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1 Preliminärer

1.a Sammanträdets öppnande
Talman förklarar mötet öppnat klockan 18:10 och tänder FuM-elden.

1.b Justering av röstlängd
Mötet beslutar:

1. att klockan 18:13 justera röstlängden till 20 av 35 närvarande röstberättigade Beslut
§83ledamöter, varav 1 tjänstgörande suppleant. Se bilaga 1.

1.c Val av två justerare tillika rösträknare
Joseph Löfving (SAK) och Daniel Willim (AC++) nominerar sig själva till juste-
ringspersoner tillika rösträknare.

Mötet beslutar:

1. att välja Joseph Löfving (SAK) och Daniel Willim (AC++) som justerings- Beslut
§84personer tillika rösträknare.

1.d Sammanträdets behöriga utlysande
Talman berättar om mötets utlysande vilket gjordes i tid enligt stadgarna.

Mötet beslutar:

1. att mötet anses behörigt utlyst. Beslut
§85

1.e Godkännande av föredragningslista
Talman föreslår följande ändringar till föredragningslistan.
Lägga till 6.c VD-rapport
Flytta 6.a upp till direkt efter meddelanden
Lägga till 3.d så lekmannarevisorer får föredra revisors-PM
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För preliminär föredragningslista se bilaga 4.

Mötet beslutar:

1. att fastställa föredragningslistan enligt den preliminära föredragningslistan Beslut
§86med talmans föreslagna ändringar.

1.f Adjungeringar
Inga adjungeringar föreligger.

1.g Föregående mötesprotokoll
Talman förklarar att förra protokollet anslogs men kom sent enligt stadgan.

Mötet beslutar:

1. att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. Beslut
§87

1.h Uppföljning av beslut
Mötet beslutar:

1. att lägga beslutsloggen till handlingarna. Beslut
§88För att läsa beslutsloggen se bilaga 3.

2 Meddelanden

2.a Kårledningen
KL har skickat ut en medlemsundersökning. Det är bra om man fyller i den eftersom
de är KL:s sätt att se hur nöjda folk är. Arbetet kring globala system fortsätter.
Dem har skrivit mer utkast på stadgar och har kommit med förslag på skyddshelgon
(Findus) och sektionsfärg(vit).

Det har noterats att fler studenter har fått underkänt denna läsperioden jämfört med
tidigare. KL är i kontakt med högskolan och diskuterar vad anledningen kan vara
samt olika åtgärder.
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Chalmers kommer få en kurator igen, hon heter Katarina och kommer sitta i SB-
huset. Tanken är att hon ska jobba proaktivt med stress och psykisk hälsa men
kommer även finnas för samtal.

Studentbarometern kommer nu i januari, den innehåller lite frågor om välmående
samt alkohol/droger. Efter Covid-19 har KL hittat områden som de behöver foku-
sera på som fallit bakom under pandemin. KL har även skapat 3 interna grupper
för att titta på dessa områden (Trygghet på evenmang, Incidenthantering, Kontinu-
itetstapp).

AO, Fred Andersson, är ansvarig för Göteborgs näringslivsstrategiska program (NÄSP).
Till våren sker ett stormöte mellan Göteborgs stad och näringslivet. Till detta ska det
samlas ihop 24 studenter för att diskutera och representera Göteborgs studentkårer.
De som är intresserade av delta i detta är välkomna att kontakta Fred Andersson på
ao@chalmersstudentkar.se

KL-rekryteringen börjar i januari, tipsa folk eller sök själv. Kolla på valberedningens
Facebooksida för mer info.

Vi har fått en ny vice rektor för campus och hållbarhet, Fredrik Nilsson.

2.b Talmanspresidiet
30 januari söndag LV2 blir det vårkickoff! Mindre utbildning och mer vilka punkter
ledamöterna vill diskutera. Vi får se efter jul vilka nya regler som kan dyka upp.

Vi tittar på bättre mat till mötena.

Lovisa i KL Fyller år. Grattis!

2.c Övriga
Inga föreligger.

2.d Stiftelsestyrelserapport 2021
För att läsa hela rapporten se bilaga 6.
Staten gav 1,5 miljard SEK för att driva högskola, idag är summan uppe i 4-5 miljar-
der SEK. Frågan om hållbarhet är något som har stort fokus just nu. Stiftelsen var
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tidigt ute med att sluta investera i fossila bränslen, vilket numera har blivit standard.
Gruppen har bestått av några chalmersforskare som får tycka till. Nu tittar man på
att ägna sig mer åt ”impact investment”. Stiftelsen har drivit frågan hur man finan-
sierar en högskola i Sverige. Idag ger staten en klumpsumma för att högskolan ska
kunna, forska fritt, utbilda ingenjörer och kaptener, sen söker Chalmers fritt efter
mer pengar med motivationen att vi forskar bättre än andra. Rektorn vill komma
ifrån bundna satsningar och kunna forska mer fritt. Ägarstyrning har jobbats mycket
med.

