0lYazVQMWVESXVGZHlmaDQ1YStQcGNWZ3dhUytMZWhCM1Y2QTdDR1plUmZNUnZzcFJNamgvbktWT01mc3crUUlEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVem1oVHU4WXo3b0p2MUlXN1o1L3g4cGtSWkdjd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUm1yWWJJbzZVa0dqWWNFSW9LOGQxU0xNZ2NRakFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUJPejIwUkt4K1VYc1RvN2JXMW9FbXpkTGQ3K0lLd28yU2JyQjdkSldJb0kwWUNuWEhyVC9oYUQ1RGN5TGhZa1FnR3lhMHZKOTRKK1JrbmVnNHhTWVRjcm9Fc0U1Wkd4SCtyVC9FbFQ5ZWNyMytiSnNzVHRGQzU0eHpReWU0cmVXQ29Jck1YMGtmSzF0Qnp3cTByVUc0VytkVGUxdjdmZlpMbGhxNGRlVk8yVEtyLzhDTnBnZ283TXhVY3BHVHFieDhNQmFYMWhZYmRPa3NIQUVXWE81bVM4cmhjS2ZmSEdVMHBvV3pEdmRXZjZ3aUFVRmlBL3BRcmJoMWVTcUdkQzg1ZDN6SUZBVzZ6bGlzM2pTMVZzVGlIcEZFYnl0OHBZU2lOaVZIRGxKWW5WZ3VPTm4yVTBMdGZ1Ukl2d2w5a2xXTkFuRHpnQWVtZnc5d1NWUXhtc1FmVUMwSHVXMDhMMGxEMDhYSkRtK0ZuZmtxYitCSlJWQlA0WVF0R1VrdEIrb01oT0VFdVhQanEwN1FpYlVUb29rWExLUDZrNmpnUDVjNC9qeXAzM3hqdDFSVEl5K1l3SFFKM3NTUWErdzc2SVRUZS9TNnFKQnUwL04zSlBqVUZXazUvczYwTCsyTDJ2YWhpTytUWHNwaXAwU1FHS3FDU0tmcVArYTJ6Q3l1RURXN1VtMXpGUndFejQ2ZjhwRm92TjY1RVpRVm9VVVppUHVYNUxHc3RDT3RUY1FVcHdxZ1dJWTNMOHQybHJUSCtDSXBQcmF4Tk1tNnhJWENCV3hjYzVycVJ2QkhSVkRjNnlnbXV0T3RIQXc4a3pwcjB6aFVIUWNjSVorQmVlRk8vR3lSSWQyUHhpdVJNa0ZNRXZ0RUM4bFZWTjRCUFBMaEdVTW9nOWZKSG1hZllmPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGd1RDQ0E2bWdBd0lCQWdJSUExbCtScHFFNmlvd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakF6TVRVeE1qSTROVGxhRncwek5ERXlNekV4TWpJNE5UbGFNR1F4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1SNHdIQVlEVlFRS0RCVk9iM0prWldFZ1FtRnVheUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVeE5qUXdOakF4TWpBeElEQWVCZ05WQkFNTUYwNXZjbVJsWVNCRFFTQjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUE1ZkZ4K3Q2OTZ5TDE1cWVPK29wYmRmMVhHcVFGUGhGeVZaQjFSamQzbmJnMVU1K1d6MmFXYzF1Z2YrZnFxNFVxTEZMajhjL3d1emFZRTUwSFNMWm9sTmFORndvQUE1d3g5R1ZqZkVTYnQ1czJPb1kwQmFDZEdTYnl1VkNQbCs4Z28yWXYxRHgrQWRBVkRBVGNFbEdjNGNVSHFDb0Z4RHczQkJaRHBGSjVMRGNvZjRzWlJjT21aM2c4cDZZdVowM3ZQZ2N0UXZsY01SRDYvRkxCdmh6VGNVMExhbWJpYU1OUCtVbkIwWW1xMTJjTUNwZWhlRDRYU3NjcDQrZk45VVJuM2FkRVVHekpiTElqdmUwMjN6QUhYN0I3a01oSVlTT3lDMk1hQjJWZ3EwSi9uV3FpZTcrQm5vMjZNUzEvWVVLSUNvdis2UVkzeGh1YlB5S0tuWjdNbFpUTDFXeGZBNGQzUElHT1d0bUp0OTJLT0xCQ2J3ZFhja2NxblRFUjJDc2s5WHBzWk51elR6L1lSMFpoNWczZVFiWVlFaUJ6TTZxeWZ4MWt6akRhNlpSZS93dHdCQUJublVyWm1yOHBsOVY4Rk9QUldVUzJ2NGpIcTBJWlRmTkErYjVIRlE4Wm5vQTRCVFhJRWx6NnhSV0xNN2kvNlEyWG96ejBSa1pOVFMxVndjdW8ybEpRTWQwdGZuNDhyaFdVM0F3TEU3YU5IOTV1alU1Zk91Q0pNaEpBb016RUh3MnZUY1F0cUJSNThnVGJ3eHJaYkNRNWFtT3JYMm1nRVRPWjYzamFBSGdDWE8xK0V5dERrK0EvUW54dWlMYjVKS25jSHI2NDNpaE44UlQ5Qzl3ZWVBK2NBRlJjZ1hrWUhqc1hmeERmYXBpQzV1VXJUekF5eTJaUGcrOENBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGR2F0aHNpanBTUWFOaHdRaWdyeDNWSXN5QnhDTUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVVo0cTZzdXBJSEhyMU8yZzNKM0lHNjVGankxTXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUUV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUJHK2tQczhsZmtZdmg2SFB1TlFCU2pxeldUMGwvWXlFdzBLN0tkV25RMDZlZWVXWUtqYUZUUTZjRElQMHVjUXEzUjRjeko4UVcvVEJKRmdJOTVSVTFMVjRaK3VkYnh4RzE1T2pKT2JZSXp0dDBEVTRFcnd5ZjJyREVKZUU4SFN4aXVkMGZ2WWVaZHFaUWVkMjFOL1lkVlJ5UjhTRHBIQ1hQUG9tWXhiMVZ5Zm56Ym4zQXZCK1lwcFhZUVlBWmRrRmU5Rnc1RlZjbHYyWTlNRDBEQ0ZjTmswdmZhbzdsQk9aREVmQ0pXTjY2eHZIdE8rd0xDNkZqV3ZUbjQ3emlxOWdteTlaZXlnWlNETGF4a3Q0UzNINmlqUHN4TCtkdWt1cC9Kem5UcmUyeThWSGdQZFZqZTdCOEEvZ2JPRVpZdjVQSUphS1NmYzBkWDdYV3R1cE95MUgwL3FJd1A5UHlscEhmNWNnNElncHFyWmFaS1NqbG9iV3hpUDlROVJhaU5KQ1RKWnZJTzR3VnFBMXRpR1dJcnRrTEh4ZlhudVlvSTRmYXg1VG1KNzl3b0RuZHN2U2x6OTNGWTBMV21hL3g2WlY3OWx4amJ4ODJJTFU0c3ZsbE5aUFQyL1ZjSVA2TlJmU3AyYVIxcFl4QnRzemJVL0VTOG93RDR6blNvT3ZUWDNML3JhYjNBWjhVQk5ZMTM0UnFpekZzT1E4eEl6bWNtMTR5a3lsVGZ3dElNbU5tZUpOdWJHcmlGZWVCeFQzUWJDeHMwQmFmc2tFbUhhRGJvUWc3VWd2RDQ3ZGJJcjEzNC8rbTVZTmtWR2dtRjdHTml2bWxXSVh3QWlzMVhCOXcxcG1tenRFek43ZnFpWUpuenZBUDVha2FyOWJxbzRnVnlyU05Bd2xyT2tRVEUwdz09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPlNtRm5JSE5wWjI1bGNtRnlJR1J2YTNWdFpXNTBaWFFnSWxCeWIzUnZhMjlzYkY5R2RVMDRYMEZzYkhRaUlHMWxaQ0IwY21GdWMyRnJkR2x2Ym5OdWRXMXRaWElnT1RJeU1qRXhOVFUxTnpRME56TXhNVFUyT0M0PTwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVEwZEpJRk4yWlhKcFoyVWdRVUlnWENzZ1EyaGhiRzFsY25NZ1UzUjFaR1Z1ZEd2RHBYSXNibUZ0WlQxRGFHRnNiV1Z5Y3lCVGRIVmtaVzUwYThPbGNpeHpaWEpwWVd4T2RXMWlaWEk5TlRVMk16TTNNakU1TVN4dlBWTjNaV1JpWVc1cklFRkNJQ2h3ZFdKc0tTeGpQVk5GPC9uYW1lPjxub25jZT5yTVF4YXhuK3FvcnF5VGxCUUx2UjdEMkJpY1E9PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+UTJoaGJHMWxjbk1nVTNSMVpHVnVkR3ZEcFhJPTwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlNaTR4PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlFVNUVVazlKUkE9PTwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5PQzR3TGpBPTwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPm4yNmJKNXlxTVhPK3NvV1BNdTQyN3hLcnV4OD08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+QWxsb3dGaW5nZXJwcmludDwvdHlwZT48dmFsdWU+eWVzPC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5mcDE8L3VhdXRoPjx0b2tlbj50b2tlbi1ub3QtdXNlZDwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==


Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHYwoBAKCCB1wwggdYBgkrBgEFBQcwAQEEggdJMIIHRTCCASShfTB7MQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMTcwNQYDVQQDDC5Ob3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nGA8yMDIxMDUyNDEwNTUzMlowXDBaMEEwCQYFKw4DAhoFAAQUEQ+CGjW08iANzMN7+C4OpY7FvUcEFM5oU7vGM+6Cb9SFu2ef8fKZEWRnAggF9JnZJEBUY4AAGA8yMDIxMDUyNDEwNTUzMlqhAjAAoTQwMjAwBgkrBgEFBQcwAQIBAf8EIMxAYVsqqxoChgAmSQMBo7otvEUZmslm6wP/iLW/u3MiMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQB0JNinsFiP6A2H5/sKuhBYE4Ey4PJ+83w358nZmS3671nTvctBhsSkPEquauU5JN4F6t6IJ7c8Kg5gvOCYOm7O375EdgvGX4N+Kfn6PgUMgcPsgE0S2mDVaz95M6Aa980fF7FR28ao8NxZmL1FkfkXbNTRqqUp/mvwdV9JGiYb5y0Mf+LqPQfBKhUHdRfA8Cm5KeykHkn+B0npuky1YKDBwoXiOulFbJUMy8UHqWwIoVRxx4ltMddyO7ozHI3u8pqul9ZPCKAvbFSNOCFEEj4Pwyhnxy9ExPnpRXu6/915jpkj9jS3kAJE9+EmbaZlllXx2TLAntKIzm/MH9x59zxzoIIFBTCCBQEwggT9MIIC5aADAgECAggD9KeMr++YbDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMSowKAYDVQQDDCFOb3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjEwNTA0MjIwMDAwWhcNMjExMTA1MjI1OTU5WjB7MQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMTcwNQYDVQQDDC5Ob3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAhdaq9pX5q5F/Ca0mQj5gZ/i9Tk9Sn0ZPHxATW0JsMN07EzDzLt2bkK01FwwGOeAhIK/W9WxC0ByJ0eBm8OLm0z9wGyWH4wPQE88owHh9Dm51MoJYMPLBscBe5zcH3+EqcFgi7Nkr/LA8kTfuXYyQkIqQYJkHxzQRSSBd1FmUT36LD76wthfsB+l/0N+umUg1085WcSd2qh20Ys4R9EYR+07Qmn2rpTcYO7ZJkQZXC/yON21s4+V/ibji1zpMxQN8wqVRBKpg17YsFeRAAWQ4bzc+8OKWxWKOUrxLf43VrOkpKcubFFKFKMHKJYDOH6pmPgyOtQWPWYteEIp1NRxOMwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFM5oU7vGM+6Cb9SFu2ef8fKZEWRnMB0GA1UdDgQWBBS1onV85aePQGEMhOYrcHshdEkD0jANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAv9Gku4oLzYdnIcKnu3VHam78SVLoMFGlJCfNCJ10qOWjxA928I4UeF/CWVw8crjLpA9BjgbCL6zTgbsat/dO+KY0WYaakPVJjQqnFCo8WSqvzJfnXHmMxXNn3OypP1IONUZk3dXJUAFDRREvykqop+822u1qQlfvYfKSt0Jw6B8ayvwY5BELzAzeJNoAqp5unXsC738/ab2grk4MA+Zhh/m2K4P/pdEI0NwJ2xj5GmUR0lzXmwUtYOYBK+m/tTgAbJF8R/fVlMT6NnaorIw4kTcbKgPTP5QSZr3psRoYdFlOyvlF2+b+1Plssrmiszc9YlTapC6xrTo5pxksySIgqT0F0oKKzMOglvn6SByzzv+kdolU3ss7H9GymaGluiJNBGxeeIbJKe8NjunCEqCmyp5xGUOC2B79J0GlidHsMqWXalkyulkD87uJcc5UyDyL36q/mYcOXnBkO5LQy17gT09NWwDytEqKTY8eaZJACOGNwVgdVZ4uAIg3Mui9jBqOMNZGXrjQRgSaFc0Xeg6Dk0X9dUnUcZqE8+xDv+CfMR4zVYRJF0lRqlIEOyYU9xZddEm94bWWsNkEGu/x0uvizw1y6/mtRMlG81jX9aP4BjPzq9NfEwd0nQt8QgaBp6Iy/y00KufvLunzbNphCsBuBXZ99NbkhCZFn3XJZaEZCqE=




      

    

		2021-05-24 12:25:15.659598 UTC ±7 ms		2021-05-24 11:45:14.373269 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to bosse@chs.se was opened.
      

    

		2021-05-24 12:26:16.735371 UTC ±8 ms		2021-05-24 11:45:14.373269 UTC		
      78.82.52.240
      
        Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; LE2113) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.210 Mobile Safari/537.36
      
    		
      
        The party Sebastian Boström (SB) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-05-24 12:27:15.580447 UTC ±8 ms		2021-05-24 11:45:14.373269 UTC		
      78.82.52.240
      
        Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; LE2113) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.210 Mobile Safari/537.36
      
    		
      
        The signatory Sebastian Boström (SB) changed the text in the text field “ID number” from 
  blank
 to 
  “9003084234”
.
      

    

		2021-05-24 12:27:15.580447 UTC ±8 ms		2021-05-24 11:45:14.373269 UTC		
      78.82.52.240
      
        Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; LE2113) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.210 Mobile Safari/537.36
      
    		
      
        The signatory Sebastian Boström (SB) signed in the signature box “Signatur 5”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		1		0.736		0.881




      

    

		2021-05-24 12:27:21.904473 UTC ±8 ms		2021-05-24 11:45:14.373269 UTC		
      78.82.52.240
      
        Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; LE2113) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.210 Mobile Safari/537.36
      
    		
      
        The document was signed by Sebastian Boström (SB) using 
  Swedish BankID
 through 
  CGI
 as the authentication method. 




The text signed in the 
  Swedish BankID
 client was:


Jag signerar dokumentet "Protokoll_FuM8_Allt" med transaktionsnummer 9222115557447311568.






Data returned from 
  CGI
:
  