Mötet beslutar:

1. att lägga raporten till handlingarna. Beslut
§89

3 Föregående verksamhetsårs berättelser

3.a Verksamhetsberättelse 2020/2021
För att läsa hela verksamhetsberättelsen se bilaga 7. Förra årets KL föredrar verk-
samhetsberättelsen och svarar på frågor.

3.b Årsredovisning 2020/2021
För att läsa årsredovisningen se bilaga 8. Förra årets KL föredrar årsredovisningen
och svarar på frågor.

Mötet beslutar:

1. att lägga både verksamhetsberätelsen och årsredovisningen för verksamhetså- Beslut
§90ret 2020/2021 till handlingarna.

3.c Revisionsberättelse 2020/2021
Revisorerna kunde inte delta så Roger föredrar revisionsberättelsen för mötet. För
att läsa revisionsberättelsen se bilaga 9.

Mötet öppnar för frågor men inga frågor ställs.
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Mötet beslutar:

1. att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. Beslut
§91

3.d Revisions-PM 2020/2021
För att läsa revisions-PM se bilaga 10. Redovisningen för kommittéer hålls i god
standard, och arbete från kommittéer sker i enlighet med kårens stadgar. Kårför-
eningar kommer man inte alltid i kontakt med, någon form av konsekvens kanske
vore bra när de inte hör av sig. Misstag sker men folk gör sitt bästa och tar till sig
av feedback. KS påpekar att de tittar på konsekvenser för att inte svara revisorerna.

Mötet beslutar:

1. att lägga revisions-PM till handlingarna. Beslut
§92

4 Fastställande av resultaträkning och balansräk-
ning för föregående verksamhetsår

4.a Proposition 8 — Täckande av underskott från föregåen-
de verksamhetsår

För att läsa hela propositionen se bilaga 11.
VO föredrar propositionen och svarar på frågor.

Mötet beslutar:

1. att bifalla propositionen i sin helhet. Beslut
§93att beslutet är enhälligt.

5 Ansvarsfrihet för föregående års Kårstyrelse, VD
samt övriga organ och valda funktionärer

Mötet beslutar:

1. att röstlängden justeras så förra årets KS inte får rösta i nästa punkten. Men Beslut
§94dem blir injusterade direkt efter beslut tas i nästa punkt.
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Mötet beslutar:

1. att bevilja ansvarsfrihet för föregående års kårstyrelse, VD samt övriga organ Beslut
§95och valda funktionärer.

att beslutet är enhälligt.

Mötet beslutar:

1. att klockan 19:38 justera röstlängden så David Welander är utjusterad. Beslut
§96

6 Rapporter
Mötet beslutar:

1. att byta plats på 6.b och 6.c Beslut
§97

6.a VD-rapport
För att läsa hela rapporten se bilaga 22. Roger föredrar lite kort och svarar sedan
på mötets frågor. Det påpekas att det hade varit trevligt om datum då rapporten
skrevs kom med i rapporten. Roger kommer ta med sig detta till framtida rapporter.

Mötet beslutar:

1. att lägga VD-rapporten till handlingarna. Beslut
§98

6.b Rapport 7 — Statusrapport verksamhetsplan 21/22
För att läsa hela rapporten se bilaga 5. KS föredrar rapporten. De flesta projekten
ligger i fas. Det påpekas att det känns optimistiskt att tillsätta en arbetsgrupp för
campusnära idrottshall under våren. Kårstyrelsen svarar att de fanns intresserade
sedan tidigare och man skrev bara om invalstexterna så det blev mer korrekt. man
har nu valt in dessa och arbetet har redan påbörjats.

Frågan om kårappen kommer bli open source ställs och kårstyrelsen svarar då att
många har hört av sig och tyckt att detta är viktigt eller att de själva vill delta.
Kanske inte kan vara open source i alla led, särskilt kring persondata och betalinfo.

Det påpekas att folk uttryckt intresse för att kunna ladda och se kårkortsaldo, folk
vill även kunna se uppkommande evenemang. Prioriteringar ligger på sådana grejer
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som folk använder mer ofta. Folk vill ha pushnotis när Express har köttbullar.

Mötet beslutar:

1. att lägga rapporten till handlingarna. Beslut
§99

7 Val

7.a Inspektor
För att läsa nomineringen se bilaga 12 Dan Paulin (omval) nomineras av KS.
Dan Paulin presenterar sig och svarar på frågor.

Dan skickas ut medans mötet för diskussion.

Mötet beslutar:

1. att välja in Dan Paulin till inspektor för perioden 2022/2023. Beslut
§100att beslutet är enhälligt.

7.b Proinspektor
För att läsa nomineringen se bilaga 13. Malin Blomqvist (omval) nomineras av KS
Malin Blomqvist är inte närvarande på mötet men KS presenterar sin nominering
där de har tagit i beaktning potentiella risker för jäv.

Mötet för diskussion.

Mötet beslutar:

1. att välja Malin Blomqvist till proinspektor för perioden 2022/2023. Beslut
§101att beslutet var enhälligt.
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7.c Valnämnden
7.c.i Ordförande (1), vice ordförande (1), sekreterare (1), övriga leda-

möter (4)

Det finns 6 sökande. De är, utan inbördes ordning:
Tobias Wallström f17,
Filip Bergqvist f20,
Hilda Olin a17,
Samuel Kyletoft d20,
Erik Steen kfkb20,
Rozha Mustafa a21.

Mötet beslutar:

1. att justera nomineringarna Beslut
§102Alla skickas ut och får komma in en och en för att presentera sig och svara på frågor.

Talman yrkar på att välja in alla i klump

Mötet beslutar:

1. att välja in samtliga sökande till valnämnden och bestämma deras platser Beslut
§103senare.

att beslutet är enhälligt.
att direktjustera beslutet.

mötet ajourneras klockan 20:54 tills klockan 21:15.
mötet återupptas 21:20

7.c.ii Valnämndens sammansättning

Förslaget från de invalda är enligt följande:

• Ordförande: Tobias Wallström

• Vice ordförande:Rozha Mustafa

• Sekreterare:Hilda Olin

• Övriga ledamöter: Filip Bergqvist, Samuel Kyletoft, Erik Steen.
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Mötet beslutar:

1. att valnämndens sammansättning ska vara enligt de invaldas förslag. Beslut
§104att direktjustera beslutet.

7.d Cortègens granskningsnämnd
7.d.i Kårstyrelseledamot

Lovisa Eriksson, SO, är nominerad av KS. Lovisa presenterar sig lite kort.

Mötet beslutar:

1. att välja Lovisa Eriksson till kårstyrelserepresentant i Cortègens gransknings- Beslut
§105nämnd.

7.d.ii Ledamöter (3–4)

Valberedningens nomineringar är:

• Elin Sandahl

Daniel Willim (AC++) yrkar på att välja in Elin Sandahl och 3 vakanta.

Mötet beslutar:

1. att Välja in Elin Sandahl och 3 vakanta till ledamöter. Beslut
§106

7.e Styrelse för Stiftelsen Chalmers Studenthem, ChS leda-
möter

Nedan finns en lista med de personer som blivit nominerade av kårstyrelsen samt
vilken post de blivit nominerade till.

• Ordförande - Peter Alehammar (omval)

• Ledamot - Leif Nilsson (omval)

• Ledamot - Lennart Hedström (omval)

• Ledamot - Gabriella Hammarlund (student, omval)

• Ledamot - Lovisa Berglund (student, nyval)
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• Suppleant - Roger Nordman (nyval)

Mötet beslutar:

1. att behandla kårstyrelsens nomineringar i klump. Beslut
§107att välja in alla nominerade av kårstyrelsen.

att beslutet är enhälligt.

Sixten Almén (student, nyval) nominerar sig själv. Valberedningen föredrar sin no-
minering angående Sixten. Sixten svarar sedan på frågor.

Talman yrkar på inval.

Mötet beslutar:

1. att välja in Sixten Almén som suppleant till Stiftelsen Chalmers Studenthem, Beslut
§108att beslutet är enhälligt.

7.f Revisor för Stiftelsen Chalmers Studenthem, ChS leda-
möter

• Gunilla Lönnbratt, PwC.

Mötet beslutar:

1. att välja in Gunilla Lönnbratt till Revisor för Stiftelsen Chalmers Studenthem, Beslut
§109ChS ledamöter.

att beslutet är enhälligt.

8 Enkla frågor

8.a Enkel fråga 2 — Vad hände med Tofsens sammanfatt-
ningar av FUM?

För att läsa hela frågan se bilaga 15. VO mjelade Tofsen och frågade. Tofsen väntade
sig att talman ska medela en sammanfattning. Det verkar ha blivit en kommunika-
tionsmiss. Talmanspresidiet har inte en sekreterare egentligen då de bara ser till att
protokoll skrivs och blir justerade.
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Mötet beslutar:

1. att lägga svaret till handlingarna. Beslut
§110

9 Interpellationer

9.a Interpellation 2 — Kårens transportmedel
För att läsa interpellationen se bilaga 16. Interpellations frågeställaren föredrar frå-
gan. VO föredrar kårledningens svar.