Name: SEBASTIAN BOSTRÖM
  
ID number: 
  199003084234

  
IP: 78.82.52.240














Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPm92SkdtNHVGMi9zeXNGUS9xR012SU5lUkNZMEl1YWs4VDc0dUQvem5uRDg9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5TT0RmZFRUN1V1bjB4RHpMK3phdVRObEVKQmdISjJoSzlGcVJRZ093MzU0PTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT54b1pHd0dtMFNDaDUvcHBMajgrZnpwQnZ0dnhobXVqemlneXBpWm5RRVdkVDNPYVRRYU9vbFBUNzBCYzVaTEVEcDl0bTQ5Ky9HeTNGYjFiNlgwcVNMTFNkdVpSQTJlY2xqbmprT2haWVlSR3oxb3NIb0ltTW5oMHJsdXZ0aXpNRXllbHBVcmV1NjYrdWpITEFJKzh1QllzMkRidGcyTmREOUsxOVRtaWdQTjRIcUZMVXZidkg1T1Q3SW9MUnlQOFBNYmk3anBUR0xoZmYrWndHNWZ4YjhSakxJazJ6T2MzZHl4R2JBVUpSR243WHRiY3NEL0diMWlqS3VhQWhwU0N5K0Q3Wm04N2FDbitzUHBQN1JkN1Nhdm5xcEF1ZEs2cG00M3B2TFp0NFlJSnJiSXVGR2tmZDBMMVJZMi9pejJxQUh6NTB4NUF1OHZDbWw0NlJnZU1nZ1E9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGVnpDQ0F6K2dBd0lCQWdJSUkzdlN2WTVBVTBRd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NakV3TkRJNE1qSXdNREF3V2hjTk1qUXdOREk1TWpFMU9UVTVXakNCd1RFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVSTUE4R0ExVUVCQXdJUWs5VFZGTERsazB4RWpBUUJnTlZCQ29NQ1ZORlFrRlRWRWxCVGpFVk1CTUdBMVVFQlJNTU1UazVNREF6TURnME1qTTBNVG93T0FZRFZRUXBEREVvTWpFd05ESTVJREE0TGpJeUtTQlRSVUpCVTFSSlFVNGdRazlUVkZMRGxrMGdMU0JOYjJKcGJIUWdRbUZ1YTBsRU1Sc3dHUVlEVlFRRERCSlRSVUpCVTFSSlFVNGdRazlUVkZMRGxrMHdnZ0VpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElCRHdBd2dnRUtBb0lCQVFEYUtNM1N5aDNlTUFoUEhjVVVtTVZhOWpTcGtqMy9MZFIyUmx0bE81Y00wSjF3K0N3RmRPRm10WVlTbjVpMm9TQjFIRXNZRjFJN3dFY1pJQzV6MHZUUmV3bi9FMC81KzNGK1hZYU8yTFl4aWY1Ymw2REpndUp2cG9hZEtST2h1SmcxTzQzSEg3ZTU3R2Q3czJROUhxSlBzcnRUWGYzcHhoVE5QQXJnNnZrWTlRODI5djhzbHRuNHdEU1lvSVdCL3gyQytER1FwMllVRk84NlNzbHhTVDArUjRtMHE5U3UzMUFFYVVZdmVQNDM0bkdCNlJaWjFtWXVIemxJWHFmU3o2d0diZnU4ZkhiT0duVUlyclZGTzFrTHhzckpHUzFaRC9ySmJjdXEzeXBRTnlPNVV2RmJmMHRNQkhRd2lsRlV2WEV1YVpIbTdHaHAzVVg4Z1VqdkowajlBZ01CQUFHamdhVXdnYUl3T3dZSUt3WUJCUVVIQVFFRUx6QXRNQ3NHQ0NzR0FRVUZCekFCaGg5b2RIUndPaTh2YjJOemNDNXlaWFp2WTJGMGFXOXVjM1JoZEhWekxuTmxNQk1HQTFVZElBUU1NQW93Q0FZR0tvVndUZ0VGTUE0R0ExVWREd0VCL3dRRUF3SUdRREFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JSM3BBaldycjEwSS9nRHc5ZlpYbWo0SUczQ01qQWRCZ05WSFE0RUZnUVVwNTVvNW1lM1ZscEl2dVZDd29TMkhvY1pQMTh3RFFZSktvWklodmNOQVFFTEJRQURnZ0lCQUUwd1VOV3pYNkJrdloxSWRJRG9CaC9LaU9vcUlkcHZYQmI0ZVQrNzc0TjJNZHNDNlVBNTMwNHV5SzZEcCtudkJNZnJMdVB0ZitBTVdBNktKNW41ZTNlZUFlK3dMYW9mSmpKNXR6bVdiYy9ab3JSTmc0QUJUUjJBRmtPQUxiUC93VXcrWnBEWjcwc1BQbERSZGQzY28zU29UQjFTSXF6MThia0JwenpjbWJYU054RWRhVWdqN2hQejF4Q2VMTUtpWkF1VDZ4TGJrYzNzUlBFSVppRVY5YnJRQUdsZkdQdjUwZHN5ZTNOSGVGYnBybVVGcm14K20vUXRyQ1VONDkvN2VocnZTOGQ0VDkwZDZTbzRub2VjQm0yeWFhc3hKY2d5TXkwK3VMNDdyOGU0bnMxaUUycEdjNDRjRVpXQXhjSHlnQ0U3Z1VwU2lodHhEN2tqSEtUMCtKK0tMUEJGMXFrbWlHbTlxdkFUcDh4cGo0WlJEaFJqc3pyamN5VXJQSjdEeWNmUFpMbEtxV1hTaXUwRW5sVnRHUzdvdCtqcmkvN3pSWmE4QjlxMzlKMkJCUzdlVEh3Z3JXdnNEUWVEcERZdmNUY1ZDK2F4MkxJcFZWa0NtWDRNOU1ZamZJaXlkQXl1c0h0eXJzbEk2Z1hicEpxbE1GRThDd0xyK0VWRFJFNmJqalR1MXJTUXh0d2Q2dDd1QW1qZ2c2OWdMQmJIOG1NeCttK3VWTnl6bVhodGNuUEU3S3d6TlF3bjdJLzU4YVNqdDBpSXh4TmVTd3plUlYyOG02VXJuMzcxdE9iVHBzMytQQnBGSDFHQlF2ODdHNmpQYW45cnZYNGpXMnZ2MFFSQUcvZjE1RlZmWlQvSlFMQVBMU0NaSS9xZFpUNUtTa1BVM1IvWHNpSXlINXhqPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGeWpDQ0E3S2dBd0lCQWdJSU5tUmZUd3Z3czJFd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFaU1DQUdBMVVFQXd3WlUzZGxaR0poYm1zZ1EwRWdkakVnWm05eUlFSmhibXRKUkRBZUZ3MHhNakV5TVRNd09URTRNREZhRncwek5ERXlNREV3T1RFNE1ERmFNRzB4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1Sc3dHUVlEVlFRS0RCSlRkMlZrWW1GdWF5QkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBeE56YzNOVE14TERBcUJnTlZCQU1NSTFOM1pXUmlZVzVySUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUF4WFFadmYzL2dVZElPTmRmRFF1QjFwNEYweVNxMkpOVnNzL01WTVY2anF0cmk4bDNBeUwvMW1BNFdSbGVON3RrY2tGb1Rpa01ZSmE3NmdsdUxSZmYzSDZDQ05KOFhXeFloeWxZZzhzd0F0Z3FMd2Y3L0s0b1B6RGtyNE9QSFlwaHcwTjdubXUybGhCUkF3bld2aDZuYXduWko4Skp1VXpac3VxQVVmUjJpVEZlNHVSSkpmWTN2bm0wdFFZQXVOclNrYmpTUWVZb216N3hFcUozMm9DRTZuOFRGdUR4M3RMM0VMSE1YMTlobk8ra2tyMVVZZGxRSGtML3M0SHI2aFFtUDQvZ1J3bjF0Q3N4Z1c4eGo2YTJma0NxQ3VEb1hrK2U2Y256ZzlKVkJZUjBVeGR2L3BzM204ZThGVEtIb2hHOEdZbTVuQUExenZYRittZzltbGdYSHBhNkFZZWN2K2FNbGJ2MWtwNGc4a3NTMzBBVWNVaG5NV0wvYnZ5NDFNc0NPU0d0dk9mL2RVOVBrUnE5cHFub2RFeTk5MU1LTXFMU3ZwWHFBandkdjZ6Tk5oVEhYUHVLaU85eTVuTHZQUW50YUpGdi9laWVNUUx2VE1NSkc3U09ZaXNHQlEybS8yYTNlSXJFbWhXd2Y2Y3dEMnRVSGNHTzhDekVzTmdlRjUzcHhnTnNMNXFOUjhaTDVmeVFVeTdVZ2cwbFRoSkFkWWkyejduMXlIdG9GZ1RJN2M2WDIyZW5sU2owOHh5Um50Z3kzTjRnQThVQ3c1SDdEUGZiQ2VPa0EvOGFxVzVrcjJoQjlBeGM1WFJpRnRlTmxsVHAvYTVMdXppcEo5SzRJQlJFTjQ2blYrM1ZISllKWUFyMG1zMm5Vdnc4WmdWT0JLRU5VRFhHK1o3THIra0NBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGSGVrQ05hdXZYUWorQVBEMTlsZWFQZ2diY0l5TUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVWVEMUJLR000MTdLRlJyalkraHpJNUtUZDJzTXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUVV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUJMWVJaQTIwMmxyZlh3VFRIV29PejdaeFRpYXZTSTIzYVJZRWc3cDdYM0RvSFdtQjROTGd0dTh3VUJwZDlRZkJ3NmRjNzd1ZTdZQkg0UEdrbDVqRlE3NjBMSzRDb1E2QmlZR05sUUhBdUhZL3ZwYzFidUFyN1ZkbkRTYWUzSG1NNjNnalZKR0srS1FHZDBQSHFPNnZYMWhEUHgwUnRXbWY1T2pBUENPMDNDcHZFNWY1dm1lVjFjMXRZVThXNGpxVk4xM3NpZlVrTEhtNWJKUHljcDNzS0V0M0laMU5LVzZkeG5rOVhGTGFkdWtGNEpDOFZ6WjNqT3EwRkVFTkRWR1hmRkZuMlB3Y255eWg3OUhrMHdSOHFPUzlaUjhhOFFNLzA4Mko3ZzZIY0JibkJWMGFtYUt1SmNxSlQxbDkrK0g5Zk5hT2hraEdyWGxVU3p2bTVnNVJiY1dRUjgrUk5GMzdzeE8wN3FxaVNuZTNVMlVta2VaOWxYMktieGhObUpaMitYZmlMRzM3YVJUbE9OTUVxeHN6ZEN0a2h3SlNmUnFTa2UrT01wQnVMZmlxak1NcHBCVUJDdURRUGVRK2hMclIwaHcvdXZpbk03NitUM00wWTIrVDNLUmwrVFhvTjhndHYwbU1PZVdxOUxUSHZvbGdlMkVUMitxM3RwSk1BZEZHcTVic0JHOXdIQ2FoNllkakhJTEhUZE1TT0hiY01nUENCM2o1QkJudFFMN3JzanBjRHphREVPUG5qRmJWcGIxYjUzVTVETW92Z1B1WjM4NjhQSGloR0RqQysyY1BmOWlrVnk3dmFiaTYvMUZTbzMxaDJXTFVmNGF1K09kUjd1K3F2ZUZjQUd5TGNBVDJ3cXJ5dFA1RlpKQkZqQ29OOFcyYVVRYis4SzM1L1JWQT09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGd0RDQ0E2aWdBd0lCQWdJSUE3c0xRVEVoenVvd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakV5TURjeE1qTXlNelphRncwek5ERXlNekV4TWpNeU16WmFNR014Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1Sc3dHUVlEVlFRS0RCSlRkMlZrWW1GdWF5QkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBeE56YzNOVE14SWpBZ0JnTlZCQU1NR1ZOM1pXUmlZVzVySUVOQklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRRGFuU2UrYnJKcjJrdi91cGZWUTdlcEd5QUJYMTdqY1N5ZGJoWVZRWGFHc05GYjgxRkJKK2FweFU5LzFhSlljQitIaUREMXJ6Mkh0cFJaRXpMbFRyQjVCeSs5bEFmYUsxZHdpZFBnUzRMWnJzUC90ZHZTUzI1ckdBbXNBM0hpdVgyUUpJUDh6ajBrSDNMWDM3ZmdkZDMzOHhweFZlbnBIVXE1RG1yUU8rZGZOT0JTUUdTREpNUnBqcU54RTVZeWRkRFlKcFVjMTB5WFo2bWJEeEJvaGhIWXlkdVFLVjFZTXpUcHB3TG1hVEtBVXVHOXAzSmdmR2ZVeUN6L2dzVEZWb2E1bFZVVEdUUXpMSThlRVg3R2FlaWdYd1JVc0dMcGFLUVErbDU2d2Fnck9Lc1NxWWgzU2JWRStNU2sycDMyTmxlMWhqL1hZRUN0VU14blZXV2twUVFEOWRjVFp4TVhGSzc3MHdhajcra0FiS1AyajZpUDNhSGltWnFqcEVrUTJMQldXOVIrVkt1QUNtSmZUVy9ucFprMlZ6SXhESENDSHE4dDFjd3VUVFMwdmdMb0ZnWElwaHloV0ljUWVUNmFMTm1UMGVQQkhjY3BNdVI2UG9HeEhlVzFTNExTT0F4RkEwQzJLQzZ6eUlRdjIwV1BwdFRvYzNlRFU5MjY3eEpNNU1PODFGcHd1RTZiZ1JMZzUvenU1anhlZi9DTUpmUmM3OWNSSGhXTVhWdkZtRk5FRnVMZFdpVXd2QlpqUW9wcnlpK29LdnhPMng0U3lSOTlFcElFWmtlZjF5MktaZ3ErOFBZWTJZL00yd2tVWStISnd6aHd1ZXpudnpyMk5JV1kyZnNTOXB6dkFEb2ZFdzNTeGRzZU12NkhPbDFyWXRWNDVSa3FFeTFuc0ZqV0xRSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVlRDFCS0dNNDE3S0ZScmpZK2h6STVLVGQyc013RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JSbmlycXk2a2djZXZVN2FEY25jZ2Jya1dQTFV6QVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJBVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBQVkzYzZvRGQvUXVEamNQQW1rL2h4dDhlWXlNRXpnUzRNVUJERkFFYUlNNDY1N0VLRXAweFU2SnhJRnBvRjUvUmR5Vy8vanZWaXFBM3JiVVdZbm9BQ3owOW9pQ1Fnam5hWkpnSERPUSt0Nmcra1YyVm5FSkdHby9VRDZ4Y25KQ0ZtZGtFS3d4ZzRuai9rYjFWUnRQalppd0FLbzFhUjFDalZTaTlLRUFVaW5RelczSE1ueENYOXNjOVppOHhFZnJCU1ZraDJoVTZZSjNpTWI4VVRHV3VHMjJEUkJ5ZDM0U01DSTJjUU9ZWFZ6Mk1kNWp6S3dNTXJLWGlqQlhIbU1TVGhGbFBuR2NSdmhxQ3YzMjdXazFTWFBPNXoya1pKRUg1N3RUTWo2RTAxSGFGZ0NzZ2FqemFOblo4akFFNEpNSHFsZUEyVldjSEFYajhtckhIR1VWbEx6N1c2UkdBeHlzcE9DeHRKeEkxQVFNSVBYZGhaQkIxeDRwb2lHdURWOE1JN0NGZ3dhbmQrMWxtbTdrbWpnWW5QUktOdUdLTzVDdE9GZnZsNjUzYWt0RWNVYlJTaXc5L3VlbW81Tkk0UFg0c1d6VW0zL2FEb2tTT0dhVGZSTzhwYm1qTkJTaW1XRTI0NUQ0L0dzQ3JHdVA2RTJNdmtVaXhTT0FUeHg3Y2FzUHFrbGxWTzZ6eUxSV3JTN3poQXhRb3hSOE5xQ25SUW9Vb2E5M081dGdzaTFCY1NlbmhydFNhQ2kzZnZWbVkrNlZITmI4SFFpL2xHbnpUdFgzZ1ZJdURIcVcvajJxOWsyS3Q4anlxeHVIUElHK0lxbGxzMmxTYUdwME9wM0tYUVljYjhiKzFNZ0d0TWhlenNyalpORkxEcXZoSkFKMnpWMXJsZ3VTOVdCV3ArcVc8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjx1c3JWaXNpYmxlRGF0YSBjaGFyc2V0PSJVVEYtOCIgdmlzaWJsZT0id3lzaXd5cyI+U21GbklITnBaMjVsY21GeUlHUnZhM1Z0Wlc1MFpYUWdJbEJ5YjNSdmEyOXNiRjlHZFUwNFgwRnNiSFFpSUcxbFpDQjBjbUZ1YzJGcmRHbHZibk51ZFcxdFpYSWdPVEl5TWpFeE5UVTFOelEwTnpNeE1UVTJPQzQ9PC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48c3J2SW5mbz48bmFtZT5ZMjQ5UTBkSklGTjJaWEpwWjJVZ1FVSWdYQ3NnUTJoaGJHMWxjbk1nVTNSMVpHVnVkR3ZEcFhJc2JtRnRaVDFEYUdGc2JXVnljeUJUZEhWa1pXNTBhOE9sY2l4elpYSnBZV3hPZFcxaVpYSTlOVFUyTXpNM01qRTVNU3h2UFZOM1pXUmlZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1N4alBWTkY8L25hbWU+PG5vbmNlPkpCd0pEd2ZsL29yd21NSjBUbHJac2JWZE4yND08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5RMmhoYkcxbGNuTWdVM1IxWkdWdWRHdkRwWEk9PC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eU1pNHg8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+UVU1RVVrOUpSQT09PC90eXBlPjxkZXZpY2VJbmZvPk1URT08L2RldmljZUluZm8+PHVoaT5RcENnQ3BPQ3ZrSXFTSFZZV0NpZW1URzJFeHc9PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkFsbG93RmluZ2VycHJpbnQ8L3R5cGU+PHZhbHVlPnllczwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5DZXJ0aWZpY2F0ZVBvbGljaWVzPC90eXBlPjx2YWx1ZT4xLjIuNzUyLjc4LjEuNTwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PC9yZXF1aXJlbWVudD48dWF1dGg+ZnAxPC91YXV0aD48dG9rZW4+YXV0by1zdGFydC10b2tlbjwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==


Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHYAoBAKCCB1kwggdVBgkrBgEFBQcwAQEEggdGMIIHQjCCASOhfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwNTI0MTIyNzIzWjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCCN70r2OQFNEgAAYDzIwMjEwNTI0MTIyNzIzWqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQg1Pg3SX4JcNuIPzt4Jk9QoxTrvRzbneaF5yyDL9CeNqcwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAJDfaWyQMEzM7OxMf1wW7kVGh4Mutk+mnnim1amvqx4Mn8FMS+GxtDcNYJDB1wjQb05rvQTF+Qvks5AXIXu3FGX3/989FbPOXLsxwg0SAovHXwLHx46y7XJmJxiJoOzHNcetQiRqUdktgp3/Tc/fpmaDDl/e7O4DqiMrSFLYER8BQ5iHbRXkj1FM4u4OlqlpPnPWdERqPtDPHINLyFw2rgvXAF+0WH9vWTu1t6T2G/bn/1aTmOyj2suH+XSfER6mdPfbUcU1NKIBVYp2BDNEwEYrBUBicxgwcvQfXx131waNRhbHY/kFLpYo7s98uhIOatFsNmfqqNIlWv3/O6zysg+gggUDMIIE/zCCBPswggLjoAMCAQICCFk9y27T678NMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIxMDUwNDIyMDAwMFoXDTIxMTEwNTIyNTk1OVowejELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzE5MDcGA1UEAwwwU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAvv+Mnrn+hRBAa14RZuTni1QqszkdXyfCuhVEEZZoN0DF/XQmira8ImIv+0spKAYGe1GJj+JhMHZvVN40jPI+JlfHhOjbgrnYIvTWNRc/Z2yzKvRZDq+yipyu92GFQE0nMLTaCgEHPfb9YD9GuoihGvc1SzBTUWvIyqodHSIj2XL+/UvzkhCSI2mgDlP1D19FuXXgJ7oUZSKa6hdP75gKsgqSsh+gqdCIXTs2jEh9w7M8fSZEMxqD81JIjNQD7OmusnRh5F1CiaIARwq3zcK6eaI7TXTNF5lqFFPtfcSpTSUMJcqIwDdYHqdCxTHC08V8sjhLOz2LACugI+92pVbLIQIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMB0GA1UdDgQWBBQC2kWXOO4K21w6TEr40lbZS3TGiDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAXMFsqEQ4j4QzIm6k/62sBbskzvvKTEG8vt7+CT7dE+cmkdOqlgwDhxcUsYBNsh8HqmBvZUaoiGsh0vCc5XKfDsAjwBqatzKNNoF71tWw3DC00s7Uv2By4ixuDFKAFrbxCgrL6E+jN7/sDngxTBMwrj1vhWkrLb++BQnw0NIPenx4eumLG1wUCHTpf5sChNiLEGBqofY7YSdBhP4lo9KZhQXPLdhL9sZVDPmEL/GFjQglQ/Gnk4zRWLO1k69iJWbpKGwA/Ilosg2xnOSG8JrJ4UvcgpFn0BiU9cJZ5BZWlu7MS/RMMUd3VkizhINv3KAZRMkYoEyP8ms8fRoZTS62jMgJLx1MCh06JHcYm6IiWiyxGJUwIs/5s0Lf7Ug16pLEDVoEPfZvtegx5OBenCQaBerqe6z+TyWHyF1cLi3cIsVxmsuwxBj+GWlJrmtURFirc/7btsV1kQG8zKM8Fz84t6BIwEh4mDF6uo0QChxmISopAegeJ7QeteGg1fJuE4C6Oa7CXYA00vEkw0Yc9Z8e67zg9FKCzrxm8vad4/ifPduv1HOsHynBoHIbWYOwEtCtagGl6MwP2bzOoIfhmmOjQZQINnakDavAQBcgyhumHur8QRi6I+jfFtPCK06YyOoPCarvRfNPyuMFK8TXT0I0dteNUc7hPn5FcbROf+Szjy8=




      

    

		2021-05-24 13:20:58.032987 UTC ±6 ms		2021-05-24 12:45:16.570181 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to bosse@chs.se was opened.
      

    

		2021-05-24 23:30:54.217603 UTC ±23 ms		2021-05-24 22:45:41.284832 UTC		
      95.80.40.98
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36
      
    		
      
        The party Oscar Börjesson (OB) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-05-24 23:30:58.288057 UTC ±23 ms		2021-05-24 22:45:41.284832 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to oscar.borjesson@chs.se was opened.
      

    

		2021-05-24 23:31:46.722444 UTC ±23 ms		2021-05-24 22:45:41.284832 UTC		
      95.80.40.98
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36
      
    		
      
        The signatory Oscar Börjesson (OB) changed the text in the text field “ID number” from 
  blank
 to 
  “199510275531”
.
      

    

		2021-05-24 23:31:46.722444 UTC ±23 ms		2021-05-24 22:45:41.284832 UTC		
      95.80.40.98
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36
      
    		
      
        The signatory Oscar Börjesson (OB) signed in the signature box “Signatur 3”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		1		0.133		0.882




      

    

		2021-05-24 23:31:57.800936 UTC ±24 ms		2021-05-24 22:45:41.284832 UTC		
      95.80.40.98
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36
      
    		
      
        The document was signed by Oscar Börjesson (OB) using 
  Swedish BankID
 through 
  CGI
 as the authentication method. 




The text signed in the 
  Swedish BankID
 client was:


Jag signerar dokumentet "Protokoll_FuM8_Allt" med transaktionsnummer 9222115557447311568.






Data returned from 
  CGI
:
  