Mötet för diskussion om ämnet. Lucas Glimfjord föreslår en protokollsanmärkning.

Fullmäktige anmärker att man borde ta hänsyn till att elbilen är ett mer hållbart
alternativ och man bör se över om den bör vara billigare att boka, samma sak med
Seasiden samt kolla på möjligheten att låta föreningar boka Seasiden.

Mötet beslutar:

1. att lämna protokollsanmärkningen till protokollet. Beslut
§111att lägga interpellationsvaret till handlingarna.

9.b Interpellation 3 — Tillgänglighetsanpassning av kårhu-
set

För att läsa interpellationen se bilaga 17. Interpellationsfrågeställaren föredrar frå-
gan. SO föredrar kårens bemötande. De har inte hunnit kolla på hur alla toaletter
skulle anpassas för att bli mer tillgängliga. Alla dörrar till kårhuset ägs inte av kåren,
vissa ägs av Chalmersfastigheter så man hade behövt ha en dialog med dem ifall man
ville tillgänglighetsanpassa dessa.

Mötet beslutar:

1. att lägga interpellationsvaret till handlingarna. Beslut
§112Mötet ajourneras i 5 minuter till 22:27 för att låta folk gå på toa. Mötet återupptas

22:33
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10 Fastställande av beslut
Inga föreligger.

11 Propositioner

11.a Proposition 9 — Stryka punkt i kårens verksamhets-
plan 21/22

För att läsa hela propositionen se bilaga 14. KO föredrar propositionen och svarar
på frågor från mötet.

Mötet beslutar:

1. att bifalla propositionen i sin helhet. Beslut
§113

12 Motioner

12.a Motion 2 — Stugor på Andra Udden
För att läsa originalmotionen se bilaga 18. Jonathan Sjölander (MFP) föredrar mo-
tionen och svarar på mötets frågor. VO föredrar KS bemötande, för att läsa hela
bemötandet se bilaga 25. Jonathan Sjölander (MFP) jämkar sig inte med KS di-
rekt. KS yrkar på sitt yrkande enligt bilagan ovan. Daniel Willim (AC++) lämnar
tilläggsyrkande enligt bilaga 23.

Mötet för diskussion.Under debatten Jämkar sig Jonathan sjölander (MFP) med KS.
Isac Stark (MFP) yrkar på sträck i debatten.

Mötet beslutar:

1. att sätta streck i debatten. Beslut
§114

Mötet beslutar:

1. att ajournera mötet i 5 minuter till 23:14. Beslut
§115Inspektorn kommer under ajourneringen och delar ut godis och frukt till alla närva-

rande. Tack!

Jesper
Hermenius

Ruben
Seyer

Maria
Carlbaum

Joseph
Löfving

Daniel
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Sidan 16 av 204
2021-12-15

Mötesnr. 4 - 2021/2022

Mötet beslutar:

1. att bifalla Daniel Willims (AC++) yrkande. Beslutet var ej enhälligt. Beslut
§116att bifalla KS förslag.

12.b Motion 3 — Se över kårhusets lokaler
För att läsa hela motionen se bilaga 19. Motionärerna föredrar motionen och svarar
på frågor. KS föredrar sitt förslag. För att läsa hela bemötandet se bilaga 26.

Mötet beslutar:

1. att ajournera mötet till 23:48. Beslut
§117Motionärerna ändrar sitt yrkande till bilaga 24. KS jämkar sig med motionärernas

nya yrkande.

Mötet beslutar:

1. att bifalla motionärernas yrkande med sina egna ändringsyrkanden. Beslut
§118

12.c Motion 4 — Upprivning av beslut §173
Lucas Glimfjord föredrar motionen lite kort. För att läsa hela motionen se bilaga 20.
KS föredrar sitt svar. För att läsa hela bemötandet se bilaga 27. KS yrkar enligt sitt
bemötande. Motionärerna jämkar sig med KS förslag.

Mötet beslutar:

1. att bifalla KS förslag i sin helhet. Beslut
§119

13 Mötets avslutande
Talman förklarar mötet avslutat 00:14 och släcker FuM-elden.

Jesper
Hermenius

Ruben
Seyer

Maria
Carlbaum

Joseph
Löfving

Daniel
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Mötesnr. 4 - 2021/2022

Signaturer

Sekreterare,
Jesper Hermenius

Mötesordförande,
Ruben Seyer

Vice mötesordförande,
Maria Carlbaum

Justerare,
Joseph Löfving (SAK)

Justerare,
Daniel Willim (AC++)

Jesper
Hermenius

Ruben
Seyer

Maria
Carlbaum

Joseph
Löfving

Daniel
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Sidan 18 av 204
2021-12-15