Name: OSCAR BÖRJESSON
  
ID number: 
  199510275531

  
IP: 95.80.40.98














Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPm8yNkUxR2JCOFBBUEZBeHhGZmRHZmpEV0FONDlDZVlUbVA0VncwRVVMK3M9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5ubjVsbDdGNExOV3RZUjVFa01yUmNjTzBsT0FLWVBHQnBJc1c3QlNOTWRBPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5jelA0SmZlNEFmdUtvVkZaVDBOVS9lUXBON2FaL2tGbXFvbXlxL2dHYzNOQXBCYm8wNktMY0dJSUVLYllabkdPTjNvQkYyOUpGRGU3bWlTSWR2MnFydXFUcCtSbTVpR3VsZEllWnBsYUpHdy90VzcwelEwSFgvVUNWMUpJeEdUUVpaYkxCWHhwQUlCUjIxdWJnb0U5c3pLK0daN1NIYkdjeTZXQ0xCVFl4bmQ4ZlQrU1FsdlNSUDFkZDNMZEI2NG9TSC80eFZmNFdJdzREcUtueFVuN1RDZDJtVWthN0FqTnE2Mzg0bFEvVUtmNkpPUDRpWGs2ekE4Q0NWckRPY3gvazhGay9ZMkt4UjZxT2dCR1JjSWlzSGkyYkpvQUh4ZGZZRERYV3B5ZExRTXB0MEwzbHFzWUtGT3krblB5MXlweXBoSUpQWEgvVEdsdlR0YXd3M2owb1E9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGVlRDQ0F6MmdBd0lCQWdJSVFHUjIvZ3pxdFpVd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YmpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhIakFjQmdOVkJBb01GVTV2Y21SbFlTQkNZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05URTJOREEyTURFeU1ERXFNQ2dHQTFVRUF3d2hUbTl5WkdWaElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEl3TURreE9ESXlNREF3TUZvWERUSTFNRGt4T0RJeE5UazFPVm93Z2I0eEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUjR3SEFZRFZRUUtEQlZPYjNKa1pXRWdRbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFRTUNrTERsbEpLUlZOVFQwNHhEakFNQmdOVkJDb01CVTlUUTBGU01SVXdFd1lEVlFRRkV3d3hPVGsxTVRBeU56VTFNekV4T0RBMkJnTlZCQ2tNTHlneU1EQTVNVGtnTVRVdU16SXBJRTlUUTBGU0lFTERsbEpLUlZOVFQwNGdMU0JOYjJKcGJIUWdRbUZ1YTBsRU1Sa3dGd1lEVlFRRERCQlBVME5CVWlCQ3c1WlNTa1ZUVTA5T01JSUJJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBUThBTUlJQkNnS0NBUUVBcmlINE1tWmt2dnpLejArcmo2enZVaFcvNXBkVHVzdTNSYXlnQ1lTWlN5WkFPTEdCRlJSNzJrWkI2aERaOWFwZzVmTGxGRDZGbjJTTml3T0Vra3pyb0dMUzNVQkZCSUZNaDhnTC9UVVk1WkZ4OWMyRUZsb2Y0Z0svQjBXVDZZQmdSWHhyZlhpeWtha2w3SEZlNTlCZUI0dTZ3SzdNTW1DSTZyWC8vR0d3RUJtdDlXWisrTUdaTC9RMXRIeGNrWXJONEZLR1lRVW1xaXhvSHcwQ2YyZDdabStaNHk3dFB5MFVUYjdndDdGUTVheWVEc2JXdU1rbWdtb2FXME1BNkFXUURqTmRZRlFjWHdlK2xOU3lZbWVJWmVuVEY0R2NMWU0xbVFTVVd0TEp6UHNOQ1FHNXFWZnRYMWZpc2RTa0s2U3JSVXJuVTBhQnJRK2M0MklScVd4Sld3SURBUUFCbzRHbE1JR2lNRHNHQ0NzR0FRVUZCd0VCQkM4d0xUQXJCZ2dyQmdFRkJRY3dBWVlmYUhSMGNEb3ZMMjlqYzNBdWNtVjJiMk5oZEdsdmJuTjBZWFIxY3k1elpUQVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0JrQXdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVem1oVHU4WXo3b0p2MUlXN1o1L3g4cGtSWkdjd0hRWURWUjBPQkJZRUZEMDhDcUVLYmNCT05QYllVVWltb1lnZWhLbGdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQ3dVQUE0SUNBUUNJOVA1SHNBRTR3VFFEdGZQVmF2VlpxRTl5UnhVVytvcGpTUkFRdFZVWmxNajFTL3ZXalRBVnU5NVFOUnh6VjBjSW51NFZ5S3k0M2gySmZBNy9HRzlNZm0vNmg4U1FUYnZkODZPS3lFbUM3bW5OSkZTeHp6Q1ZlT2ltcHhaeW1DU2JDMWhsVktsOGQ0aUtyRlFVbmpNK0ZQTG5oVjFLOStEZU9tZnNERG41MUhjVERqVEdGWXl5VjdSbG10RmNHUmZyaDJLdXlRbXFYY08xNXNwREtzNG9Tb1ZJdDlabFdjL1E3QU04cjlRT0kxdmhURHkvRnNIOGNyMXNOaEpPMkszM29EbDJ0VlVPM0FvTU54SkhmZ0lPTVFiQXZWQytPR2hMdFptQWp5dFl0Z1FEdFgzY1ZxbWpPeDZaUFZqZjh4N2pPL3JvdThIMHZNdWFCVDFxb3pPUVZnS0RGUXBJWkhwUWJjeFE1ZkpmRmlVcllpL3h5ZVJwYzVhMmhwMEpIUEFVNG0wN1VycXhGWExyYnBicW41SElaWG5FZWQ0cWhKQTV4eThvRkJDZG10WW9aSmh4aGg4K20wRkZjVnpIUW4wZnFwcU1acm5JTlViQnNBaFhNNzJncGVEU1VJTk4zOWFkb1RnTW1KTnZzbklZK0w0dVdsS0xwNTd4QW9tL1R3WUZ3ai80ZzA2RkNuY0t0aktKZTNWWlJwaDVxTmU0QWpEci9pR1dhYjZqcUZkRnkxQjZhaEZ1bmVaN2JwN2E1RDJaSW9VdExvTG1jajkrN3FmaEtYNU1xOUFHWTMwSUFQTEp6SkU5bWRLMkU5RFc0ditZNFhTU0VvSmZuZjBBSEV1MHhZOE1ydTZyTVhjMVA4MWdlZUV5SGVJWlpkUk03aXcydldtZVZ2SzBWdz09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGekRDQ0E3U2dBd0lCQWdJSVF5TDNYbzlhT3U0d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WkRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhIakFjQmdOVkJBb01GVTV2Y21SbFlTQkNZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05URTJOREEyTURFeU1ERWdNQjRHQTFVRUF3d1hUbTl5WkdWaElFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVEl3TXpFMU1UTXlNek0wV2hjTk16UXhNakF4TVRNeU16TTBXakJ1TVFzd0NRWURWUVFHRXdKVFJURWVNQndHQTFVRUNnd1ZUbTl5WkdWaElFSmhibXNnUVVJZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1UWTBNRFl3TVRJd01Tb3dLQVlEVlFRRERDRk9iM0prWldFZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUUROQkp4NHM4aHNlZHFDWnNYWkY5M1pjRzFaTVNTazMyYXZpOUFXLzFPeGoyZ3JxdXBhQXUwVUY4aUl0c1NCQzJ4anVkZkJ3Yk8xd3JIKzVMUEhkcWdjYXBXUEdMaTRTTnorNzJETFFORmRncFgwZWNYeWNYNkViK1V2R01jZE4vV2VDT051VGRQRUk0cFBDY1NFdmM2R1BMZHJXOFdsTThTcmJrbnJCcTdnQlRDVkZyUlAvelVKR09la3UybW44Wm5SYkFETzlVRVg5TTVpZjNGa1RMS0x4ek0zYThVdG9aUERkSm1PNEdpVlRGSmJWMm5qckN3VWw1N3UzZHE5UDFybXowa3k1RFpnRGVWY0xIT2Yydkh6TFVWd3BLL1FObWNGajMyZkplNU12TVJVejJ4Yi80V1lPS0xadHpDZDVFa0hwQnA0T0ZSRXlqeHdVN3RXZVJINzZtWXVSV1ZhMmtxVjUzSWV1dGVvVzIyRTNSZnJtOUpFUXNieEpBZU5yOWsyeUV4anMyVjNMTks4UGErYWVnQ3FaTGVmSnpDWExJME1yaU10a3VneFNZTlBNTWJjSXZBTEtRUjJxczVVMmpibzVFQUx0YS91UFNXS3F0cGRwQkE1OGh6cXEvWDhPT3RrTEpGeWNFRGpZSWdta1REUVlnM3JNcmphemFmVlN5bllReWNVUWhxZmZQeFJ4aTJ5K3prblBFanU5ZE9VYXVtTERyYzc0L1N5UG9DSFJzb3RZNGZTNnF2Z2NpV21vWEUvTmJBamxEOElGcnZJTm9rSCtZZ2tON1N1MjNkVnl6dTMvek1taWJtV1hJQ0lYazVQMWVESXVGZHlmaDQ1YStQcGNWZ3dhUytMZWhCM1Y2QTdDR1plUmZNUnZzcFJNamgvbktWT01mc3crUUlEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVem1oVHU4WXo3b0p2MUlXN1o1L3g4cGtSWkdjd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUm1yWWJJbzZVa0dqWWNFSW9LOGQxU0xNZ2NRakFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUJPejIwUkt4K1VYc1RvN2JXMW9FbXpkTGQ3K0lLd28yU2JyQjdkSldJb0kwWUNuWEhyVC9oYUQ1RGN5TGhZa1FnR3lhMHZKOTRKK1JrbmVnNHhTWVRjcm9Fc0U1Wkd4SCtyVC9FbFQ5ZWNyMytiSnNzVHRGQzU0eHpReWU0cmVXQ29Jck1YMGtmSzF0Qnp3cTByVUc0VytkVGUxdjdmZlpMbGhxNGRlVk8yVEtyLzhDTnBnZ283TXhVY3BHVHFieDhNQmFYMWhZYmRPa3NIQUVXWE81bVM4cmhjS2ZmSEdVMHBvV3pEdmRXZjZ3aUFVRmlBL3BRcmJoMWVTcUdkQzg1ZDN6SUZBVzZ6bGlzM2pTMVZzVGlIcEZFYnl0OHBZU2lOaVZIRGxKWW5WZ3VPTm4yVTBMdGZ1Ukl2d2w5a2xXTkFuRHpnQWVtZnc5d1NWUXhtc1FmVUMwSHVXMDhMMGxEMDhYSkRtK0ZuZmtxYitCSlJWQlA0WVF0R1VrdEIrb01oT0VFdVhQanEwN1FpYlVUb29rWExLUDZrNmpnUDVjNC9qeXAzM3hqdDFSVEl5K1l3SFFKM3NTUWErdzc2SVRUZS9TNnFKQnUwL04zSlBqVUZXazUvczYwTCsyTDJ2YWhpTytUWHNwaXAwU1FHS3FDU0tmcVArYTJ6Q3l1RURXN1VtMXpGUndFejQ2ZjhwRm92TjY1RVpRVm9VVVppUHVYNUxHc3RDT3RUY1FVcHdxZ1dJWTNMOHQybHJUSCtDSXBQcmF4Tk1tNnhJWENCV3hjYzVycVJ2QkhSVkRjNnlnbXV0T3RIQXc4a3pwcjB6aFVIUWNjSVorQmVlRk8vR3lSSWQyUHhpdVJNa0ZNRXZ0RUM4bFZWTjRCUFBMaEdVTW9nOWZKSG1hZllmPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGd1RDQ0E2bWdBd0lCQWdJSUExbCtScHFFNmlvd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakF6TVRVeE1qSTROVGxhRncwek5ERXlNekV4TWpJNE5UbGFNR1F4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1SNHdIQVlEVlFRS0RCVk9iM0prWldFZ1FtRnVheUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVeE5qUXdOakF4TWpBeElEQWVCZ05WQkFNTUYwNXZjbVJsWVNCRFFTQjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUE1ZkZ4K3Q2OTZ5TDE1cWVPK29wYmRmMVhHcVFGUGhGeVZaQjFSamQzbmJnMVU1K1d6MmFXYzF1Z2YrZnFxNFVxTEZMajhjL3d1emFZRTUwSFNMWm9sTmFORndvQUE1d3g5R1ZqZkVTYnQ1czJPb1kwQmFDZEdTYnl1VkNQbCs4Z28yWXYxRHgrQWRBVkRBVGNFbEdjNGNVSHFDb0Z4RHczQkJaRHBGSjVMRGNvZjRzWlJjT21aM2c4cDZZdVowM3ZQZ2N0UXZsY01SRDYvRkxCdmh6VGNVMExhbWJpYU1OUCtVbkIwWW1xMTJjTUNwZWhlRDRYU3NjcDQrZk45VVJuM2FkRVVHekpiTElqdmUwMjN6QUhYN0I3a01oSVlTT3lDMk1hQjJWZ3EwSi9uV3FpZTcrQm5vMjZNUzEvWVVLSUNvdis2UVkzeGh1YlB5S0tuWjdNbFpUTDFXeGZBNGQzUElHT1d0bUp0OTJLT0xCQ2J3ZFhja2NxblRFUjJDc2s5WHBzWk51elR6L1lSMFpoNWczZVFiWVlFaUJ6TTZxeWZ4MWt6akRhNlpSZS93dHdCQUJublVyWm1yOHBsOVY4Rk9QUldVUzJ2NGpIcTBJWlRmTkErYjVIRlE4Wm5vQTRCVFhJRWx6NnhSV0xNN2kvNlEyWG96ejBSa1pOVFMxVndjdW8ybEpRTWQwdGZuNDhyaFdVM0F3TEU3YU5IOTV1alU1Zk91Q0pNaEpBb016RUh3MnZUY1F0cUJSNThnVGJ3eHJaYkNRNWFtT3JYMm1nRVRPWjYzamFBSGdDWE8xK0V5dERrK0EvUW54dWlMYjVKS25jSHI2NDNpaE44UlQ5Qzl3ZWVBK2NBRlJjZ1hrWUhqc1hmeERmYXBpQzV1VXJUekF5eTJaUGcrOENBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGR2F0aHNpanBTUWFOaHdRaWdyeDNWSXN5QnhDTUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVVo0cTZzdXBJSEhyMU8yZzNKM0lHNjVGankxTXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUUV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUJHK2tQczhsZmtZdmg2SFB1TlFCU2pxeldUMGwvWXlFdzBLN0tkV25RMDZlZWVXWUtqYUZUUTZjRElQMHVjUXEzUjRjeko4UVcvVEJKRmdJOTVSVTFMVjRaK3VkYnh4RzE1T2pKT2JZSXp0dDBEVTRFcnd5ZjJyREVKZUU4SFN4aXVkMGZ2WWVaZHFaUWVkMjFOL1lkVlJ5UjhTRHBIQ1hQUG9tWXhiMVZ5Zm56Ym4zQXZCK1lwcFhZUVlBWmRrRmU5Rnc1RlZjbHYyWTlNRDBEQ0ZjTmswdmZhbzdsQk9aREVmQ0pXTjY2eHZIdE8rd0xDNkZqV3ZUbjQ3emlxOWdteTlaZXlnWlNETGF4a3Q0UzNINmlqUHN4TCtkdWt1cC9Kem5UcmUyeThWSGdQZFZqZTdCOEEvZ2JPRVpZdjVQSUphS1NmYzBkWDdYV3R1cE95MUgwL3FJd1A5UHlscEhmNWNnNElncHFyWmFaS1NqbG9iV3hpUDlROVJhaU5KQ1RKWnZJTzR3VnFBMXRpR1dJcnRrTEh4ZlhudVlvSTRmYXg1VG1KNzl3b0RuZHN2U2x6OTNGWTBMV21hL3g2WlY3OWx4amJ4ODJJTFU0c3ZsbE5aUFQyL1ZjSVA2TlJmU3AyYVIxcFl4QnRzemJVL0VTOG93RDR6blNvT3ZUWDNML3JhYjNBWjhVQk5ZMTM0UnFpekZzT1E4eEl6bWNtMTR5a3lsVGZ3dElNbU5tZUpOdWJHcmlGZWVCeFQzUWJDeHMwQmFmc2tFbUhhRGJvUWc3VWd2RDQ3ZGJJcjEzNC8rbTVZTmtWR2dtRjdHTml2bWxXSVh3QWlzMVhCOXcxcG1tenRFek43ZnFpWUpuenZBUDVha2FyOWJxbzRnVnlyU05Bd2xyT2tRVEUwdz09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPlNtRm5JSE5wWjI1bGNtRnlJR1J2YTNWdFpXNTBaWFFnSWxCeWIzUnZhMjlzYkY5R2RVMDRYMEZzYkhRaUlHMWxaQ0IwY21GdWMyRnJkR2x2Ym5OdWRXMXRaWElnT1RJeU1qRXhOVFUxTnpRME56TXhNVFUyT0M0PTwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVEwZEpJRk4yWlhKcFoyVWdRVUlnWENzZ1EyaGhiRzFsY25NZ1UzUjFaR1Z1ZEd2RHBYSXNibUZ0WlQxRGFHRnNiV1Z5Y3lCVGRIVmtaVzUwYThPbGNpeHpaWEpwWVd4T2RXMWlaWEk5TlRVMk16TTNNakU1TVN4dlBWTjNaV1JpWVc1cklFRkNJQ2h3ZFdKc0tTeGpQVk5GPC9uYW1lPjxub25jZT5qMGZoQ1piVndTcVFycFhrYkladWZlZWhrUTA9PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+UTJoaGJHMWxjbk1nVTNSMVpHVnVkR3ZEcFhJPTwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlNaTR4PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlFVNUVVazlKUkE9PTwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVEE9PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+bjdJWHpBTzB2eTF1UE94OW1YMkdNSTRFL1hVPTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5BbGxvd0ZpbmdlcnByaW50PC90eXBlPjx2YWx1ZT55ZXM8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPmZwMTwvdWF1dGg+PHRva2VuPnRva2VuLW5vdC11c2VkPC90b2tlbj48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+


Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHYwoBAKCCB1wwggdYBgkrBgEFBQcwAQEEggdJMIIHRTCCASShfTB7MQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMTcwNQYDVQQDDC5Ob3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nGA8yMDIxMDUyNDIzMzE1OFowXDBaMEEwCQYFKw4DAhoFAAQUEQ+CGjW08iANzMN7+C4OpY7FvUcEFM5oU7vGM+6Cb9SFu2ef8fKZEWRnAghAZHb+DOq1lYAAGA8yMDIxMDUyNDIzMzE1OFqhAjAAoTQwMjAwBgkrBgEFBQcwAQIBAf8EIJpC8TmZlIaT2DnHIPeu6hZfI7kOOcLVKOGNEzWq04xVMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQAz6VtIxN1GC7rgSr0sbQJGUMMo8QHXSSQvaQ9Cd4Sre8Uu255ERTFW1Y9pBECwPeSOsZ4hfAzQSwzkBC5Omgpq8zK+UUiCrMzSaqoemKpcTYahvpfVoR74lTN0NDM1Ez7hLizYgFBoEGuXg8T4zmmsJDypZlfVI0nVKw8vT4bKw3EUDemR+cfL/P+Za+J7RzM/aMRZalSrG2Qr5eVKq9GK/1jtrm3v+GNdw5fL5L/em2PbJOdbo3daWlU8AiXoo/rSVl1+G/mTXDgKO+CO68AVVEQiA4y6g+YXseQfmzYZwWxyP7xls4v4Mz6SeNLktnYgq8DDKstf7hFLNtoLVNtEoIIFBTCCBQEwggT9MIIC5aADAgECAggD9KeMr++YbDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMSowKAYDVQQDDCFOb3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjEwNTA0MjIwMDAwWhcNMjExMTA1MjI1OTU5WjB7MQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMTcwNQYDVQQDDC5Ob3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAhdaq9pX5q5F/Ca0mQj5gZ/i9Tk9Sn0ZPHxATW0JsMN07EzDzLt2bkK01FwwGOeAhIK/W9WxC0ByJ0eBm8OLm0z9wGyWH4wPQE88owHh9Dm51MoJYMPLBscBe5zcH3+EqcFgi7Nkr/LA8kTfuXYyQkIqQYJkHxzQRSSBd1FmUT36LD76wthfsB+l/0N+umUg1085WcSd2qh20Ys4R9EYR+07Qmn2rpTcYO7ZJkQZXC/yON21s4+V/ibji1zpMxQN8wqVRBKpg17YsFeRAAWQ4bzc+8OKWxWKOUrxLf43VrOkpKcubFFKFKMHKJYDOH6pmPgyOtQWPWYteEIp1NRxOMwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFM5oU7vGM+6Cb9SFu2ef8fKZEWRnMB0GA1UdDgQWBBS1onV85aePQGEMhOYrcHshdEkD0jANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAv9Gku4oLzYdnIcKnu3VHam78SVLoMFGlJCfNCJ10qOWjxA928I4UeF/CWVw8crjLpA9BjgbCL6zTgbsat/dO+KY0WYaakPVJjQqnFCo8WSqvzJfnXHmMxXNn3OypP1IONUZk3dXJUAFDRREvykqop+822u1qQlfvYfKSt0Jw6B8ayvwY5BELzAzeJNoAqp5unXsC738/ab2grk4MA+Zhh/m2K4P/pdEI0NwJ2xj5GmUR0lzXmwUtYOYBK+m/tTgAbJF8R/fVlMT6NnaorIw4kTcbKgPTP5QSZr3psRoYdFlOyvlF2+b+1Plssrmiszc9YlTapC6xrTo5pxksySIgqT0F0oKKzMOglvn6SByzzv+kdolU3ss7H9GymaGluiJNBGxeeIbJKe8NjunCEqCmyp5xGUOC2B79J0GlidHsMqWXalkyulkD87uJcc5UyDyL36q/mYcOXnBkO5LQy17gT09NWwDytEqKTY8eaZJACOGNwVgdVZ4uAIg3Mui9jBqOMNZGXrjQRgSaFc0Xeg6Dk0X9dUnUcZqE8+xDv+CfMR4zVYRJF0lRqlIEOyYU9xZddEm94bWWsNkEGu/x0uvizw1y6/mtRMlG81jX9aP4BjPzq9NfEwd0nQt8QgaBp6Iy/y00KufvLunzbNphCsBuBXZ99NbkhCZFn3XJZaEZCqE=




      

    

		2021-05-24 23:31:57.800936 UTC ±24 ms		2021-05-24 22:45:41.284832 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (leon.larsson@chs.se) to Leon Larsson (LL). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2021-05-24 23:32:04.451955 UTC ±24 ms		2021-05-24 22:45:41.284832 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Leon Larsson (LL) was delivered.
      

    

		2021-05-25 08:20:45.427214 UTC ±6 ms		2021-05-25 07:46:00.539323 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to bosse@chs.se was opened.
      

    

		2021-05-25 09:47:02.113076 UTC ±1 ms		2021-05-25 09:46:05.182133 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to leon.larsson@chs.se was opened.
      

    

		2021-05-25 11:09:22.516586 UTC ±11 ms		2021-05-25 10:46:07.849586 UTC		
      95.80.44.198
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36
      
    		
      
        The party Leon Larsson (LL) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-05-25 11:09:28.46756 UTC ±11 ms		2021-05-25 10:46:07.849586 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to leon.larsson@chs.se was opened.
      

    

		2021-05-25 11:10:05.232457 UTC ±11 ms		2021-05-25 10:46:07.849586 UTC		
      95.80.44.198
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36
      
    		
      
        The signatory Leon Larsson (LL) changed the text in the text field “ID number” from 
  blank
 to 
  “9506291153”
.
      

    

		2021-05-25 11:10:05.232457 UTC ±11 ms		2021-05-25 10:46:07.849586 UTC		
      95.80.44.198
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36
      
    		
      
        The signatory Leon Larsson (LL) signed in the signature box “Signatur 1”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		1		0.277		0.882




      

    

		2021-05-25 11:10:18.032705 UTC ±11 ms		2021-05-25 10:46:07.849586 UTC		
      95.80.44.198
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36
      
    		
      
        The document was signed by Leon Larsson (LL) using 
  Swedish BankID
 through 
  CGI
 as the authentication method. 




The text signed in the 
  Swedish BankID
 client was:


Jag signerar dokumentet "Protokoll_FuM8_Allt" med transaktionsnummer 9222115557447311568.






Data returned from 
  CGI
:
  
Name: LEON HERMANSSON LARSSON
  
ID number: 
  199506291153

  
IP: 95.80.44.198














Signature: 
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Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
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1. Purpose

The purpose of this document is to set a framework for the understanding of digital evidence quality. Additionally it explains how the Scrive e-signed documents relate to such framework.

2. What is quality digital evidence?

Evidence collection is a security measure that the parties signing an agreement or another type of document, use to protect themselves in the event of a future dispute. The evidence can serve the purpose of clarifying the circumstances of the signing event; what was signed, how it was signed and who the signatories were. The value of quality evidence cannot be overstated, as it can be the difference between winning and losing in the event of a dispute.

We have studied several evidence container technologies such as the signed paper document, the printed facsimile and the recorded voice to understand how to generate quality evidence in a digital environment. We found that there has been good reason to perceive the signed paper document as the gold standard for evidence quality; it has several inherent qualities that are not easily transferable into digital formats. In fact we found that new technologies have been introduced at the cost of significant loss in quality of evidence; crucial information is left out of such digital evidence containers and as a result the usefulness of such evidence is highly dependent on third parties. This section explores the key characteristics of the signed paper document as compared to digital evidence container formats with the purpose of exploring what is required to reproduce, or improve, the evidence characteristics of the signed paper document.

2.1 Integrity

To prove that evidence is legitimate it is important to be able to show that it has not been tampered with.

As outlined in the table below, integrity is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The integrity of a digital evidence container is highly dependent on the design of the system that produces it.

Question to ask:

How to emulate the integrity properties of the signed paper document in a digital evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Integrity

Can the evidence container be altered after its creation?

		A signed paper document is rarely questioned as evidence, unless there is good reason to believe otherwise. The reason being, that paper is by nature an immutable format; once signed it is difficult to manipulate the available evidence (typically paper mass, ink and fingerprints) without leaving traces of such manipulation. Thus a signed paper document is a durable “snapshot” of reality at the time that the document was signed.

		Digital evidence such as a PDF or an audio file, is by nature mutable. It is easy to alter digital evidence without leaving traces of manipulation.





2.2 Accessibility

To be able to make use of evidence it is key that it is as accessible as possible, meaning that all aspects of the evidence can be understood with a minimum amount of specialised expertise and tools.

As outlined in the table below, accessibility is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The accessibility of a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to make a digital evidence container as accessible as a signed paper document?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Tools

What tools are required to display the evidence?

		All graphical elements (i.e. text and pictures) are visible to the naked eye, thus additional tools are never required for the interpretation thereof.

		All graphical elements are hidden to the naked eye, thus additional tools (machines and software) are always required for the interpretation thereof.

Additionally, different tools display the graphical elements in different ways so it is not given that all graphical elements in the file will be accessible to the naked eye or that it will be presented in the intended way.

Or even worse, to skew the balance of power and create an information advantage to one or several of the signatories, the intended way to display the graphical elements might be to hide them to make them difficult to find unless you know what tool to use and/or where to look for the graphical elements.



		Cost

How costly can it be to access the evidence?

		For the evidence that is harder to access such as fingerprints and the age of the ink, there are societal functions for the sole purpose of extracting that evidence.

		For the digital evidence that is harder to access, special resources not available to anyone such as special tools, expertise and research skills, might be required to extract all evidence.



		Comprehensibility

How Is the evidence format understood?

		As a standard format all aspects thereof are common knowledge, readily available to anyone interested.

		There is no one standard for digital evidence, therefore the format and available documentation for the interpretation thereof, is highly dependent on the design of the system that generated the evidence.





2.3 Evidence of intent

Contract law worldwide states that an offer and acceptance are elements required for the formation of a legally binding contract: the expression of an offer to contract on certain terms by one person (the “offeror”) to another person (the “offeree”), and an indication by the offeree of its acceptance of those terms. The other elements traditionally required for a legally binding contract are (i) consideration and (ii) an intention to create legal relations. Thus, intent is a key component in making a contract legally binding.

As outlined in the table below, evidence of intent is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of intent in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to produce evidence of the intent to sign in a digital signing environment and how to match that intent with a specific document?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Output

Is the final output the same as what is viewed at the time of signing?

		The signing environment (the paper document) is the same as the final output (the signed paper document).

		The digital signing environment is not the same as the final output. i.e. the displayed information is not the same as the digital evidence produced by the system after signing.



		Comprehensibility

Is the signing environment easily comprehensible to the signatory? 

		To sign a paper document is a standardised ritual to form a binding agreement. Therefore it is reasonable to maintain that any adult of age would understand their actions and that intent can be assumed.

		There are no standards for signing in a digital environment, the signing environments are subject to human creativity and the same signing environment may change from time to time, intentionally or unintentionally. Therefore it is not possible to assume that the signing environment made it immediately clear to the signatory that it was participating in the formation of a legally binding contract, thus intent can never be assumed.





Let us illustrate the potential consequences of weak evidence of intent in a digital signing environment with an example:

Two parties go to court over a contract signed in a digital signing environment. One of the parties claims that it didn’t sign a contract. Instead it claims that it was displayed with a) an interesting drawing of a blue elephant, b) a question if it would like to see an equally interesting pink sheep, and c) a button to proceed to view the pink sheep. Then the party selected to proceed by clicking the button to see the pink sheep, viewed the pink sheep and went to bed. There was no intent to sign a contract; there was only intent to view a pink sheep.

2.4 Evidence of identity

To be able to prove the identity of a signatory, the strength and accessibility of such evidence is key.

As outlined in the table below, evidence of identity is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of identity in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it. On the other hand the signed paper document have inherent limitations to the type of evidence that can be included and the accessibility of such evidence, digital evidence containers don’t have such limitations to possibilities and accessibility and any type of digital evidence can be included and made easily accessible.

Question to ask:

How should the evidence of identity of the signing parties be captured and included into the evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Saving:

Is the evidence captured and included?

		Evidence of identity of the signing parties will automatically be captured and included into the document. The signatures can be used for graphological analysis, and fingerprints and other biometric materials from the signing parties can be used to authenticate the signatories.

		Evidence of identity of the signing parties will not be automatically captured and included into the document unless a) the software has been designed to do so, and b) the user of the software configures the software to do so.



		Formats:

In what formats can evidence be captured and included?

		There are limited possibilities to include evidence of identity other than the given; the signature, fingerprints and other biometric materials.

		New technology enables virtually unlimited possibilities to capture and include different types of evidence of identity such as audio, video, pictures and much more.



		Accessibility:

How accessible is the evidence?

		The evidence of identity is not easily accessible as it is costly and time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		The evidence of identity can be made easily accessible so that the usefulness thereof can be free and immediate to anyone.





2.5 Evidence of time

To be able to prove the time of a signature it is key to have exact evidence of time and that such evidence can be trusted to be accurate.

As outlined in the table below, trustworthy evidence of time is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of time in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it. On the other hand the signed paper document have inherent limitations to the exactness of the evidence of time that can be included and the accessibility of such evidence, digital evidence containers don’t have such limitations to exactness and accessibility and very precise evidence of time can be included and made easily accessible.

Question to ask:

How to make sure that the evidence of time can be trusted to be correct?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Trust

Can the time be trusted? 

		The time of the event can be trusted as it can be found in the ink and there is a strong scientific foundation for the technique for chemical age determination.

		The time of the event is not automatically to be trusted because it is reported by a machine whose time settings cannot automatically be guaranteed to be correct.



		Exactness

How exact can the time be?

		The signed paper document offers limited possibilities to capture exact evidence of time. It is typically done manually through writing the date of when the signature was applied to the document. Additionally it is possible to analyse the time of the signature by chemical age determination of the applied ink. Neither of those methods provides exact evidence of time. Typically the manually applied time is only the day of the signature and the chemical age determination is even less exact.

		Digital evidence containers offer extensive possibilities to capture exact evidence of time and the evidence of time can be made to be very exact down to milliseconds, microseconds or even more exact.



		Accessibility

How accessible is the evidence?

		The evidence of time is not easily accessible as it is costly and time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		The evidence of time can be made easily accessible so that the usefulness thereof can be free and immediate to anyone.





2.6 Event history

To be able to prove a signature, events related to the actual signing event can be useful to strengthen the case.

As outlined in the table below, trustworthy evidence of time is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of time in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask: 

How much event information should be collected and what should be included in the evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Ease of saving

How easy is it to capture and include related evidence?

		Collection and inclusion of related evidence has to be done manually which is costly. Therefore it is less likely that the signatories will collect and include extra evidence as a preemptive measure.

		Collection and inclusion of related evidence can be done automatically which is cheap. Therefore it can be reasonable to with take preemptive measures to collect and include extra evidence automatically through the system generating the evidence container.





2.7 Control

As seen in the previous sections, evidence is composed of many different evidence features such as integrity, accessibility, intent, identity, time and events (the “Evidence Features”). The Evidence Features may be captured in the same evidence container or distributed across multiple evidence containers, within or outside of the signatory’s direct control, such as but not limited to documents, databases or human memory. Optimally, as much as possible of the Evidence Features should be concentrated into evidence containers under the signatory’s direct control because a) the third party can cease to exist and as a result the evidence may be destroyed, b) the third party’s systems and/or administration may change and affect the accessibility of the evidence for the signatory, c) the third party’s incentives as an agent to protect the integrity of the evidence may not be, or stop being, aligned with the signatory’s incentives as a principal and thus increasing the risk of evidence loss or the risk of tampering that may affect the evidence quality or d) any combination of the aforementioned scenarios.

As outlined in the table below, control is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The control of a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to design a digital evidence container to include as much evidence as possible under the signatory’s direct control and independent from third parties?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Independence

How many of the Evidence Features are dependent on third parties to be useful?

		The paper naturally includes all Evidence Features.

		The digital evidence container must be designed specifically to include the Evidence Features, otherwise the Evidence Features will be left outside the direct control of the signatory.





3. Scrive’s solution

3.1 Introduction

We have now analysed the evidence quality characteristics of the signed paper document versus digital evidence containers. This section describes the Evidence Package and how it has been designed in relation to the evidence quality characteristics. Our goal has been to reproduce the evidence qualities of the signed paper document, the long-standing gold standard for evidence containers, while at the same time add new qualities enabled by new technology. The end result is an evidence container not only imitating the most important features of the signed paper document but also with qualities superior to the signed paper document.

As explained in the introduction section to this Evidence Documentation, Scrive eSign is designed to a) enable its users to define workflows for signing electronically, b) execute the e-signing workflow, c) record the evidence and d) once all signatories have signed, use the recorded evidence to produce the Evidence Package. Thus, the Evidence Package is the end result of all these four steps in Scrive eSign and to be able to understand the Evidence Package, it is important to understand each of these four steps. This section explains the four steps in Scrive eSign required for producing the Evidence Package.

3.2 Summary

The Evidence Package addresses the questions in the section “How to create quality evidence?” in the following ways:

		Topic

		Question

		Evidence Package



		Integrity

		How to emulate the immutability of the signed paper document in a digital evidence container?

		Scrive eSign seals the Evidence Package with a digital signature (see step 10 in the Service Description). Depending on which sealing method was chosen, one of two things is applicable. With Keyless Signature Infrastructure based digital signature: Within one (1) month and five (5) days Scrive eSign seals the Evidence Package with a Keyless Digital Signature (see step 11 in the Service Description) which can be used to verify the document’s integrity mathematically with the help of the Digital Signature Documentation (see step 9  in the Service Description). With PAdES digital signature: Protects the document with a tamper-evident seal and makes Long Term Validation (LTV) of the seal possible.



		Accessibility

		How to make a digital evidence container as accessible as a signed paper document?

		Scrive eSign append the Verification Page to the Signing PDF containing a brief documentation (see step 2  in the Service Description), append this Evidence Quality Framework (see step 4 in the Service Description) and append the full Service Description (see step 5  in the Service Description) these documents together explain the Evidence Package and, except from a few exceptions, eliminate the need for further expertise or resources.



		Evidence of Intent

		How to produce evidence of the intent to sign in a digital signing environment and how to match that intent with a specific document?

		Scrive eSign makes a screenshot of the confirmation in the signing environment of the Signatory, after the Signatory has signed and includes this screenshot into the Evidence of Intent (see step 8 in the Service Description). Behind the confirmation the document is visible to make it possible to match the intent with the document.



		Evidence of Identity

		How should the evidence of identity of the signing parties be captured and included into the evidence container? 

		Scrive eSign performs meticulous data collection in the Transaction Logs and then selected identity data is printed into the Verification Page (see step 6 in the Service Description) and all identity data is included into the Evidence Log (see step 4 in the Service Description).



		Evidence of time

		How to make sure that the evidence of time can be trusted to be correct?

		Scrive eSign collects time of events and Clock Error Samples into the Transaction Logs. These Clock Error Sample data are computed into useful numbers that can be used to mathematically calculate the likelihood of time deviation from the registered time.  Everything is included into the Evidence Log (see step 6 in the Service Description) and the Evidence if Time (see step 7 in the Service Description). Additionally the digital signature with which the document is sealed (see step 10 in the Service Description) includes a strong timestamp that can be used as an additional source of evidence of time.



		Event history

		How much event information to collect and what to include in the evidence container?

		Scrive eSign collects as much information as possible into the Transaction Logs and include all collected information into the Evidence Log (see step 6 in the Service Description).



		Control

		How to design a digital evidence container to include as much evidence as possible under the signatory’s direct control and independent from third parties?

		Scrive eSign goes to great lengths to collect and include as much evidence material as possible into one single evidence container, the Evidence Package. The Evidence Package include all Evidence Features of a signed paper document and more thereto.





4. Benchmarking the evidence quality of the Evidence Package

Based on the criteria as set forth in section 2 (What is quality digital evidence?), it can reasonably be argued that the Transaction Logs together with the measures in step 1-11 to produce the Evidence Package, to generate a digital evidence container of highest quality. Lets see how, in our opinion, the Evidence Package fare in comparison to the signed paper document when applying the framework as set forth in section 2.

		Main criteria

		Subcriteria

		Signed paper document

		Evidence Package



		Integrity

		Mutability

How mutable is the evidence container?

		Not mutable.

		Not mutable after applying the Digital Signature, in the sense that any alteration can be detected. In the event of a leak of the private key that Guardtime maintains, forged evidence containers would be detected if the Keyless Digital Signature has been applied. For PKI sealing, in the event of a leak of our private key for the PAdES digital signature, our certificate will be revoked. In that case, even if that certificate is revoked, the digital signature will still be able to show that at the time of sealing the certificate was not revoked and thus the digital signature (seal) is still valid.



		Accessibility

		Tools

What tools are required to display the evidence?

		No tools required.

		The Evidence Package is produced in standard PDF format and thus all parts of the Evidence Package is accessible through standard PDF readers where attachments are displayed. Adobe Reader is one example of such PDF reader.



				Cost

How costly can it be to access the evidence?

		The cost depends from country to country on the societal functions of the society and what they charge for document analysis.

		All evidence is made easily accessible and at no cost. The only evidence that requires any level of expertise is a) the technical expertise required to apply the Digital Signature Documentation to prove the Evidence Package’s integrity and timestamp mathematically and b) the statistical expertise to apply the time measurements to the statistical model to prove the exact time of an event.The need for case a is expected to be extremely rare and the statistical expertise in case b is common knowledge and easy to come by.



				Comprehensibility

How Is the evidence format understood?

		It is common knowledge available to anyone.

		The Evidence Documentation includes all explanations necessary.



		Evidence of Intent

		Output

Is the final output the same as what is viewed at the time of signing?

		Yes. Always.

		No. Never for digital evidence containers. The screenshot included in the Evidence of Intent which include a picture of the signed document in the background is intended to strengthen the evidence that what was viewed in Scrive eSign was the same as the output. The solution is not terminal though as this does not guarantee that the document was exactly the same in all parts.



				Comprehensibility

Is the signing environment comprehensible to the Signatory?

		Yes. Always for any mentally capable adult.

		Yes. The screenshot of the confirmation message after signing, that is included in the Evidence of Intent, is evidence that the Signatory understood that they were taking part in a e-signing workflow.



		Evidence of Identity

		Saving

Is the evidence captured and included?

		Yes. Unless the party wears gloves or for other reason manages to avoid direct physical contact with the paper.

		Yes. All information collected during the e-signing workflow is collected in the Transaction Logs and included in the Evidence Log upon producing the Evidence Package, including any evidence of identity.



				Formats

In what formats can evidence be captured and included?

		Limited possibilities.

		Unlimited possibilities.



				Accessibility

How accessible is the evidence?

		Not very accessible. Costly and/or time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		All evidence of identity is included in plain text in the Evidence Log or as easily accessible attachments to the document if requested in other format, such as photo for example.



		Evidence of time

		Trust

Can the time measurement be trusted?

		Yes.

		Yes. UTC time stamps plus deviation are time intervals guaranteed to be traceable to  reference time. Additionally the digital signature with which the document is sealed contains a time stamp which can be verified mathematically using only public information. 



				Exactness

How exact can the time measurement be?

		Not very exact. The standard precision is per day. Chemical age determination is even less exact.

		It can be very exact. The time is measured with microsecond resolution.



				Accessibility

How accessible is the evidence?

		Not very accessible. Costly and/or time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		Very accessible. All evidence of time is included in plain text in the Evidence Log.



		Event history

		Ease of saving

How easy is it to capture and include related evidence?

		Not very easy. Manual labor is required. Therefore likely to happen to a minimal extent.

		Effortless. Scrive eSign automatically collects and includes plenty of evidence in the Transaction Logs and prints all that evidence into the Evidence Log.



		Control

		Independence

How many of the Evidence Features are dependent on third parties to be useful?

		None. The signed paper document is a self contained evidence container format.

		None. The Evidence Package is a self contained evidence container format.
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1. Purpose

The purpose of the Digital Signature Documentation is to provide a method so that the integrity of the Evidence Package can be verified mathematically and independently of Scrive, Guardtime or any other third party, only relying on public information. 

2. Overview

2.1 Digital Signatures

Digital signatures are used to make digital data tamper proof, so that it can be verified that the data has not been modified since the digital signature was created.

Digital signatures are designed in a way that there is a method for checking that the data that the signature is applied to is not modified, and that there is a method for checking that the signature has been issued in some trusted way.

2.2 Cryptographic Hash Functions

There is one mathematical concept that is pervasive in digital signing technologies: cryptographic hash functions. Such functions are used to straightforwardly compute a “hash value” of some fixed length (e.g. 256 bits) of some arbitrary amount of data, with the property that it is infeasible to reverse the function and get the data back from the hash value, but most importantly: it is infeasible to come up with any other piece of data that will compute to the same hash value.

These properties imply that it is sufficient to protect hash values of data instead of the data itself. The reason is that if we know that the protected hash value is unmodified and matches the hash value that we can compute of the data itself, then we know that it is infeasible that the data itself has been modified. For integrity purposes, hash values are essential condensations of the original data.

In addition to the cryptographic hash functions, many technologies for digital signatures are based on the use of keys.

2.3 Key-based digital signatures

In key-based digital signatures, secret information (private keys) are used to create signatures by some trusted organisation. Each private key has a corresponding public key which is used for verifying the integrity of the digital signatures created with the private key. So to check a key-based digital signature, one needs to access the public key that corresponded to the secret key used to create the signature. In addition to verifying the signature using the public key, one has to verify that the public key comes from the trusted organisation that created the signature. This can be done using digital certificates as part of the public-key infrastructure.

Key-based digital signatures are problematic due to the durability requirements that come with protecting Evidence Packages. The private key must be kept secret by the trusted organisation. Should the key become public, the digital signatures that were issued using it can no longer be used to verify the integrity of the data. As a mitigation, the trusted organisation can limit the time that any one public/private key pair is used, and then erase the private key. Should a private key leak from the trusted organisation, only signatures created during the lifetime of the private key become worthless. However, more frequent renewal of keys mean that the organisation issuing digital signatures must provide more public keys for verification purposes. The main problem remains: how can one be sure that a private key was not leaked and used to forge digital signatures? The PAdES standard specifies a set of restrictions and extensions to the standards for PDF and ISO-32000-1 and -2. PAdES is described in the technical specification TS-102 778 that is published and maintained by the European Telecommunication Standards Institute, ETSI.

2.4 Keyless digital signatures for durability

Keyless digital signatures rely solely on the properties of cryptographic hash functions to protect data, without the use of secrets.

An extremely simple (but naive) method for creating a keyless digital signature is to compute the hash value of some data and then make that hash value public so that it can be used to verify that copies of the data have not been modified. It is important that the hash value is published so that that a verifier readily can find it and trust that the hash value is authentic, and that the publication is permanently accessible for the foreseeable future. A suitable method is to publish the hash value in a newspaper that is widely spread and archived throughout the world.