Mötesnr. 4 - 2021/2022

Lista över beslut
att klockan 18:13 justera röstlängden till 20 av 35 närvarande röstberättigade

ledamöter, varav 1 tjänstgörande suppleant. Se bilaga 1. . . . . . . . . . . 4
att välja Joseph Löfving (SAK) och Daniel Willim (AC++) som justerings-

personer tillika rösträknare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
att mötet anses behörigt utlyst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
att fastställa föredragningslistan enligt den preliminära föredragningslistan

med talmans föreslagna ändringar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. . . . . . . . . . . . . . 5
att lägga beslutsloggen till handlingarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
att lägga raporten till handlingarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
att lägga både verksamhetsberätelsen och årsredovisningen för verksamhetså-

ret 2020/2021 till handlingarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
att lägga revisions-PM till handlingarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
att bifalla propositionen i sin helhet.

att beslutet är enhälligt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
att röstlängden justeras så förra årets KS inte får rösta i nästa punkten. Men

dem blir injusterade direkt efter beslut tas i nästa punkt. . . . . . . . . . . 8
att bevilja ansvarsfrihet för föregående års kårstyrelse, VD samt övriga organ

och valda funktionärer.
att beslutet är enhälligt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

att klockan 19:38 justera röstlängden så David Welander är utjusterad. . . . . 9
att byta plats på 6.b och 6.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
att lägga VD-rapporten till handlingarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
att lägga rapporten till handlingarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
att välja in Dan Paulin till inspektor för perioden 2022/2023.

att beslutet är enhälligt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
att välja Malin Blomqvist till proinspektor för perioden 2022/2023.

att beslutet var enhälligt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
att justera nomineringarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
att välja in samtliga sökande till valnämnden och bestämma deras platser

senare.
att beslutet är enhälligt.
att direktjustera beslutet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

att valnämndens sammansättning ska vara enligt de invaldas förslag.
att direktjustera beslutet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Jesper
Hermenius
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Löfving
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att välja Lovisa Eriksson till kårstyrelserepresentant i Cortègens gransknings-
nämnd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

att Välja in Elin Sandahl och 3 vakanta till ledamöter. . . . . . . . . . . . . . 12
att behandla kårstyrelsens nomineringar i klump.

att välja in alla nominerade av kårstyrelsen.
att beslutet är enhälligt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

att välja in Sixten Almén som suppleant till Stiftelsen Chalmers Studenthem,
att beslutet är enhälligt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

att välja in Gunilla Lönnbratt till Revisor för Stiftelsen Chalmers Studenthem,
ChS ledamöter.
att beslutet är enhälligt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

att lägga svaret till handlingarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
att lämna protokollsanmärkningen till protokollet.

att lägga interpellationsvaret till handlingarna. . . . . . . . . . . . . . . . 14
att lägga interpellationsvaret till handlingarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
att bifalla propositionen i sin helhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
att sätta streck i debatten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
att ajournera mötet i 5 minuter till 23:14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
att bifalla Daniel Willims (AC++) yrkande. Beslutet var ej enhälligt.

att bifalla KS förslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
att ajournera mötet till 23:48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
att bifalla motionärernas yrkande med sina egna ändringsyrkanden. . . . . . . 16
att bifalla KS förslag i sin helhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
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Röstlängd Chalmers studentkårs fullmäktige 2021/2022
Fullmäktigemöte Datum: 2022-01-03 Tidpunkt: 18:12 Bilaga: ______
AC++ JA NEJ

Ordinarie Patrik Boström x
Ordinarie Isabelle Kjellström x
Ordinarie David Hedgren x
Ordinarie Sebastian Boström x
Ordinarie Moltas Hultin x
Ordinarie Lucas Glimfjord x
Suppleant Daniel Willim x 3 /6 närvarande
Suppleant Erik Ljungdahl x varav 1 tjänstgörande suppl.

Asterixpartiet Gallerna JA NEJ
Ordinarie Oscar Hallberg x
Ordinarie Amanda Agnéus x 0 /3 närvarande
Ordinarie David Ungerth x varav 0 tjänstgörande suppl.

Chalmers Cortége Parti JA NEJ
Ordinarie David Welander x
Ordinarie Astrid Martinson x
Ordinarie Elin Sandahl x
Ordinarie Foad Alhayek x
Ordinarie Alexandra Söderholm x
Suppleant Charles Strömblad x 1 /5 närvarande
Suppleant Jelka Feldhusen x varav 0 tjänstgörande suppl.

Kalle Anka Partiet JA NEJ
Ordinarie Jesper Stensson x
Ordinarie Katriine Koit x
Ordinarie Johan Nilsson x
Ordinarie Oscar Wallin x
Suppleant Albin Olsson x 2 /4 närvarande
Suppleant Emil Grimheden x varav 0 tjänstgörande suppl.