Although simple, the naive method described is not practical in that it requires one hash value to be published for each piece of data that needs a digital signature. To make keyless digital signatures practical one can combine hash values from multiple pieces of data by juxtaposing the hash values and computing new hash values of the result, as illustrated below:





By combining hash values in this way, one can choose to publish the combined hash value periodically, e.g. once a month. For verification to work, additional information is needed to ensure that a particular Evidence Package’s hash value leads to the hash value that is published in a newspaper (such a published hash value is called a publication code). Therefore, the digital signature contains information about what newspaper contains the publication code (currently, publication codes are printed in Financial Times), as well as intermediate hash values in the linked chain of hashes all the way to the publication code. For the middle Evidence Package in the diagram above, the digital signature would have information about where one can find the publication code c₆, as well as the intermediate hash values c₃, d₄, and d₅. From the Evidence Package’s computed hash value d₃, the intermediate hash values in the digital signature, and the combining cryptographic hash function H taking juxtaposed hash values, a verifier would compute the complete chain of hash values: c₄ = H(c₃,d₃), c₅ = H(c₄,d₄), c₆ = H(c₅, d₅). Having computed c₆, the verifier needs to check that it is equal to the newspaper’s publication code.

Since the digital signature must contain extra information about intermediate hash values that stem from other Evidence Packages leading to the publication code, one cannot immediately put the keyless digital signature into the Evidence Package upon its creation—one has to wait until the publication code is known. But since the parties involved in signing a document typically want access to the Evidence Package right away, Scrive E-sign provides the parties with an initial version of the Evidence Package with a temporary, keyless digital signature. Once the Evidence Package’s hash value has been part of the linked chain that leads to a publication code, Scrive E-sign produces a new Evidence Package with the permanent, keyless digital signature. Signatories that choose to store their Evidence Package in the archive service provided by Scrive E-sign can download the revised Evidence Package in the archive once it becomes available.

The devil in the details regarding the implementation of keyless digital signatures (e.g., in practice one would use trees of intermediate hash values instead of linked chains), but the fundamental principle is the same: data can be verified by computing a sequence of hash values and check against a value that is published in a trusted way.

2.5 Verifiable timestamps using keyless signatures

The keyless signature not only provides a method for verifying the integrity of the Evidence Package, it also encodes the time down to the second when the signature was created. By construction, the time encoding is irrefutable and can be produced as part of the verification method of the keyless digital signature.

The following diagram gives a simplified version of how the time encoding works. Each publication code that goes into a newspaper is the root of the so called calendar tree, which is an ever-growing tree with one leaf node for each second since midnight, January 1st, 1970 in Coordinated Universal Time (UTC), a point in time we will denote T₀. (In the diagram, we have assumed that there is one evidence package providing the hash value for each leaf node, which is a simplification since we for each second may have zero or more than one evidence package for which we want a digital signature. In reality, the hash value of each leaf node in the calendar tree is constructed from an aggregation tree of hash values. We have also assumed a very small calendar tree, consisting of just four leaf nodes spanning a time of four seconds. A calendar tree for a whole month is of course much larger.)





Now, suppose we want to verify the digital signature for the evidence package in the third row. The digital signature contains the path from the root down to the leaf, telling us if we should choose the upper route (encoded as a 0) or lower route (encoded as a 1) to get to the next level. The choices form a sequence which can be interpreted as a binary number, and for the path highlighted in yellow, this binary number is 10 which in decimal is the number 2. One can then conclude that this leaf was constructed at T₀ + 2, that is, 2 seconds after midnight, January 1st, 1970 (UTC).

(In reality, the time encoding is not done using T₀ as a start point, but instead by using the time when the publication code was created as an end point. Details can be found in appendix Extracting the Signing Time.)

The next section provides precise information about the digital signatures produced by Scrive E-sign and how they can be verified.

3. How to Verify the Evidence Package

The signed document (PDF file) that the Evidence Package (HTML attachments - that this Digital Signature Documentation is part of) is embedded into, has either been electronically sealed by Scrive using the Guardtime Keyless Signature technology or with a PAdES digital signature. This enables independent verification of the time when the document was signed and checking that it has not been modified since. The process consists of several steps outlined below. If the document is signed using PAdES the signature can be validated in Acrobat Reader.

3.1 Extracting the Signature

The signature is embedded into the document following the standard PDF digital signature framework [PDF, section 12.8]. A Guardtime signature has the value GTTS.TimeStamp in its Filter field.

A single PDF file can contain several revisions of a document [PDF, section 7.5.6]. A Guardtime signature normally signs all revisions up to and including the one that contains it. In order to verify the document as it was signed, all subsequent updates have to be removed from the file.

More precisely, the signature protects the parts of the document specified by the ByteRange field of the signature. The two ranges must cover everything left after the previous step, except the Contents field of the signature.

The signature value is embedded in the Contents field in base 16 encoding. The value has to be stripped of trailing spaces and decoded [BASE, section 8] for further processing.

3.2 Parsing the Signature

The result of the previous step has to be parsed as an ASN.1 data structure in BER encoding [ASN, DER]. This must yield a ContentInfo structure [CMS, section 3] that embeds a SignedData structure [CMS, section 5] in the content field.

The contents of the encapContentInfo.eContent field of the SignedData structure have to be parsed as an ASN.1 data structure in DER encoding. This must yield a TSTInfo structure [TSP, section 2.4.2].

A Guardtime signature must have a single SignerInfo element in the signerInfos field of the SignedData structure and the object identifier 1.3.6.1.4.1.27868.4.1 in the signatureAlgorithm field of the SignerInfo structure.

The contents of the signature field of the SignerInfo structure have to be parsed as an ASN.1 data structure in DER encoding. This must yield a Guardtime-defined TimeSignature structure:

                          TimeSignature ::= SEQUENCE {

                            location HashChain,

                            history HashChain,

                            publishedData PublishedData,

                            pkSignature [0] SignatureInfo OPTIONAL,

                            pubReference [1] SET OF OCTET STRING OPTIONAL

                          }

                          PublishedData ::= SEQUENCE {

                            publicationIdentifier INTEGER,

                            publicationImprint DataImprint

                          }

Each of the HashChain fields is an ASN.1 OCTET STRING that contains a concatenation of a number of HashStep records. Each HashStep record in turn is a concatenation of a 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions), a 1-byte direction indicator, a variable-length DataImprint field, and a 1-byte level number. The DataImprint field consists of a 1-byte hash algorithm code followed by the hash value (the number of bytes determined by the hash function). Note that all these are just concatenated together, not encoded as separate ASN.1 fields.

The DataImprint field in the PublishedData structure is an ASN.1 OCTET STRING that consists of a 1-byte hash algorithm code followed by the corresponding number of bytes of hash value (again, just concatenated).

The contents of the pkSignature and pubReference fields will not be used in the following and thus need not be parsed. However, presence of the pkSignature field indicates the hash chain contained in the history field is a temporary one not connected to a printed control publication. In such a case, the history and publishedData fields should be updated before proceeding (appendix Extending the TimeSignature).

3.3 Checking the Document

To check that the document matches the signature, it must be verified that the hash value of the signed document corresponds to the one embedded in the signature.

The concatenation of the sections of the original PDF file specified by the ByteRange field has to be hashed using the algorithm specified by the messageImprint.hashAlgorithm field of the TSTInfo structure. The result must be equal to the value of the messageImprint.hashedMessage field of the TSTInfo structure.

3.4 Checking the Signature

To check that the signature is internally consistent, it must be verified in several places that the hash value computed from one part of the signature corresponds to the one embedded in another part.

The DER-encoded representation of the TSTInfo structure (that is, the value of the encapContentInfo.eContent field of the SignedData structure) has to be hashed using the algorithm specified by the digestAlgorithm field of the SignerInfo structure. The result must be equal to the value of the message-digest attribute in the signedAttrs field of the SignerInfo structure.

The DER-encoded representation of the SignedAttributes structure has to be hashed using the algorithm specified by the digestAlgorithm field of the SignerInfo structure. The result will be the input data to the hash chain computation process described next. Note that the data to be hashed in this step is different from the representation of the signedAttrs field in the SignerInfo structure, as the latter is a tagged implicit set while the former is an explicit set [CMS, section 5.4].

For each HashStep record in the location hash chain and then for each HashStep record in the history hash chain in the TimeSignature structure, in the order in which the records appear in the chains:

		compute x as the result of hashing the input data with the algorithm specified by the hash algorithm code (the first byte) in the record;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 0:

		compute y as the concatenation of the DataImprint field (bytes from the third up to but excluding the last), the hash algorithm code (the first byte), the value of x, and the level byte (the last byte);

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 1:

		compute y as the concatenation of the hash algorithm code (the first byte), the value of x, the DataImprint field (bytes from the third up to but excluding the last), and the level byte (the last byte);

		if the direction indicator (the second byte) is something else:

		abort with an error "invalid signature";

		the value of y is the input for the next step.



Finally, the value of y from the last step of the hash chain computation has to be hashed using the hash algorithm specified by the first byte of the publicationImprint field of the PublishedData structure. The result must be equal to the remaining bytes of the publicationImprint field.

3.5 Checking the Publication

To check that the signature matches the widely witnessed control publication, it must be verified that the contents of the PublishedData structure correspond to a printed publication acquired from a trusted source.

The publicationIdentifier field in the PublishedData structure contains the POSIX time [POSIX, section 4.15] value for the moment when the control publication was generated. A Guardtime control publication appears in the World Edition of the Financial Times 2–6 days after it is generated (depending on the publisher's schedules).

The PublishedData structure is formatted into human-comparable form as follows:

		the value of the publicationIdentifier field as a 64-bit integer (8 bytes in big-endian order) and the contents of the publicationImprint field are concatenated;

		a CRC-32 checksum [CRC, section 8.1.1.6.2] is computed on the result of the previous step and appended to it;

		the result of the previous step is encoded in base 32 [BASE, section 6];

		the result of the previous step may be broken into groups of 6 or 8 characters by dashes.



The result must be equal to the control publication that appears in the newspaper (ignoring possible differences in the optional character grouping).

3.6 Conclusion

Since in the whole computation starts from the contents of the PDF file and through a series applications of one-way functions ends up at a value that was known to exist at some well-established time in the past (the time when the newspaper was printed), this proves that the file in question existed before that time in the same form as it is currently.

The preceding statement relies only on the hash functions being one-way and assumes absolutely nothing about the Guardtime technology. Adding information about how the hash chains are constructed (which is seen by all Guardtime clients while it happens and can thus also be considered quite widely witnessed) makes it possible to extract the signing time with much better precision (appendix Extracting the Signing Time).

4. Hash Functions

The following table lists the hash functions that may be used in hash chains in Guardtime keyless signatures, along with their identifiers and hash value sizes.

		Algorithm Name

		Guardtime ID

		Hash Value Size

		Algorithm Specification



		SHA-1

		0

		20

		SHA, section 6.1



		SHA-224

		3

		28

		SHA, section 6.3



		SHA-256

		1

		32

		SHA, section 6.2



		SHA-384

		4

		48

		SHA, section 6.5



		SHA-512

		5

		64

		SHA, section 6.4



		RIPEMD-160

		2

		20

		RIPE, section 7





5. Extracting the Signing Time

The time when a datum was signed with a Guardtime keyless signature can be extacted from the history and the publicationIdentifier fields of the TimeSignature structure (section Parsing the Signature). The process is as follows:

		set h to 0 and p to the value of the publicationIdentifier field;

		for each HashStep record in the history hash chain, in the reverse of the order in which the records appear in the chain:



		if p is 0: abort with an error "invalid signature";

		set x to the highest power of 2 that does not exceed p;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 0: set h to h+x and p to p-x;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 1: set p to x-1;

		if the direction indicator (the second byte) is something else: abort with an error "invalid signature";



		if p is not 0: abort with an error "invalid signature";



The final value of h is the POSIX time [POSIX, section 4.15] value for the moment when the datum was signed.

6. Extending the TimeSignature

For each Guardtime signature and any control publication generated after the signature was issued, a hash chain can be created that connects the signature to the control publication and thus also to the printed medium in which the publication appeared. This process is called extending the signature.

The preferred way to do this is to access an online verification service using a tool obtained from either Scrive or Guardtime. This can also be done independently using the calendar database acquired either from Guardtime or, in case Guardtime has ceased the service, from the Estonian Technical Surveillance Authority, to which Guardtime is obligated to deposit the database before exiting the business.

The Guardtime calendar database consists of one hash value per second, indexed by integral POSIX time [POSIX, section 4.15] values (red nodes and black numbers on the figure below). Each of these hash values aggregates all signing requests that the Guardtime service processed during the corresponding 1-second time interval.

The aggregate hash values are connected into binary trees by hashing them together in pairs in left to right order, then hashing the first level pairs together again, and so on until a set of complete binary trees is obtained (blue arrows and nodes on the figure). For generating the control publication, the roots of the binary trees are hashed into a chain in right to left order (purple arrows and nodes), and the value from the last node of the chain is extracted for generating the control publication (golden arrow).

More precisely, each node on the figure is a DataImprint structure (section Parsing the Signature). On each step, the DataImprint from the left child node, the DataImprint from the right child node, and a single byte with the value of 255 are concatenated together, hashed, and the result is obtained as a DataImprint consisting of the concatenation of the 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions) and the hash value.





For manageability, the database is split into several files (separated by dashed black lines on the figure). For the files to be usable without access to preceding ones, each file starting from some time value t also contains the root values from the binary trees corresponding to the state of the database on time t-1 (dashed blue arrows between the first and second file on the figure).

To construct the hash chain linking a given signature to a given publication, the following steps have to be performed:

		The signing time has to be extracted from the history and publishedData fields currently in the signature (appendix Extracting the Signing Time);

		The calendar database files covering the full interval from the signing time to the time when the publication was generated have to be obtained (format and naming of the files described later in this section);

		The hash-linked structure corresponding to the time when the publication was generated has to be reconstructed (as described earlier in this section);

		The unique hash chain connecting the leaf entry corresponding to the signing time to the root entry corresponding to the control publication (dotted arrows on the figure above) has to be extracted;

		The TimeSignature structure (section Parsing the Signature) has to be updated with new values:



		The history field is set to the concatenation of HashStep records describing the steps in the hash chain; each HashStep record is constructed as the concatenation of the 1-byte hash algorithm code from the DataImprint in the current node, the 1-byte direction indicator (0 if the sibling node is to the right in the tree, 1 if the sibling is to the left), the DataImprint from the sibling node, and a single byte with the value of 255;

		The publicationIdentifier field is set to the POSIX time value for the moment when the control publication was generated;

		The publicationImprint field is set to the DataImprint value in the root entry corresponding to the control publication.



Each calendar database file consists of a fixed header, a set of root node records, a sequence of calendar node records, and a checksum record. In the following, many values are given in hexadecimal, with the 0x prefix prepended.

The header consists of 12 fields totaling 65 bytes:

		8-byte sequence: file format identifier; must be 0x47, 0x54, 0x49, 0x4d, 0x45, 0x48, 0x44, and 0x42 (ASCII representation of 'GTIMEHDB');

		4-byte integer: endian-ness indicator; fixed value 0x01020304; all other 32-bit integers in the file will be in the same byte order;

		4-byte integer: version number; must be 0x00000001 (in file byte order);

		8-byte integer: endian-ness indicator; fixed value 0x0102030405060708; all other 64-bit integers in the file will be in the same byte order;

		8-byte integer: file creation time as POSIX time;

		8-byte integer: first calendar record index; the POSIX time value for the first node in the calendar node section of the file;

		4-byte integer: first calendar record offset; the offset of the start of the calendar node section within the file;

		4-byte integer: calendar record length; the length of each record in the calendar node section of the file;

		1 byte: calendar hash algorithm; the 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions) for the hash function used by all calendar nodes in this file (they all must use the same algorithm);

		1 byte: flags; must be 0x01;

		14 bytes: reserved for future; all bytes must be 0x00;

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the header record; this is intended as a short-term protection against accidental errors while the file is being created; checking this may be omitted as the checksum record at the end of the file gives much stronger protection.



The root node section spans the space from the end of the header to the beginning of the calendar node section. It consists of a sequence of root node records followed by a 1-byte CRC8 checksum of all preceding bytes in the section. Each root node record consists of 4 fields:

		4-byte integer: record length; the number of bytes to follow in this record (excluding the length field itself);

		8-byte integer: record index; the POSIX time value for the last calendar node in the complete binary tree whose root this node is;

		1 byte: the 1-byte hash algorithm code for the hash function used in this node;

		variable-length sequence: the hash value in this node (the length is determined by the hash function used; it may also be computed by subtracting 9 from the value of the record length field).



Note that the concatenation of the two last fields in each record yields the DataImprint value for the corresponding node.

The calendar node section spans the space from the end of the root node section to almost the end of the file; it is followed only by a checksum record that has the same size and format as a calendar node record. It consists of a sequence of calendar node records (and no section checksum). Each calendar node record consists of 3 fields:

		4-byte integer: record index offset; this value is to be added to the first calendar record index field from the file header to obtain the POSIX time value for this node;

		variable-length sequence: the hash value in this node (the length is determined by the hash function used which is specified by the calendar hash algorithm field in the file header; it may also be obtained by subtracting 5 from the calendar record length field in the file header);

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the record.



Again, note that the concatenation of the calendar hash algorithm field from the file header and the hash value field from the record yields the DataImprint value for the corresponding node.

The last record in the file is the cryptographic checksum of the whole file:

		4-byte integer: fixed value 0xffffffff;

		variable-length sequence: the hash value computed by hashing all data preceding the checksum record in the file using the hash function specified in the calendar hash algorithm field in the file header (the length is the same as for the calendar node records);

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the record.



The calendar database files are named following the pattern

    hashdb-tttttttttttttttt-yyyy-mm-dd-hhmmss.bin

where the fields have the following meaning:

		filename prefix, always hashdb;

		POSIX time value for the first calendar node in the file; 16-digit lower-case hexadecimal number with leading zeroes preserved (but no 0x prefix);

		year, month, and day of the file creation time; month and day are 2-digit decimal numbers with the leading zeroes preserved;

		hour, minute, and second of the file creation time (in UTC); each is 2-digit decimal number with the leading zero preserved;

		filename suffix, always bin.
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1. Purpose

The purpose of this document is to explain how Scrive eSign measures time and provide a mathematical algorithm by which it is possible to calculate the probability of the error of the time stamps recorded by Scrive eSign.

2. Time measurement process

This section explains the NTP (Network Time Protocol) configurations of the systems involved with time measurement of Scrive eSign.

2.1 The hypervisor

Amazon, which Scrive eSign uses as hosting provider, use Xen or KVM depending on the generation of the virtual machine, for virtualisation. The default configuration is that all VM hosts are time synced using a clustered public pool of NTP servers. Scrive eSign does not use this mechanism.

2.2 Time synchronisation

Scrive eSign relies on NTP running on the virtual machine guests to get coordinated time from an NTP source. Scrive eSign does not use the time provided by the hypervisor hosts hosting the virtual machines, i.e. Amazon. This will help mitigate factors like load on the hypervisors or virtual machine guests affecting clock accuracy. This NTP synchronisation will override the clock synchronisation from the VM hosts’ clocks.

3. Configuration of hardware and services

This section describes the time/NTP and monitoring configuration of the application servers that run the Scrive eSign service.

3.1 Boot Time

The guest virtual machine behavior for the database server is as follows:

		On boot the virtual machine guest clock is set from the VM host

		ntp-date is run once from an init script

		ntpd is then run from another init script, which runs continuously



The behavior on the application server is the same with the exception of the ntpdate step which is not present on this system. It is worth noting that entries in procfs are not available for querying the configuration of the kernel with regards to Xen/clock configuration.

3.2 NTP Configuration

Logging that traces accuracy and time synchronisation is configured to use local NTP servers in the Scrive environment, which in turn acts as a proxy for the NTP server pool below that follows UTC(SP), i.e. official Swedish time:

		ntp1.sth.netnod.se

		ntp2.sth.netnod.se

		ntp1.gbg.netnod.se

		ntp2.gbg.netnod.se

		ntp1.mmo.netnod.se

		ntp2.mmo.netnod.se



3.3 Monitoring

Scrive eSign service has a monitoring system (Nagios) that monitors various aspects of the NTP statistics and keeps historic logs. It informs of problems with NTP server connectivity, jitter and offset, immediately regardless of what time of day it is.

3.4 Time scale

The NTP configuration together with the logging implies that we are following UTC(SP), and all timestamps are because of this traceable to this time scale.

4. Calculation of the probability of the clock error

This section describes how to calculate the probability of the clock error of the Scrive eSign timestamps.

4.1 Clock error samples

Once per hour Scrive eSign uses the NTP protocol to check the difference between the Scrive eSign server clock and UTC(SP). This check is performed directly against servers in the NTP server pool listed in Section 3.2. Each check results in one clock error sample (hereinafter “Clock Error Samples”), which is assumed to accurately reflect the actual clock error.

4.2 Clock error algorithm

The calculation of the probability of the clock error can be done by inserting the Clock Error Samples into the algorithm below. We assume that the samples follow a normal distribution.

		Let 

 be a set of the clock error samples (in seconds). Let 

, 

.

		Let 

 be the random variable representing the clock error with parameters estimated using data set 

.

		Let 

, 

 be the the empirical distribution function.