Kamratpartiet I:arna JA NEJ
Ordinarie Johan Cahlin x 2 /2 närvarande
Ordinarie Sixten Almén x varav 0 tjänstgörande suppl.

My Favorite Party JA NEJ
Ordinarie Samuel Nyberg x
Ordinarie Isac Stark x
Ordinarie Cornelia Nilsson x
Ordinarie Victoria Svensson x
Ordinarie Kajsa Grönqvist x
Ordinarie Gabriel Aspegrén x
Ordinarie Ellen Friborg x
Ordinarie Amelie Nordh x 7 /9 närvarande
Ordinarie Jonathan Sjölander x varav 0 tjänstgörande suppl.

Sakupplysning JA NEJ
Ordinarie Emelie Björkman x
Ordinarie Tarek Alhaskir x
Ordinarie Albert Vesterlund x
Ordinarie Hannes Bergström x
Ordinarie David Winroth x 5 /6 närvarande
Ordinarie Joseph Löfving x varav 0 tjänstgörande suppl.

Totalt: 20 /35 närvarande
varav 1 tjänstgörande suppl.
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Närvarandelista för sektionsordförande
Fullmäktigemöte:        Datum:                          Bilaga:_____
Studerandesektion - Ordförande JA NEJ Kommentar
Arkitekturstuderandesektionen

Charlotta Blom x

Teknologsektionen Affärsutveckling och Entreprenörskap
x

Datateknologsektionen
David Hedgren x tillika ledamot

Doktorandsektionen
x

Elektroteknologsektionen
David Ernstig x

Fysikteknologsektionen
Carl Strandby x

Ingenjörsteknologsektionen
Alexandra Lundh x

Teknologsektionen Industriell Ekonomi
Annie Olsson x

Teknologsektionen Informationsteknik
William Albertsson x

Kemiteknologsektionen
Emelie Nero x

Teknologsektionen Kemiteknik med fysik och Bioteknik
Therese Grönqvist x

Maskinteknologsektionen
Filip Gustafsson x

Sjösektionen
Felix Ström x

Teknologsektionen Teknisk Design
x

V-teknologsektionen Samhällsbyggnad
Evelina Halll x

Teknologsektionen för Automation och Mekatronik
x

Totalt 5 11
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År När § Beslut Kommentar Ägare Ansvarig Deadline Status Avklarat

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

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 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 §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 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 FuM8 §246

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. KS KS

Löpande

21/22 FuM1 §39 att ändra Chalmers Studentkårs reglemente från:
    Kollekten utgöres av medel från studentkåren och har till uppgift att finansiera
    kårkommittén G.U.D.s kapitalkrävande investeringar för studentkårens datorer och
    tillhörande system.
    Till fonden avsättes varje år ett belopp motsvarande 0,75 prisbasbelopp. Kollekten
    förvaltas av kåren.
    Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen.
till:
    Kollekten utgöres av medel från studentkåren och har till uppgift att finansiera
    kårkommittén G.U.D.s kapitalkrävande investeringar för studentkårens datorer och
    tillhörande system.
    Till fonden avsättes varje år ett belopp motsvarande 1.75 prisbasbelopp.
    Kollekten förvaltas av kåren.
    Överskott från G.U.D.s verksamhet tillfaller Kollekten vid räkenskapsårets slut.
    Underskott av G.U.D.s verksamhet regleras med medel ur Kollekten.
    Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen. KS KS

Pågår

21/22 FuM1 §40
att kårfullmäktige tillsätter en arbetsgrupp för att utvärdera och revidera policyn till fullmäktigesammanträde 8 2021/2022

I arbetsgruppen sitter: Isabelle Kjellström (AC++), 
Albert Vesterlund (SAK), Isac Stark (MFP) FuM FuM

FuM 8 21/22 Pågår

21/22 FuM2 §59
att avslå Erik Ljungdal (AC++) förslag

Därigenom avslås stadgeändringen som bifölls i 
första läsning av Motion 14 19/20 FuM FuM

Avklarat

21/22 FuM2 §60 att ålägga talmanspresidiet att kalla till postFuM på JA-Spel Talman Talman Avklarat ägde rum 22/11 2021

21/22 FuM2 §62 att lägga till Chalmers Blockchain Association (802536–3766) under §17:1 i Chalmers Studentkårs reglemente KS KS Pågår

21/22 FuM3 §82 att ta bort Tekniskt Basårs Kårförening (802496-2063) under §17:1 i Chalmers Studentkårs reglemente KS KS Pågår
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Summons FuM 21/22
Wednesday 8th December, 2021

Speaker’s Presidium

Summons
Student Union Council Meeting 4
Summons to Chalmers Student Union council meeting, business year 21/22

Location: Pascal, Lindholmen Conference Center
Time: Wednesday 15th December, 2021, 18.00
Language: Swedish (primarily)