		Let 

 be the size of discretized value space, 

. Let 

 be the discretized value space, 

 be the set of data points representing empirical distribution function, 

 be the set of data points representing cumulative distribution function of the random variable estimating the clock error.

		Plot the data in 

 and 

 to assess the accuracy of the estimation.

		

 is the estimated probability that the clock error is smaller than 

 seconds.



4.3 Clock error samples and evidence of normal distribution

The last 1000 Clock Error Samples are inserted into this document in section 5. These Clock Error Samples can be used as input data to the algorithm in 4.2 to provide evidence of normal distribution and to calculate the probability of the clock error of the Scrive eSign time stamps. From the Clock Error Samples one can derive the parameters (mean and variance) for a normal distribution. One can also calculate the difference between this estimated distribution and the empirical data given by the Clock Error Samples themselves. You can see cumulative distribution functions (cdf) for the estimates and the empirical data and on top of that the difference between the empirical and estimated errors in the graph below. This graph also allow us to visually estimate the probability of a specific maximum error.
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4.4 Input parameters

Based on the Clock Error Samples in section 5 it is possible to calculate the variables that define the normal distribution (mean and standard deviation). Scrive eSign has automatically calculated these variables as per the below:

		mean: 0.70 ms

		standard deviation: 1.58 ms



4.5 Probability of the clock error

By using the algorithm and the Clock Error Samples Scrive eSign calculated the following probabilities of the clock error ‘e’:

		|e| < 2.5 ms: ≈85.208%

		|e| < 5 ms: ≈99.665%

		|e| < 10 ms: ≈100.000%



5. Clock Error Samples

The following are the clock error samples collected between 2021-04-12 08:11:30.34129 UTC and 2021-05-25 10:46:07.849586 UTC:

		Time collected		Clock offset

		2021-04-12 08:11:30.34129		0.2 ms

		2021-04-12 09:11:32.370055		-0.4 ms

		2021-04-12 10:11:35.7957		-0.1 ms

		2021-04-12 11:11:38.22464		-1.1 ms

		2021-04-12 12:12:16.192027		1.2 ms

		2021-04-12 13:13:05.376283		0.1 ms

		2021-04-12 14:13:07.158129		0.1 ms

		2021-04-12 15:13:09.104204		2.4 ms

		2021-04-12 16:13:12.702011		-0.2 ms

		2021-04-12 17:13:16.245682		0.5 ms

		2021-04-12 18:13:19.860226		-0.9 ms

		2021-04-12 19:13:22.815554		0.1 ms

		2021-04-12 20:13:24.42526		3.5 ms

		2021-04-12 21:13:26.364671		0.2 ms

		2021-04-12 22:13:29.261857		1.3 ms

		2021-04-12 23:13:30.857089		-0.6 ms

		2021-04-13 00:13:32.880083		-0.7 ms

		2021-04-13 01:13:34.464514		-1.5 ms

		2021-04-13 02:13:38.083712		1.8 ms

		2021-04-13 03:13:39.783437		-0.5 ms

		2021-04-13 04:13:42.798319		-0.9 ms

		2021-04-13 05:13:46.045195		-0.2 ms

		2021-04-13 06:13:49.557506		-0.7 ms

		2021-04-13 07:13:51.375886		0.2 ms

		2021-04-13 08:13:53.445201		0.9 ms

		2021-04-13 09:13:56.711397		-2.4 ms

		2021-04-13 10:14:00.047487		1.2 ms

		2021-04-13 11:14:03.528673		-0.4 ms

		2021-04-13 12:14:09.176835		-0.6 ms

		2021-04-13 13:14:10.986552		-1.3 ms

		2021-04-13 14:14:12.811734		-1.9 ms

		2021-04-13 15:14:14.778964		2.4 ms

		2021-04-13 16:14:16.439324		3.0 ms

		2021-04-13 17:14:18.606364		2.2 ms

		2021-04-13 18:14:20.60176		-0.5 ms

		2021-04-13 19:14:23.817716		1.8 ms

		2021-04-13 20:14:25.622051		0.8 ms

		2021-04-13 21:14:27.137885		2.2 ms

		2021-04-13 22:14:28.734061		0.7 ms

		2021-04-13 23:14:30.304719		1.2 ms

		2021-04-14 00:14:32.059769		-1.1 ms

		2021-04-14 01:14:33.720104		-0.1 ms

		2021-04-14 02:14:35.655915		0.6 ms

		2021-04-14 03:14:38.147008		-0.2 ms

		2021-04-14 04:14:41.468467		-1.5 ms

		2021-04-14 05:14:43.130518		0.4 ms

		2021-04-14 06:14:45.945128		-0.8 ms

		2021-04-14 07:14:49.191021		0.0 ms

		2021-04-14 08:14:52.098655		0.1 ms

		2021-04-14 09:14:54.617793		0.8 ms

		2021-04-14 10:14:57.18167		-1.5 ms

		2021-04-14 11:14:59.316821		-1.4 ms

		2021-04-14 12:15:01.294134		0.9 ms

		2021-04-14 13:15:04.348683		0.5 ms

		2021-04-14 14:15:06.705246		-0.9 ms

		2021-04-14 15:15:08.681725		-0.4 ms

		2021-04-14 16:15:11.55788		0.1 ms

		2021-04-14 17:15:15.578075		0.6 ms

		2021-04-14 18:15:18.314887		0.1 ms

		2021-04-14 19:15:20.038348		1.1 ms

		2021-04-14 20:15:22.461066		-1.8 ms

		2021-04-14 21:15:24.220643		3.0 ms

		2021-04-14 22:15:25.771044		2.1 ms

		2021-04-14 23:15:27.470199		2.7 ms

		2021-04-15 00:15:29.088644		3.2 ms

		2021-04-15 01:15:31.172843		2.8 ms

		2021-04-15 02:15:33.013942		3.4 ms

		2021-04-15 03:15:34.899192		2.4 ms

		2021-04-15 04:15:36.579884		3.2 ms

		2021-04-15 05:15:38.057319		1.8 ms

		2021-04-15 06:15:40.514172		1.8 ms

		2021-04-15 07:15:43.018309		3.3 ms

		2021-04-15 08:15:44.582129		0.9 ms

		2021-04-15 09:15:47.634367		1.6 ms

		2021-04-15 10:15:49.970159		-0.1 ms

		2021-04-15 11:15:53.280142		1.3 ms

		2021-04-15 12:15:55.104318		-0.4 ms

		2021-04-15 13:15:57.016337		-2.4 ms

		2021-04-15 14:15:59.092132		0.4 ms

		2021-04-15 15:16:01.37767		-1.2 ms

		2021-04-15 16:16:03.094437		1.6 ms

		2021-04-15 17:16:05.424564		3.0 ms

		2021-04-15 18:16:07.395823		0.7 ms

		2021-04-15 19:16:09.974379		1.1 ms

		2021-04-15 20:16:12.957418		-0.6 ms

		2021-04-15 21:16:14.816073		-0.4 ms

		2021-04-15 22:16:16.895117		-1.5 ms

		2021-04-15 23:16:19.997228		-1.9 ms

		2021-04-16 00:16:22.456777		-0.6 ms

		2021-04-16 01:16:24.999541		-0.5 ms

		2021-04-16 02:16:27.300408		2.8 ms

		2021-04-16 03:16:30.122417		1.1 ms

		2021-04-16 04:16:32.935952		2.1 ms

		2021-04-16 05:16:36.204055		0.7 ms

		2021-04-16 06:16:38.981628		2.3 ms

		2021-04-16 07:16:41.988416		2.0 ms

		2021-04-16 08:16:44.360819		-1.0 ms

		2021-04-16 09:16:48.004375		-2.6 ms

		2021-04-16 10:16:50.103638		-0.9 ms

		2021-04-16 11:16:52.239753		0.8 ms

		2021-04-16 12:16:54.553807		-0.8 ms

		2021-04-16 13:16:56.418501		-0.2 ms

		2021-04-16 14:16:59.219143		2.4 ms

		2021-04-16 15:17:01.005305		-0.5 ms

		2021-04-16 16:17:03.22498		-0.5 ms

		2021-04-16 17:17:05.699503		3.0 ms

		2021-04-16 18:17:08.226425		1.5 ms

		2021-04-16 19:17:10.771042		-0.8 ms

		2021-04-16 20:17:13.874816		-1.7 ms

		2021-04-16 21:17:16.660137		-0.2 ms

		2021-04-16 22:17:18.816886		-2.0 ms

		2021-04-16 23:17:21.242613		0.7 ms

		2021-04-17 00:17:23.442682		2.7 ms

		2021-04-17 01:17:26.122135		1.8 ms

		2021-04-17 02:17:27.740109		1.8 ms

		2021-04-17 03:17:29.999807		2.4 ms

		2021-04-17 04:17:32.408113		-0.9 ms

		2021-04-17 05:17:35.486434		0.5 ms

		2021-04-17 06:17:38.519987		0.9 ms

		2021-04-17 07:17:41.029639		3.0 ms

		2021-04-17 08:17:43.162014		2.5 ms

		2021-04-17 09:17:45.025324		-1.6 ms

		2021-04-17 10:17:47.530676		0.3 ms

		2021-04-17 11:17:50.789551		-0.8 ms

		2021-04-17 12:17:55.111505		-1.5 ms

		2021-04-17 13:17:57.372904		0.6 ms

		2021-04-17 14:17:59.746275		0.0 ms

		2021-04-17 15:18:02.616186		2.1 ms

		2021-04-17 16:18:05.866769		0.4 ms

		2021-04-17 17:18:08.64569		1.1 ms

		2021-04-17 18:18:10.69702		0.8 ms

		2021-04-17 19:18:13.749103		0.7 ms

		2021-04-17 20:18:16.202636		1.0 ms

		2021-04-17 21:18:18.286156		1.7 ms

		2021-04-17 22:18:21.00447		0.8 ms

		2021-04-17 23:18:22.627478		2.7 ms

		2021-04-18 00:18:24.370702		1.4 ms

		2021-04-18 01:18:26.542647		1.8 ms

		2021-04-18 02:18:28.535098		0.6 ms

		2021-04-18 03:18:30.504641		1.4 ms

		2021-04-18 04:18:32.897851		2.1 ms

		2021-04-18 05:18:34.767369		3.8 ms

		2021-04-18 06:18:37.68606		2.0 ms

		2021-04-18 07:18:40.297268		1.7 ms

		2021-04-18 08:18:43.762657		-0.8 ms

		2021-04-18 09:18:47.719873		1.6 ms

		2021-04-18 10:18:50.912405		-2.1 ms

		2021-04-18 11:18:54.888104		1.7 ms

		2021-04-18 12:18:57.779503		0.2 ms

		2021-04-18 13:19:01.753062		2.5 ms

		2021-04-18 14:19:04.435592		3.4 ms

		2021-04-18 15:19:06.083406		3.3 ms

		2021-04-18 16:19:09.182403		2.9 ms

		2021-04-18 17:19:12.448946		2.0 ms

		2021-04-18 18:19:20.947874		-0.4 ms

		2021-04-18 19:19:29.285401		-0.7 ms

		2021-04-18 20:19:38.642149		2.2 ms

		2021-04-18 21:19:46.899559		0.3 ms

		2021-04-18 22:19:55.222606		-0.5 ms

		2021-04-18 23:19:56.931477		0.3 ms

		2021-04-19 00:19:59.07993		0.1 ms

		2021-04-19 01:20:02.096473		2.5 ms

		2021-04-19 02:20:04.197473		0.4 ms

		2021-04-19 03:20:05.791932		0.4 ms

		2021-04-19 04:20:09.07873		-1.6 ms

		2021-04-19 05:20:11.874351		2.1 ms

		2021-04-19 06:20:13.921641		-0.8 ms

		2021-04-19 07:20:15.452291		2.1 ms

		2021-04-19 08:20:18.338846		0.8 ms

		2021-04-19 09:20:20.531038		0.4 ms

		2021-04-19 10:20:22.509452		-0.2 ms

		2021-04-19 11:20:24.429028		-3.0 ms

		2021-04-19 12:20:26.912889		-0.5 ms

		2021-04-19 13:20:30.518824		-2.1 ms

		2021-04-19 14:20:32.549474		-1.6 ms

		2021-04-19 15:20:34.436001		1.4 ms

		2021-04-19 16:20:35.920362		3.1 ms

		2021-04-19 17:20:37.766603		2.9 ms

		2021-04-19 18:20:41.080666		-0.1 ms

		2021-04-19 19:20:43.523724		1.7 ms

		2021-04-19 20:20:46.656447		-0.6 ms

		2021-04-19 21:20:49.403317		1.8 ms

		2021-04-19 22:20:51.860531		1.7 ms

		2021-04-19 23:20:54.363803		1.4 ms

		2021-04-20 00:20:56.584415		-0.3 ms

		2021-04-20 01:20:58.554043		-0.6 ms

		2021-04-20 02:21:00.299408		-0.4 ms

		2021-04-20 03:21:01.876393		1.7 ms

		2021-04-20 04:21:04.40158		1.2 ms

		2021-04-20 05:21:06.019837		3.7 ms

		2021-04-20 06:21:07.973323		3.7 ms

		2021-04-20 07:21:10.033732		3.3 ms

		2021-04-20 08:21:13.373329		2.3 ms

		2021-04-20 09:21:15.215584		1.1 ms

		2021-04-20 10:21:17.054945		2.6 ms

		2021-04-20 11:21:19.274294		0.1 ms

		2021-04-20 12:21:22.272578		1.0 ms

		2021-04-20 13:21:32.464934		2.1 ms

		2021-04-20 14:21:34.047503		0.5 ms

		2021-04-20 15:21:35.577089		-0.7 ms

		2021-04-20 16:21:38.914426		-0.3 ms

		2021-04-20 17:21:40.95837		-1.0 ms

		2021-04-20 18:21:42.780547		-1.6 ms

		2021-04-20 19:21:44.497751		0.5 ms

		2021-04-20 20:21:46.056944		1.0 ms

		2021-04-20 21:21:47.542197		-1.1 ms

		2021-04-20 22:21:49.853794		1.7 ms

		2021-04-20 23:21:51.531706		2.0 ms

		2021-04-21 00:21:54.588222		-0.1 ms

		2021-04-21 01:21:56.979092		-1.2 ms

		2021-04-21 02:21:58.794352		0.5 ms

		2021-04-21 03:22:00.245086		-0.7 ms

		2021-04-21 04:22:02.776651		0.6 ms

		2021-04-21 05:22:04.431335		2.5 ms

		2021-04-21 06:22:06.930348		0.0 ms

		2021-04-21 07:22:08.579656		0.1 ms

		2021-04-21 08:22:09.976606		0.1 ms

		2021-04-21 09:22:12.169457		5.8 ms

		2021-04-21 10:22:14.294149		3.1 ms

		2021-04-21 11:22:16.925252		-0.1 ms

		2021-04-21 12:22:20.212568		-0.7 ms

		2021-04-21 13:22:22.520897		1.4 ms

		2021-04-21 14:22:24.220599		3.0 ms

		2021-04-21 15:22:27.259848		1.6 ms

		2021-04-21 16:22:29.660077		2.3 ms

		2021-04-21 17:22:32.603371		-0.7 ms

		2021-04-21 18:22:35.393907		1.7 ms

		2021-04-21 19:22:38.178232		2.8 ms

		2021-04-21 20:22:40.863736		0.8 ms

		2021-04-21 21:22:42.558962		0.5 ms

		2021-04-21 22:22:44.496757		0.7 ms

		2021-04-21 23:22:46.075111		-0.1 ms

		2021-04-22 00:22:48.58365		-1.6 ms

		2021-04-22 01:22:51.335894		-3.4 ms

		2021-04-22 02:22:55.01692		-0.4 ms

		2021-04-22 03:22:57.468135		-3.9 ms

		2021-04-22 04:22:59.767869		-0.5 ms

		2021-04-22 05:23:02.595068		-0.1 ms

		2021-04-22 06:23:04.73009		0.7 ms

		2021-04-22 07:23:07.972123		2.5 ms

		2021-04-22 08:23:09.95495		0.1 ms

		2021-04-22 09:23:13.101424		3.2 ms

		2021-04-22 10:23:15.306829		1.8 ms

		2021-04-22 11:23:17.139593		2.7 ms

		2021-04-22 12:23:18.833024		1.2 ms

		2021-04-22 13:23:21.765796		0.6 ms

		2021-04-22 14:23:24.571316		0.1 ms

		2021-04-22 15:23:26.527885		1.7 ms

		2021-04-22 16:23:28.971152		0.1 ms

		2021-04-22 17:23:31.358246		1.3 ms

		2021-04-22 18:23:33.651474		1.1 ms

		2021-04-22 19:23:36.075847		-1.2 ms

		2021-04-22 20:23:37.974468		-1.6 ms

		2021-04-22 21:23:39.772468		0.7 ms

		2021-04-22 22:23:43.572592		0.6 ms

		2021-04-22 23:23:45.675116		-0.6 ms

		2021-04-23 00:23:47.316726		0.5 ms

		2021-04-23 01:23:50.345349		-1.4 ms

		2021-04-23 02:23:53.355518		3.4 ms

		2021-04-23 03:23:55.789775		1.3 ms

		2021-04-23 04:23:57.383219		2.4 ms

		2021-04-23 05:24:00.000211		4.8 ms

		2021-04-23 06:24:02.920281		2.5 ms

		2021-04-23 07:24:04.548425		4.4 ms

		2021-04-23 08:24:07.223896		3.6 ms

		2021-04-23 09:24:09.763028		2.1 ms

		2021-04-23 10:24:12.601482		0.1 ms

		2021-04-23 11:24:14.085946		2.0 ms

		2021-04-23 12:24:16.090297		-1.0 ms

		2021-04-23 13:24:17.814992		-1.5 ms

		2021-04-23 14:24:21.343957		-1.6 ms

		2021-04-23 15:24:23.418068		-0.8 ms

		2021-04-23 16:24:25.4296		-1.7 ms

		2021-04-23 17:24:27.431745		1.9 ms

		2021-04-23 18:24:29.524575		-1.4 ms

		2021-04-23 19:24:31.971892		1.0 ms

		2021-04-23 20:24:34.708118		-0.8 ms

		2021-04-23 21:24:36.677831		-1.8 ms

		2021-04-23 22:24:38.312823		0.6 ms

		2021-04-23 23:24:41.153896		2.0 ms

		2021-04-24 00:24:42.983271		-1.0 ms

		2021-04-24 01:24:44.715335		2.6 ms

		2021-04-24 02:24:46.54586		2.7 ms

		2021-04-24 03:24:48.813526		3.1 ms

		2021-04-24 04:24:51.512593		2.8 ms

		2021-04-24 05:24:53.222686		0.7 ms

		2021-04-24 06:24:56.380254		-0.5 ms

		2021-04-24 07:24:58.333776		0.0 ms

		2021-04-24 08:25:01.68917		-0.6 ms

		2021-04-24 09:25:03.239105		-0.1 ms

		2021-04-24 10:25:05.292092		0.5 ms

		2021-04-24 11:25:07.066771		3.0 ms

		2021-04-24 12:25:09.003539		0.9 ms

		2021-04-24 13:25:12.073927		-0.5 ms

		2021-04-24 14:25:14.348106		0.8 ms

		2021-04-24 15:25:17.628915		2.5 ms

		2021-04-24 16:25:19.28935		0.0 ms

		2021-04-24 17:25:21.565718		-0.2 ms

		2021-04-24 18:25:23.248874		1.3 ms

		2021-04-24 19:25:26.203918		-1.2 ms

		2021-04-24 20:25:27.839797		-0.9 ms

		2021-04-24 21:25:31.136493		-0.3 ms

		2021-04-24 22:25:34.148404		0.7 ms

		2021-04-24 23:25:36.624035		-2.4 ms

		2021-04-25 00:25:39.316232		-1.1 ms

		2021-04-25 01:25:42.299274		0.6 ms

		2021-04-25 02:25:43.909401		-0.5 ms

		2021-04-25 03:25:46.117888		1.8 ms

		2021-04-25 04:25:48.590452		-1.2 ms

		2021-04-25 05:25:50.211124		1.5 ms

		2021-04-25 06:25:53.806241		0.0 ms

		2021-04-25 07:25:55.502792		-1.8 ms

		2021-04-25 08:25:57.099648		0.0 ms

		2021-04-25 09:25:59.721309		1.9 ms

		2021-04-25 10:26:01.578128		0.9 ms

		2021-04-25 11:26:04.230969		1.5 ms

		2021-04-25 12:26:07.535841		0.5 ms

		2021-04-25 13:26:11.289584		0.6 ms

		2021-04-25 14:26:13.875896		1.4 ms

		2021-04-25 15:26:16.444051		0.5 ms

		2021-04-25 16:26:18.909739		3.0 ms

		2021-04-25 17:26:21.797117		1.4 ms

		2021-04-25 18:26:23.945421		0.2 ms

		2021-04-25 19:26:26.985779		2.4 ms

		2021-04-25 20:26:31.234108		0.2 ms

		2021-04-25 21:26:32.763809		4.1 ms

		2021-04-25 22:26:35.158869		2.7 ms

		2021-04-25 23:26:37.221582		2.6 ms

		2021-04-26 00:26:39.079851		-1.1 ms

		2021-04-26 01:26:40.913434		-5.5 ms

		2021-04-26 02:26:42.632263		-2.8 ms

		2021-04-26 03:26:45.003172		-2.9 ms

		2021-04-26 04:26:46.673765		0.4 ms

		2021-04-26 05:26:48.333646		-0.3 ms

		2021-04-26 06:26:50.400349		1.5 ms

		2021-04-26 07:26:52.455231		2.5 ms

		2021-04-26 08:26:54.531865		0.4 ms

		2021-04-26 09:26:57.09847		-1.8 ms

		2021-04-26 10:26:59.631546		-3.4 ms

		2021-04-26 11:27:02.684253		1.4 ms

		2021-04-26 12:27:05.849059		-0.6 ms

		2021-04-26 13:27:07.620135		2.2 ms

		2021-04-26 14:27:11.229081		0.6 ms

		2021-04-26 15:27:13.464634		-3.4 ms

		2021-04-26 16:27:15.260533		0.4 ms

		2021-04-26 17:27:17.930847		1.8 ms

		2021-04-26 18:27:20.021795		1.8 ms

		2021-04-26 19:27:21.926902		2.2 ms

		2021-04-26 20:27:24.054862		2.9 ms

		2021-04-26 21:27:26.38532		1.8 ms

		2021-04-26 22:27:29.744219		1.4 ms

		2021-04-26 23:27:32.25417		3.0 ms

		2021-04-27 00:27:35.543002		1.5 ms

		2021-04-27 01:27:37.255681		3.1 ms

		2021-04-27 02:27:39.011314		1.4 ms

		2021-04-27 03:27:40.59235		0.2 ms

		2021-04-27 04:27:43.888557		-1.7 ms

		2021-04-27 05:27:45.393307		-0.9 ms

		2021-04-27 06:27:48.081637		-0.7 ms

		2021-04-27 07:27:49.754251		4.1 ms

		2021-04-27 08:27:52.723582		3.0 ms

		2021-04-27 09:27:55.793959		-0.2 ms

		2021-04-27 10:27:57.834683		-1.3 ms

		2021-04-27 11:27:59.478507		-2.2 ms

		2021-04-27 12:28:02.103825		2.7 ms

		2021-04-27 13:28:04.484839		-4.3 ms

		2021-04-27 14:28:06.219621		1.8 ms

		2021-04-27 15:28:08.557686		-0.7 ms

		2021-04-27 16:28:10.700185		-1.3 ms

		2021-04-27 17:28:13.222628		0.1 ms

		2021-04-27 18:28:15.47876		2.3 ms

		2021-04-27 19:28:18.278122		0.1 ms

		2021-04-27 20:28:20.993571		-1.4 ms

		2021-04-27 21:28:22.891147		-0.4 ms

		2021-04-27 22:28:25.132384		3.7 ms

		2021-04-27 23:28:27.604673		0.1 ms

		2021-04-28 00:28:29.272713		1.8 ms

		2021-04-28 01:28:30.829129		0.7 ms

		2021-04-28 02:28:32.624976		-1.0 ms

		2021-04-28 03:28:36.318553		1.9 ms

		2021-04-28 04:28:39.556462		0.8 ms

		2021-04-28 05:28:41.622644		-0.3 ms

		2021-04-28 06:28:43.656257		3.1 ms

		2021-04-28 07:28:45.963038		1.8 ms

		2021-04-28 08:28:48.760014		2.0 ms

		2021-04-28 09:28:51.621228		-0.8 ms

		2021-04-28 10:28:54.296238		0.9 ms

		2021-04-28 11:28:56.225556		0.5 ms

		2021-04-28 12:29:00.386173		1.0 ms

		2021-04-28 13:29:02.419675		-0.4 ms

		2021-04-28 14:29:05.475961		-1.0 ms

		2021-04-28 15:29:08.378022		-0.7 ms

		2021-04-28 16:29:11.096919		0.1 ms

		2021-04-28 17:29:13.14127		1.1 ms

		2021-04-28 18:29:14.827216		0.7 ms

		2021-04-28 19:29:18.234619		-0.8 ms

		2021-04-28 20:29:20.894674		-1.8 ms

		2021-04-28 21:29:23.510317		-1.7 ms

		2021-04-28 22:29:28.017277		0.1 ms

		2021-04-28 23:29:31.440943		-2.5 ms

		2021-04-29 00:29:35.268556		0.1 ms

		2021-04-29 01:29:37.5396		-4.8 ms

		2021-04-29 02:29:39.253116		1.8 ms

		2021-04-29 03:29:42.386019		-0.1 ms

		2021-04-29 04:29:45.381359		1.1 ms

		2021-04-29 05:29:47.940911		1.6 ms

		2021-04-29 06:29:50.689536		2.0 ms

		2021-04-29 07:29:53.434785		4.9 ms

		2021-04-29 08:29:55.402182		1.5 ms

		2021-04-29 09:29:57.886476		-0.2 ms

		2021-04-29 10:30:00.240062		-0.1 ms

		2021-04-29 11:30:02.257085		-0.6 ms

		2021-04-29 12:30:03.973678		2.6 ms

		2021-04-29 13:30:05.76995		1.1 ms

		2021-04-29 14:30:09.236982		2.3 ms

		2021-04-29 15:30:10.72685		0.0 ms

		2021-04-29 16:30:12.700922		1.2 ms

		2021-04-29 17:30:14.405834		-0.1 ms

		2021-04-29 18:30:16.132965		1.0 ms

		2021-04-29 19:30:18.161922		-0.5 ms

		2021-04-29 20:30:20.411704		-0.5 ms

		2021-04-29 21:30:22.875321		-0.6 ms

		2021-04-29 22:30:24.748323		1.5 ms

		2021-04-29 23:30:27.597479		3.3 ms

		2021-04-30 00:30:29.512349		0.9 ms

		2021-04-30 01:30:33.344641		-0.3 ms

		2021-04-30 02:30:36.012962		-1.2 ms

		2021-04-30 03:30:38.474246		0.1 ms

		2021-04-30 04:30:41.244159		-0.8 ms

		2021-04-30 05:30:43.899966		1.5 ms

		2021-04-30 06:30:46.72865		1.0 ms

		2021-04-30 07:30:48.956767		0.7 ms

		2021-04-30 08:30:51.371712		2.2 ms

		2021-04-30 09:30:53.681789		3.4 ms

		2021-04-30 10:30:56.254377		2.3 ms

		2021-04-30 11:30:58.967173		1.3 ms

		2021-04-30 12:31:00.505146		1.7 ms

		2021-04-30 13:31:02.903517		2.8 ms

		2021-04-30 14:31:05.278902		-0.5 ms

		2021-04-30 15:31:09.314655		-0.6 ms

		2021-04-30 16:31:12.582671		2.3 ms

		2021-04-30 17:31:16.145277		1.8 ms

		2021-04-30 18:31:18.664365		0.0 ms

		2021-04-30 19:33:07.164692		0.1 ms

		2021-04-30 20:33:09.211168		-0.7 ms

		2021-04-30 21:33:10.850115		0.0 ms

		2021-04-30 22:33:12.904244		1.6 ms

		2021-04-30 23:33:16.024963		-0.5 ms

		2021-05-01 00:33:18.309405		2.7 ms

		2021-05-01 01:33:21.771731		-1.1 ms

		2021-05-01 02:33:24.08153		-2.4 ms

		2021-05-01 03:33:25.969999		0.6 ms

		2021-05-01 04:33:28.71636		0.2 ms

		2021-05-01 05:33:30.798262		3.2 ms

		2021-05-01 06:33:32.487072		1.6 ms

		2021-05-01 07:33:35.761476		0.8 ms

		2021-05-01 08:33:39.574277		-0.7 ms

		2021-05-01 09:33:41.492481		1.2 ms

		2021-05-01 10:33:43.803188		2.6 ms

		2021-05-01 11:33:45.956323		0.1 ms

		2021-05-01 12:33:47.630277		-1.0 ms

		2021-05-01 13:33:49.660356		1.4 ms

		2021-05-01 14:33:51.556324		-0.3 ms

		2021-05-01 15:33:54.037141		0.3 ms

		2021-05-01 16:33:56.970912		-0.7 ms

		2021-05-01 17:34:00.88		2.2 ms

		2021-05-01 18:34:03.409797		2.2 ms

		2021-05-01 19:34:05.162285		-0.1 ms

		2021-05-01 20:34:08.492637		2.0 ms

		2021-05-01 21:34:11.708697		1.1 ms

		2021-05-01 22:34:14.047899		0.1 ms

		2021-05-01 23:34:15.907421		2.1 ms

		2021-05-02 00:34:17.362533		2.1 ms

		2021-05-02 01:34:19.054568		0.5 ms

		2021-05-02 02:34:21.532585		0.1 ms

		2021-05-02 03:34:23.19823		0.2 ms

		2021-05-02 04:34:25.175135		3.1 ms

		2021-05-02 05:34:28.216362		-0.2 ms

		2021-05-02 06:34:31.116544		1.1 ms

		2021-05-02 07:34:33.676096		-0.6 ms

		2021-05-02 08:34:36.004789		1.5 ms

		2021-05-02 09:34:37.632969		0.6 ms

		2021-05-02 10:34:40.160348		0.0 ms

		2021-05-02 11:34:43.134724		0.6 ms

		2021-05-02 12:34:45.906206		0.6 ms

		2021-05-02 13:34:47.863191		0.4 ms

		2021-05-02 14:34:49.819549		-1.2 ms

		2021-05-02 15:34:51.482325		-0.1 ms

		2021-05-02 16:34:53.841167		-0.3 ms

		2021-05-02 17:34:56.123344		-0.8 ms

		2021-05-02 18:34:58.629883		1.1 ms

		2021-05-02 19:35:00.670224		2.0 ms

		2021-05-02 20:35:03.164493		0.7 ms

		2021-05-02 21:35:05.002098		-1.5 ms

		2021-05-02 22:35:08.226816		-0.5 ms

		2021-05-04 06:09:23.587827		2.9 ms

		2021-05-04 08:28:01.01874		-0.6 ms

		2021-05-04 12:10:53.909903		2.9 ms

		2021-05-04 13:10:55.654885		2.4 ms

		2021-05-04 14:10:57.325737		-0.6 ms

		2021-05-04 15:10:59.081685		-0.7 ms

		2021-05-04 16:11:01.769047		-0.7 ms

		2021-05-04 17:11:03.557049		1.8 ms

		2021-05-04 18:11:06.632229		1.8 ms

		2021-05-04 19:11:08.703284		0.0 ms

		2021-05-04 20:11:10.501644		-2.2 ms

		2021-05-04 21:11:12.759207		1.4 ms

		2021-05-04 22:11:15.225284		2.1 ms

		2021-05-04 23:11:17.589258		0.3 ms

		2021-05-05 00:11:20.70032		0.5 ms

		2021-05-05 01:11:22.382608		2.7 ms

		2021-05-05 02:11:24.362059		0.2 ms

		2021-05-05 03:11:27.460402		1.1 ms

		2021-05-05 04:11:29.297248		2.7 ms

		2021-05-05 05:11:31.71128		2.7 ms

		2021-05-05 06:11:33.895187		-0.7 ms

		2021-05-05 07:11:36.269317		-1.1 ms

		2021-05-05 08:11:38.04619		1.8 ms

		2021-05-05 09:11:40.166478		-0.8 ms

		2021-05-05 10:11:42.272055		1.0 ms

		2021-05-05 11:11:44.642948		1.5 ms

		2021-05-05 12:11:48.307412		0.6 ms

		2021-05-05 13:11:50.677412		-0.8 ms

		2021-05-05 14:11:53.280954		-0.9 ms

		2021-05-05 15:11:56.374476		-0.5 ms

		2021-05-05 16:11:58.70133		0.9 ms

		2021-05-05 17:12:01.032653		-0.5 ms

		2021-05-05 18:12:02.949114		2.7 ms

		2021-05-05 19:12:04.941173		0.8 ms

		2021-05-05 20:12:06.969083		0.6 ms

		2021-05-05 21:12:09.646925		-1.2 ms

		2021-05-05 22:12:12.665031		-0.5 ms

		2021-05-05 23:12:15.498616		0.5 ms

		2021-05-06 00:12:17.618282		1.9 ms

		2021-05-06 01:12:20.379808		0.4 ms

		2021-05-06 02:12:23.567626		1.1 ms

		2021-05-06 03:12:25.264764		-0.6 ms

		2021-05-06 04:12:27.475345		-2.1 ms

		2021-05-06 05:12:30.954469		1.0 ms

		2021-05-06 06:12:33.282711		2.7 ms

		2021-05-06 07:12:35.040984		0.1 ms

		2021-05-06 08:15:26.497872		-0.8 ms

		2021-05-06 09:15:28.896842		-0.2 ms

		2021-05-06 10:15:31.241591		0.4 ms

		2021-05-06 11:15:34.070703		0.3 ms

		2021-05-06 12:15:36.743806		-1.6 ms

		2021-05-06 13:15:38.518765		-0.7 ms

		2021-05-06 14:15:40.251064		0.3 ms