Föredragningslista (Agenda)

1. Preliminärer (Preliminaries)

a. Sammanträdets öppnande (Opening of the meeting)

b. Justering av röstlängd (Electoral roll)

c. Val av två justerare tillika rösträknare (Election of two adjusters, as well as tellers)

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

e. Godkännande av föredragningslista (Approval of the agenda)

f. Adjungeringar (Co-option)

g. Föregående mötesprotokoll (Previous meeting minutes)

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

2. Meddelanden (Messages)

a. Kårledningen (Student Union Management team)

b. Talmanspresidiet (Speaker’s presidium)

c. Övriga (Others)

3. Föregående verksamhetsårs berättelser (Reports from last business year)

a. Verksamhetsberättelse (Annual report) 2020/2021

b. Årsredovisning (Financial report) 2020/2021

c. Revisionsberättelse (Audit report) 2020/2021

4. Fastställande av resultaträkning och balansräkning för föregående verksamhetsår (De-
termination of income statement and balance sheet for the previous financial year)

a. Proposition 8 — Täckande av underskott från föregående verksamhetsår

5. Ansvarsfrihet för föregående års Kårstyrelse, VD samt övriga organ och valda funk-
tionärer (Discharge for the previous years Student Union board, the CEO and other bodies and elected
officials)

6. Rapporter (Reports)

a. Rapport 6 — Stiftelsestyrelserapport 2021

b. Rapport 7 — Statusrapport Verksamhetsplan 21/22

1 (162)
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Summons FuM 21/22
Wednesday 8th December, 2021

Speaker’s Presidium

7. Val (Elections)

a. Inspektor (Inspector)

– Dan Paulin (omval)

b. Proinspektor (Proinspector)

– Malin Blomqvist (omval)

c. Valnämnden (Election committee)

i. Ordförande (1), vice ordförande (1), sekreterare (1), övriga ledamöter (4)

ii. Valnämndens sammansättning (Composition)

d. Cortègens granskningsnämnd (Cortège oversight committee)

i. Kårstyrelseledamot (Student Union Management representative)

– Lovisa Eriksson, SO

ii. Ledamöter (3–4) (Members)

– Elin Sandahl

e. Styrelse för Stiftelsen Chalmers Studenthem, ChS ledamöter (Board of Stiftelsen
Chalmers Studenthem)

i. Ordförande (1) (President)

– Peter Alehammar (omval)

ii. Ledamöter (4) (Members)

– Leif Nilsson (omval)

– Lennart Hedström (omval)

– Gabriella Hammarlund (student, omval)

– Lovisa Berglund (student, nyval)

iii. Suppleanter (2) (Alternates)

– Roger Nordman (nyval)

– Sixten Almén (student, nyval)

f. Revisor för Stiftelsen Chalmers Studenthem, ChS ledamöter (Auditor for Stiftelsen
Chalmers Studenthem)

– Gunilla Lönnbratt, PwC

8. Enkla frågor (Simple questions)

a. Enkel fråga 2 — Vad hände med Tofsens sammanfattningar av FUM?

9. Interpellationer (Interpellations)

a. Interpellation 2 — Kårens transportmedel

2 (162)
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Speaker’s Presidium

b. Interpellation 3 — Tillgänglighetsanpassning av kårhuset

10. Fastställande av beslut (Determination of decisions)

11. Propositioner (Propositions)

a. Proposition 9 — Stryka punkt i kårens verksamhetsplan 21/22

12. Motioner (Motions)

a. Motion 2 — Stugor på Andra Udden

b. Motion 3 — Se över kårhusets lokaler

c. Motion 4 — Upprivning av beslut §173

13. Sammanträdets avslutande (Closing of the meeting)

Göteborg, Wednesday 8th December, 2021

Ruben Seyer
Talman (Speaker)

Maria Carlbaum
Vice Talman (Deputy Speaker)

3 (162)
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Statusrapport Verksamhetsplan 21/22 
 

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: Säkerställa framtidens engage-

mang 
Prioriterat mellan 2017/2018 och 2021/2022 

 (Uppdrag 7, Uppdrag 8, Uppdrag 9) 

a) Utvärdera det prioriterade området 

Arbetet har fokuserat på att kolla igenom arbetet som gjorts sedan 13/14 då man först började jobba 
mer aktivt med VP-punkter om kårens engagemang. Detta har sedan sammanställts för att se vad som 
är uppfyllt av den målbilden som sattes 17/18. Framöver ska vi fortsätta kolla på hur väl målbilden är 
uppfylld och utifrån det se ifall det prioriterade området kan anses som avslutat eller inte. Projektet 
ligger lite efter då vi har haft några inplanerade tillfällen som tyvärr har gått bort på grund av att vi 
behövt prioritera mer akuta saker i jobbet.  