		2021-05-06 15:15:42.466353		2.1 ms

		2021-05-06 16:15:45.501229		1.7 ms

		2021-05-06 17:15:47.767028		1.4 ms

		2021-05-06 18:15:49.879385		1.8 ms

		2021-05-06 19:15:51.965428		-0.9 ms

		2021-05-06 20:15:54.174675		1.1 ms

		2021-05-06 21:15:56.030158		-0.7 ms

		2021-05-06 22:15:58.398572		-0.4 ms

		2021-05-06 23:16:01.078684		-1.0 ms

		2021-05-07 00:16:03.030728		2.4 ms

		2021-05-07 01:16:06.145669		0.7 ms

		2021-05-07 02:16:08.413674		0.9 ms

		2021-05-07 03:16:10.330455		1.9 ms

		2021-05-07 04:16:13.782848		2.8 ms

		2021-05-07 05:16:16.250765		0.5 ms

		2021-05-07 06:16:19.312582		-0.3 ms

		2021-05-07 07:16:21.756023		2.1 ms

		2021-05-07 08:16:24.203402		2.4 ms

		2021-05-07 09:16:26.087688		0.7 ms

		2021-05-07 10:16:27.954671		2.5 ms

		2021-05-07 11:16:30.91121		0.6 ms

		2021-05-07 12:16:32.487591		0.1 ms

		2021-05-07 13:16:34.106583		0.2 ms

		2021-05-07 14:16:35.886644		-0.5 ms

		2021-05-07 15:16:39.201576		-0.4 ms

		2021-05-07 16:16:41.420599		-1.6 ms

		2021-05-07 17:16:44.38197		-1.1 ms

		2021-05-07 18:16:47.279384		1.3 ms

		2021-05-07 19:16:49.745291		1.9 ms

		2021-05-07 20:16:52.257099		0.2 ms

		2021-05-07 21:16:54.202387		0.0 ms

		2021-05-07 22:16:56.189528		-0.2 ms

		2021-05-07 23:16:57.829967		1.4 ms

		2021-05-08 00:16:59.397693		1.1 ms

		2021-05-08 01:17:02.062216		3.0 ms

		2021-05-08 02:17:04.575913		1.1 ms

		2021-05-08 03:17:06.923234		1.8 ms

		2021-05-08 04:17:09.149648		0.7 ms

		2021-05-08 05:17:11.054604		0.4 ms

		2021-05-08 06:17:13.621688		5.1 ms

		2021-05-08 07:17:16.067679		1.3 ms

		2021-05-08 08:17:19.105201		1.3 ms

		2021-05-08 09:17:22.327097		1.9 ms

		2021-05-08 10:17:24.542164		-2.8 ms

		2021-05-08 11:17:26.630103		-1.6 ms

		2021-05-08 12:17:28.336817		-0.1 ms

		2021-05-08 13:17:30.581395		2.1 ms

		2021-05-08 14:17:33.764997		4.4 ms

		2021-05-08 15:17:36.090374		3.4 ms

		2021-05-08 16:17:38.431814		3.0 ms

		2021-05-08 17:17:41.635567		-2.5 ms

		2021-05-08 18:17:43.879311		-1.2 ms

		2021-05-08 19:17:46.475952		1.2 ms

		2021-05-08 20:17:48.582387		1.4 ms

		2021-05-08 21:17:51.621759		-0.9 ms

		2021-05-08 22:17:54.928398		-0.9 ms

		2021-05-08 23:17:56.950653		-2.5 ms

		2021-05-09 00:17:59.55106		-2.6 ms

		2021-05-09 01:18:02.276047		1.2 ms

		2021-05-09 02:18:04.06414		0.4 ms

		2021-05-09 03:18:05.934029		0.5 ms

		2021-05-09 04:18:07.956583		0.2 ms

		2021-05-09 05:18:10.53532		0.4 ms

		2021-05-09 06:18:12.345309		3.7 ms

		2021-05-09 07:18:14.952689		3.3 ms

		2021-05-09 08:18:17.076932		1.1 ms

		2021-05-09 09:18:19.096353		2.8 ms

		2021-05-09 10:18:21.90193		2.5 ms

		2021-05-09 11:18:24.691549		0.9 ms

		2021-05-09 12:18:29.200466		0.3 ms

		2021-05-09 13:18:31.171539		1.9 ms

		2021-05-09 14:18:32.920683		2.1 ms

		2021-05-09 15:18:35.206128		2.3 ms

		2021-05-09 16:18:36.923757		2.5 ms

		2021-05-09 17:18:40.380529		0.3 ms

		2021-05-09 18:18:42.918524		2.3 ms

		2021-05-09 19:18:45.960145		0.7 ms

		2021-05-09 20:18:48.275828		1.9 ms

		2021-05-09 21:18:50.536367		0.4 ms

		2021-05-09 22:18:53.21148		2.3 ms

		2021-05-09 23:18:55.370952		2.0 ms

		2021-05-10 00:28:46.662871		2.8 ms

		2021-05-10 01:29:08.715375		2.4 ms

		2021-05-10 02:29:11.079181		1.8 ms

		2021-05-10 03:29:13.516277		-0.2 ms

		2021-05-10 04:29:15.459936		-0.3 ms

		2021-05-10 05:29:17.197744		1.2 ms

		2021-05-10 06:29:20.601224		1.3 ms

		2021-05-10 07:29:24.372149		1.4 ms

		2021-05-10 08:29:25.971588		0.6 ms

		2021-05-10 09:29:28.192929		1.3 ms

		2021-05-10 10:29:31.355155		3.0 ms

		2021-05-10 11:29:33.153826		2.0 ms

		2021-05-10 12:29:35.131728		0.5 ms

		2021-05-10 13:29:37.338902		-1.6 ms

		2021-05-10 14:29:40.879685		-0.2 ms

		2021-05-10 15:29:42.810442		-2.5 ms

		2021-05-10 16:29:45.536362		-0.5 ms

		2021-05-10 17:29:47.497686		1.4 ms

		2021-05-10 18:29:49.571372		1.4 ms

		2021-05-10 19:29:52.019501		-1.9 ms

		2021-05-10 20:29:54.9088		-2.1 ms

		2021-05-10 21:29:56.93111		1.2 ms

		2021-05-10 22:29:59.159116		2.1 ms

		2021-05-10 23:30:00.783024		-1.0 ms

		2021-05-11 00:30:02.506147		0.5 ms

		2021-05-11 01:30:05.664125		-0.3 ms

		2021-05-11 02:30:08.270193		1.2 ms

		2021-05-11 03:30:09.735473		-0.7 ms

		2021-05-11 04:30:11.695393		2.6 ms

		2021-05-11 05:30:14.297758		0.0 ms

		2021-05-11 06:30:17.666765		0.3 ms

		2021-05-11 07:30:19.560557		0.3 ms

		2021-05-11 08:30:22.143063		1.2 ms

		2021-05-11 09:30:24.761483		0.0 ms

		2021-05-11 10:30:27.209334		0.1 ms

		2021-05-11 11:30:29.826577		3.3 ms

		2021-05-11 12:30:31.909162		2.1 ms

		2021-05-11 13:30:34.419088		3.0 ms

		2021-05-11 14:30:37.113953		0.8 ms

		2021-05-11 15:30:38.775519		3.2 ms

		2021-05-11 16:30:41.168119		2.1 ms

		2021-05-11 17:30:42.640239		0.3 ms

		2021-05-11 18:30:44.425483		0.1 ms

		2021-05-11 19:30:46.985351		1.8 ms

		2021-05-11 20:30:49.300134		0.0 ms

		2021-05-11 21:30:51.30327		-2.3 ms

		2021-05-11 22:30:54.022114		-3.0 ms

		2021-05-11 23:30:56.508705		-4.2 ms

		2021-05-12 00:30:58.270164		-3.8 ms

		2021-05-12 01:31:00.830132		1.8 ms

		2021-05-12 02:31:04.650345		2.1 ms

		2021-05-12 03:31:06.99521		0.7 ms

		2021-05-12 04:31:09.431894		2.2 ms

		2021-05-12 05:31:11.028059		4.4 ms

		2021-05-12 06:31:12.88773		4.5 ms

		2021-05-12 07:31:14.605073		0.5 ms

		2021-05-12 08:31:16.325834		3.7 ms

		2021-05-12 09:31:19.946528		1.5 ms

		2021-05-12 10:31:22.326638		-0.6 ms

		2021-05-12 11:31:25.319007		1.0 ms

		2021-05-12 12:31:28.06063		-2.1 ms

		2021-05-12 13:31:31.654807		3.2 ms

		2021-05-12 14:31:33.358516		0.2 ms

		2021-05-12 15:31:35.025342		-1.8 ms

		2021-05-12 16:31:36.498169		0.1 ms

		2021-05-12 17:31:39.599223		0.4 ms

		2021-05-12 18:31:42.013481		2.5 ms

		2021-05-12 19:31:43.698553		1.8 ms

		2021-05-12 20:31:45.622451		1.8 ms

		2021-05-12 21:31:47.642528		1.5 ms

		2021-05-12 22:31:49.6701		-0.4 ms

		2021-05-12 23:31:51.603101		1.2 ms

		2021-05-13 00:31:53.501842		0.4 ms

		2021-05-13 01:31:55.265923		1.5 ms

		2021-05-13 02:31:58.418879		0.7 ms

		2021-05-13 03:32:00.680094		-0.1 ms

		2021-05-13 04:32:02.473261		1.4 ms

		2021-05-13 05:32:04.213405		0.1 ms

		2021-05-13 06:32:06.448238		0.0 ms

		2021-05-13 07:32:09.459533		1.6 ms

		2021-05-13 08:32:12.148401		2.1 ms

		2021-05-13 09:32:15.681819		2.7 ms

		2021-05-13 10:32:17.351873		2.6 ms

		2021-05-13 11:32:19.543215		0.2 ms

		2021-05-13 12:32:21.19931		1.0 ms

		2021-05-13 13:32:22.80883		0.2 ms

		2021-05-13 14:32:25.012557		1.2 ms

		2021-05-13 15:32:28.512677		2.3 ms

		2021-05-13 16:32:29.986036		0.0 ms

		2021-05-13 17:32:32.82243		1.0 ms

		2021-05-13 18:32:35.00422		1.9 ms

		2021-05-13 19:32:37.29891		-0.5 ms

		2021-05-13 20:32:39.672381		-0.4 ms

		2021-05-13 21:32:42.148344		0.2 ms

		2021-05-13 22:32:44.943532		0.0 ms

		2021-05-13 23:32:47.18486		-0.6 ms

		2021-05-14 00:32:49.009076		-0.6 ms

		2021-05-14 01:32:52.062604		0.3 ms

		2021-05-14 02:32:55.70719		0.0 ms

		2021-05-14 03:32:57.877123		-0.9 ms

		2021-05-14 04:33:00.492364		-1.3 ms

		2021-05-14 05:33:03.274546		-0.9 ms

		2021-05-14 06:33:05.723389		-0.2 ms

		2021-05-14 07:33:07.936368		3.9 ms

		2021-05-14 08:33:09.909663		2.1 ms

		2021-05-14 09:33:12.810893		1.2 ms

		2021-05-14 10:33:14.946904		0.2 ms

		2021-05-14 11:33:16.991215		0.7 ms

		2021-05-14 12:33:19.687396		0.8 ms

		2021-05-14 13:33:21.510131		1.4 ms

		2021-05-14 14:33:23.651145		1.8 ms

		2021-05-14 15:33:25.258327		0.6 ms

		2021-05-14 16:33:26.90009		-0.2 ms

		2021-05-14 17:33:29.132851		0.8 ms

		2021-05-14 18:33:31.036105		2.2 ms

		2021-05-14 19:33:32.661477		1.2 ms

		2021-05-14 20:33:34.30239		3.0 ms

		2021-05-14 21:33:36.343313		1.1 ms

		2021-05-14 22:33:38.021486		-0.5 ms

		2021-05-14 23:33:39.73261		-1.6 ms

		2021-05-15 00:33:42.72789		-1.7 ms

		2021-05-15 01:33:44.404764		-0.9 ms

		2021-05-15 02:33:46.43226		0.8 ms

		2021-05-15 03:33:48.072283		3.3 ms

		2021-05-15 04:33:50.015318		2.6 ms

		2021-05-15 05:33:53.298299		2.8 ms

		2021-05-15 06:33:54.954049		0.3 ms

		2021-05-15 07:33:56.965819		0.1 ms

		2021-05-15 08:33:58.470714		1.2 ms

		2021-05-15 09:34:00.397754		0.0 ms

		2021-05-15 10:34:02.587401		0.0 ms

		2021-05-15 11:34:04.344667		1.0 ms

		2021-05-15 12:34:07.294752		1.1 ms

		2021-05-15 13:34:08.865309		1.2 ms

		2021-05-15 14:34:12.216655		0.3 ms

		2021-05-15 15:34:14.235116		0.9 ms

		2021-05-15 16:34:16.111101		0.0 ms

		2021-05-15 17:34:18.42121		2.5 ms

		2021-05-15 18:34:21.395351		1.2 ms

		2021-05-15 19:34:23.469564		1.7 ms

		2021-05-15 20:34:25.225761		0.3 ms

		2021-05-15 21:34:27.129859		2.0 ms

		2021-05-15 22:34:28.778		2.8 ms

		2021-05-15 23:34:30.949888		-0.3 ms

		2021-05-16 00:34:33.788628		0.1 ms

		2021-05-16 01:34:35.87469		0.8 ms

		2021-05-16 02:34:37.353596		0.8 ms

		2021-05-16 03:34:39.092542		0.6 ms

		2021-05-16 04:34:42.005061		-1.7 ms

		2021-05-16 05:34:44.03954		0.3 ms

		2021-05-16 06:34:45.949584		-0.3 ms

		2021-05-16 07:34:47.781235		2.5 ms

		2021-05-16 08:34:50.633767		0.3 ms

		2021-05-16 09:34:53.694959		2.2 ms

		2021-05-16 10:34:55.503556		2.8 ms

		2021-05-16 11:34:57.89601		1.3 ms

		2021-05-16 12:35:00.841992		-0.1 ms

		2021-05-16 13:35:02.860573		1.4 ms

		2021-05-16 14:35:04.578747		2.7 ms

		2021-05-16 15:35:06.764779		3.2 ms

		2021-05-16 16:35:08.534921		0.0 ms

		2021-05-16 17:35:11.034313		-0.6 ms

		2021-05-16 18:35:13.954158		-0.2 ms

		2021-05-16 19:35:15.881669		1.9 ms

		2021-05-16 20:35:19.295249		-0.7 ms

		2021-05-16 21:35:21.710273		2.3 ms

		2021-05-16 22:35:24.308247		-1.1 ms

		2021-05-16 23:35:26.861648		-1.2 ms

		2021-05-17 00:35:29.509001		-2.5 ms

		2021-05-17 01:35:31.679883		-1.4 ms

		2021-05-17 02:35:33.78643		-0.5 ms

		2021-05-17 03:35:36.623007		-0.6 ms

		2021-05-17 04:35:38.707623		-1.5 ms

		2021-05-17 05:35:40.258431		1.7 ms

		2021-05-17 06:35:43.03889		0.5 ms

		2021-05-17 07:35:45.038883		2.6 ms

		2021-05-17 08:35:48.379306		5.0 ms

		2021-05-17 09:35:50.176814		2.5 ms

		2021-05-17 10:35:52.126934		-2.2 ms

		2021-05-17 11:35:54.525796		0.6 ms

		2021-05-17 12:35:57.563747		-2.1 ms

		2021-05-17 13:35:59.359157		0.8 ms

		2021-05-17 14:36:02.263845		2.5 ms

		2021-05-17 15:36:04.229566		1.8 ms

		2021-05-17 16:36:06.518124		1.7 ms

		2021-05-17 17:36:08.988965		3.1 ms

		2021-05-17 18:36:10.711029		0.0 ms

		2021-05-17 19:36:46.275849		0.2 ms

		2021-05-17 20:36:52.065705		-0.3 ms

		2021-05-17 21:36:55.48859		3.0 ms

		2021-05-17 22:36:57.987165		0.7 ms

		2021-05-17 23:36:59.444012		0.5 ms

		2021-05-18 00:37:02.732573		0.4 ms

		2021-05-18 01:37:04.505886		2.6 ms

		2021-05-18 02:37:06.908736		0.9 ms

		2021-05-18 03:37:08.649762		2.2 ms

		2021-05-18 04:37:10.968357		1.0 ms

		2021-05-18 05:37:13.960926		3.6 ms

		2021-05-18 06:37:15.965055		2.8 ms

		2021-05-18 07:37:18.071759		1.8 ms

		2021-05-18 08:37:21.473635		2.4 ms

		2021-05-18 09:37:23.478339		3.0 ms

		2021-05-18 10:37:26.582174		-0.1 ms

		2021-05-18 11:37:29.011576		1.4 ms

		2021-05-18 12:37:30.956295		-1.8 ms

		2021-05-18 13:37:34.147162		0.6 ms

		2021-05-18 14:37:36.542661		3.3 ms

		2021-05-18 15:37:38.24881		2.6 ms

		2021-05-18 16:37:41.016544		1.1 ms

		2021-05-18 17:37:43.779459		-1.4 ms

		2021-05-18 18:37:46.599679		-1.4 ms

		2021-05-18 19:37:49.46247		-0.2 ms

		2021-05-18 20:37:51.623302		0.6 ms

		2021-05-18 21:37:53.44836		0.0 ms

		2021-05-18 22:37:55.864436		-0.6 ms

		2021-05-18 23:37:58.343241		-2.3 ms

		2021-05-19 00:38:01.129215		1.9 ms

		2021-05-19 01:38:02.976244		0.0 ms

		2021-05-19 02:38:05.042435		0.1 ms

		2021-05-19 03:38:08.235783		-1.2 ms

		2021-05-19 04:38:09.695268		0.2 ms

		2021-05-19 05:38:13.419965		-0.2 ms

		2021-05-19 06:38:15.619736		1.4 ms

		2021-05-19 07:38:19.144534		1.7 ms

		2021-05-19 08:38:21.224935		-0.5 ms

		2021-05-19 09:38:23.197895		2.4 ms

		2021-05-19 10:38:25.931234		0.5 ms

		2021-05-19 11:38:27.997295		2.7 ms

		2021-05-19 12:38:30.088809		-1.3 ms

		2021-05-19 13:38:32.519934		-3.7 ms

		2021-05-19 14:38:35.071906		2.1 ms

		2021-05-19 15:38:36.747334		0.6 ms

		2021-05-19 16:38:39.604701		1.3 ms

		2021-05-19 17:38:42.131502		1.4 ms

		2021-05-19 18:38:44.567232		0.8 ms

		2021-05-19 19:38:46.25974		2.4 ms

		2021-05-19 20:38:49.381015		3.5 ms

		2021-05-19 21:38:51.910962		2.2 ms

		2021-05-19 22:38:53.498123		0.5 ms

		2021-05-19 23:38:56.048663		-2.7 ms

		2021-05-20 00:38:57.821133		-2.7 ms

		2021-05-20 01:39:01.460313		-1.0 ms

		2021-05-20 02:39:03.871135		-1.8 ms

		2021-05-20 03:39:08.488872		3.6 ms

		2021-05-20 04:39:10.349077		3.8 ms

		2021-05-20 05:39:13.19822		0.8 ms

		2021-05-20 06:39:16.474471		2.5 ms

		2021-05-20 07:39:19.267736		4.3 ms

		2021-05-20 08:39:21.049124		0.4 ms

		2021-05-20 09:39:22.794838		1.0 ms

		2021-05-20 10:39:25.882961		0.6 ms

		2021-05-20 11:39:27.569981		0.0 ms

		2021-05-20 12:39:30.445038		-0.3 ms

		2021-05-20 13:39:32.528687		1.9 ms

		2021-05-20 14:39:34.357418		0.6 ms

		2021-05-20 15:39:36.701448		3.1 ms

		2021-05-20 16:39:39.080358		0.2 ms

		2021-05-20 17:39:42.193505		2.7 ms

		2021-05-20 18:39:45.166718		1.3 ms

		2021-05-20 19:39:47.445637		0.4 ms

		2021-05-20 20:39:49.586221		3.9 ms

		2021-05-20 21:39:53.068309		2.6 ms

		2021-05-20 22:39:55.755584		-0.4 ms

		2021-05-20 23:39:57.72871		-1.6 ms

		2021-05-21 00:40:00.390856		-0.6 ms

		2021-05-21 01:40:02.866298		-1.4 ms

		2021-05-21 02:40:04.34932		-0.6 ms

		2021-05-21 03:40:06.413567		2.4 ms

		2021-05-21 04:40:08.258323		-0.1 ms

		2021-05-21 05:40:10.289623		0.0 ms

		2021-05-21 06:40:13.005742		0.1 ms

		2021-05-21 07:40:14.714373		0.1 ms

		2021-05-21 08:40:18.257919		2.7 ms

		2021-05-21 09:40:20.087586		1.5 ms

		2021-05-21 10:40:22.464251		-0.2 ms

		2021-05-21 11:40:25.331019		-1.9 ms

		2021-05-21 12:40:27.639029		-3.6 ms

		2021-05-21 13:40:30.228494		-0.4 ms

		2021-05-21 14:40:32.31038		0.1 ms

		2021-05-21 15:40:33.952763		2.5 ms

		2021-05-21 16:40:37.112634		0.9 ms

		2021-05-21 17:40:40.332779		1.1 ms

		2021-05-21 18:40:42.719944		-1.8 ms

		2021-05-21 19:40:44.63812		2.8 ms

		2021-05-21 20:41:02.747312		1.3 ms

		2021-05-21 21:41:15.507165		2.1 ms

		2021-05-21 22:41:43.474556		2.3 ms

		2021-05-21 23:42:45.529728		-0.3 ms

		2021-05-22 00:42:47.47037		-1.5 ms

		2021-05-22 01:42:49.782661		-2.8 ms

		2021-05-22 02:42:52.20029		0.7 ms

		2021-05-22 03:42:55.641886		-0.9 ms

		2021-05-22 04:42:57.745787		0.9 ms

		2021-05-22 05:42:59.648406		-1.2 ms

		2021-05-22 06:43:02.515517		-0.3 ms

		2021-05-22 07:43:04.676517		0.3 ms

		2021-05-22 08:43:08.671607		3.7 ms

		2021-05-22 09:43:10.65495		0.9 ms

		2021-05-22 10:43:12.590747		-1.2 ms

		2021-05-22 11:43:15.136681		2.0 ms

		2021-05-22 12:43:17.874068		2.8 ms

		2021-05-22 13:43:19.518527		0.5 ms

		2021-05-22 14:43:21.993421		1.7 ms

		2021-05-22 15:43:24.997696		0.2 ms

		2021-05-22 16:43:27.687211		2.3 ms

		2021-05-22 17:43:30.997025		-0.9 ms

		2021-05-22 18:43:32.87036		1.9 ms

		2021-05-22 19:43:35.16486		-0.6 ms

		2021-05-22 20:43:38.579735		2.0 ms

		2021-05-22 21:43:41.50479		0.5 ms

		2021-05-22 22:43:43.394897		-2.2 ms

		2021-05-22 23:43:45.797194		1.0 ms

		2021-05-23 00:43:48.02492		0.1 ms

		2021-05-23 01:43:49.953655		-0.4 ms

		2021-05-23 02:43:53.330548		-0.9 ms

		2021-05-23 03:43:54.971218		2.3 ms

		2021-05-23 04:43:57.358908		0.8 ms

		2021-05-23 05:44:00.561889		-0.2 ms

		2021-05-23 06:44:02.28956		-0.3 ms

		2021-05-23 07:44:05.478655		0.3 ms

		2021-05-23 08:44:07.151931		2.5 ms

		2021-05-23 09:44:09.40044		0.7 ms

		2021-05-23 10:44:11.764208		0.7 ms

		2021-05-23 11:44:14.346504		1.5 ms

		2021-05-23 12:44:16.909476		0.7 ms

		2021-05-23 13:44:18.650525		1.2 ms

		2021-05-23 14:44:21.696599		0.1 ms

		2021-05-23 15:44:23.97656		0.7 ms

		2021-05-23 16:44:26.127804		1.0 ms

		2021-05-23 17:44:27.852912		2.7 ms

		2021-05-23 18:44:31.33752		1.0 ms

		2021-05-23 19:44:33.415657		-1.1 ms

		2021-05-23 20:44:35.391436		0.5 ms

		2021-05-23 21:44:37.82339		1.5 ms

		2021-05-23 22:44:40.290846		0.9 ms

		2021-05-23 23:44:43.939754		-0.4 ms

		2021-05-24 00:44:47.508149		1.0 ms

		2021-05-24 01:44:49.776936		2.6 ms

		2021-05-24 02:44:52.536271		2.1 ms

		2021-05-24 03:44:55.786936		1.0 ms

		2021-05-24 04:44:57.714346		0.5 ms

		2021-05-24 05:44:59.140253		0.0 ms

		2021-05-24 06:45:02.292847		0.6 ms

		2021-05-24 07:45:04.158941		2.4 ms

		2021-05-24 08:45:05.827003		3.7 ms

		2021-05-24 09:45:07.631353		2.6 ms

		2021-05-24 10:45:10.383433		0.9 ms

		2021-05-24 11:45:14.373269		2.5 ms

		2021-05-24 12:45:16.570181		1.9 ms

		2021-05-24 13:45:20.064361		-0.4 ms

		2021-05-24 14:45:23.407791		0.4 ms

		2021-05-24 15:45:25.810101		0.3 ms

		2021-05-24 16:45:28.349527		0.4 ms

		2021-05-24 17:45:30.015535		-0.2 ms

		2021-05-24 18:45:32.547315		1.2 ms

		2021-05-24 19:45:35.060328		-0.1 ms

		2021-05-24 20:45:37.457301		2.1 ms

		2021-05-24 21:45:39.517189		-0.2 ms

		2021-05-24 22:45:41.284832		2.2 ms

		2021-05-24 23:45:43.077005		1.4 ms

		2021-05-25 00:45:44.905152		1.5 ms

		2021-05-25 01:45:47.206362		2.1 ms

		2021-05-25 02:45:49.040789		0.4 ms

		2021-05-25 03:45:51.355665		3.0 ms

		2021-05-25 04:45:53.656223		0.2 ms

		2021-05-25 05:45:56.581602		2.5 ms

		2021-05-25 06:45:58.250524		3.4 ms

		2021-05-25 07:46:00.539323		1.9 ms

		2021-05-25 08:46:02.486345		-0.7 ms

		2021-05-25 09:46:05.182133		-1.0 ms

		2021-05-25 10:46:07.849586		-0.1 ms





###
Evidence quality of Scrive e-signed documents

Latest updated: Fri 06 Mar 2020 14:08:40 UTC

Purpose of the document

Scrive eSign is a system for signing documents electronically. This document provides a brief introduction to Scrive eSign so that a holder of a Scrive e-signed document can easily explain such document in court. For in-depth documentation, start by reading the attachment Evidence Package Introduction.

Scrive eSign system

Scrive eSign is developed by Scrive AB and is designed to:

		Enable its users to define workflows for signing electronically

		Execute the signing workflow

		Record as many of the signatories’ actions as possible as log data

		Once all signatories have signed, produce a final digital evidence package of the electronically signed materials together with the log data and other supporting materials necessary to optimise the usefulness of the evidence (the “Evidence Package”)



E-signing workflow

This is how a document is signed through Scrive eSign:

		To start the signing process the user of Scrive eSign either a) defines the signing process in the administrative user interface and selects to start the process, b) starts from a template process in the administrative user interface or c) starts from a template process within a system that has integrated with Scrive.

		To access the signing workflow the counterpart(s) either a) receive an email or SMS with an invitation to sign electronically and a link to the e-signing user interface, b) receive a tablet with the e-signing user interface already opened or c) are redirected from a webpage or client application user interface to the e-signing user interface.

		To review the document the counterpart(s) view the e-signing user interface and a) read instructions at the top that they shall follow the green instruction arrows to complete the signing process, b) depending on the signing process settings enter or not enter extra information into the document such as text and signatures, checks in checkboxes and extra document appendices and c) scroll through all document pages to reach the button with the text “sign” placed below the last page of the document (the “Signing Button”).

		To sign the document the counterpart(s) presses the Signing Button and, depending on the signing process settings, either a) a popup appears where they are informed that by clicking the Signing Button at the bottom of the popup, they are signing the document and that Scrive eSign will register their signature or b) a popup appears where they are asked to select their type of e-legitimation and sign the document using their installed eID application. 

		The confirmation text that the document has been signed upon clicking the Signing Button, is automatically displayed to the counterpart(s) in a web user interface and b) sent to the counterpart(s) in an email including the Evidence Package.



Evidence Package

To understand how to generate quality evidence in a digital environment Scrive has studied several evidence container technologies such as the signed paper, the printed facsimile and the recorded voice. We found that there has been good reason to perceive the signed paper document as the gold standard for evidence quality; it has several inherent qualities that are not easily transferrable into digital formats.

As a result of our research Scrive eSign has been designed to produce an Evidence Package that reproduce the evidence qualities of the paper, while at the same time add new qualities enabled by new technology. A key feature of the Evidence Package is that it shall be self-documenting, meaning that the signed document in itself shall contain all evidence necessary to explain the transaction.