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

hinnas med 

 

Prioriterat område 2: Ekologisk hållbarhet på Chalmers 
Prioriterat mellan 2019/2020 och 2023/2024 

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

b) Enkel avfallshantering  

Arbetet med denna verksamhetspunkt ligger i fas sett till planeringen och vad som förväntas vara 
uppfyllt i skrivande stund. Sedan förra statusrapporten har ett möte genomförts tillsammans med AO 
& SO 19/20 för att höra deras tankar när de skrev denna punkt i handlingsplanen. Utifrån det har vi 
diskuterat för att se vilken omfattning arbetet ska ha under detta verksamhetsår samt vilka aspekter 
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som ämnas att undersökas. Med avstamp i det har vi även pratat kring mätvärden i form av indikatorer 
för att lätt få en övergripande syn på aktuella läget.  

När vi hade lagt grunden för vad arbetet skulle bestå av framöver tog vi kontakt med CFAB och 
Akademiska hus AB för att ha ett första möte med dem. Dessa är två aktörer hanterar en stor del av 
avfallet runt om på campus. Vi fick möjlighet att träffa CFAB för att prata med dem där de visade stort 
intresse för vårt projekt, dessutom visade de runt oss i deras soprum för att vi ska få insyn i hur 
sektioners situation ser ut. I kontakten med Akademiska hus så blev vi hänvisade till 
serviceavdelningen på högskolan som visade runt i Akademiska hus soprum, även serviceavdelningen 
visade stort intresse. 

Utöver dessa två trash tours så har vi skickat ut enkäter både direkt till aktiva inom studentkåren 
(kårcentralt och på sektionsnivå) och till gemene student via nyhetsbrevet. Dessa enkäter syftar till att 
undersöka till vilken grad de sopsorterar samt hur lätt de anser att det är. Indikatorerna baserar sig på 
värdena från dessa frågor. Vi ser med spänning fram emot att sammanställa dessa innan jul och att se 
vad resultatet blir. Framöver har vi kontinuerligt bokat in möten samt satt upp en mer detaljplanering 
utifrån den övergripande tidsplanen. 

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

hinnas med 

c) Smart konsumtion 

En övergripande planering är fastställd. Vi har även haft ett möte med ansvariga för punkten förra året. 
Ett arbete är påbörjat med att se över vilka punkter som ska prioriteras i första hand.  

Denna punkt har tyvärr behövts prioriteras ner på grund av hög arbetsbelastning hos ansvariga och en 
vilja att prioritera annat arbete eller verksamhetsplanspunkter högre.  

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

hinnas med 

Prioriterat område 3: Hälsa och välmående  
Prioriterat mellan 2021/2022 och 2025/2026  

(Uppdrag 3, Uppdrag 4, Uppdrag 6, Uppdrag 7, Uppdrag 8)  

d) Målbild för Hälsa och välmående  

Projektet ligger i fas och beräknas uppfylla de mål som satts upp i verksamhetsplanen. Sedan förra 
statusrapporten har vi startat projektet genom att diskutera och identifiera relevanta aktörer som vi 
planerar att kontakta, med mål att insamla relevant information kring hur dagsläget ser ut både på 
högskolan och kåren. Vi har hittills kontaktat några av dessa. Vi har bland annat samlat in information 
genom att hålla intervjuer med två personer som arbetar på högskolan. En på avdelningen studentstöd 
samt jämställdhets- och likabehandlingssamordnaren. Syftet med intervjuerna var att få en mer 
detaljerad insyn i vad olika funktioner på högskolan gör för att främja hälsa och välmående hos 
studenter. Vi ville även ta reda på om de intervjuade ser några brister eller problemområden som skulle 
behöva mer arbete från kårens håll. Dessutom har vi skickat ut enkäter till idrottsföreningar samt 
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kårkommittéer och -föreningar som arbetar med fysisk hälsa och psykiskt välmående. Enkäterna hade 
ett liknande syfte, där vi ville ta reda på vilket arbete som görs på sektionerna och i andra grupperingar.  

Vi har även planerat upp kommande arbete i mer detalj än originalplaneringen och bokat in bland annat 
en workshop med kårledningen i vår. Vi hade planerat att eventuellt ha med en fråga i årets 
studentbarometer som är relevant för området, men vi valde att inte lägga till någon eftersom det redan 
finns mycket relevant underlag i de frågor som finns i studentbarometern.  

Det vi har kvar framöver innan jul är att identifiera frågor från årets studentbarometer som är relevanta 
för området och sammanställa resultatet av dessa över flera år. Vi ska också fortsätta kontakta olika 
aktörer och samla in information som vi sedan ska analysera och sammanställa i en strategi för framtida 
arbete som planeras presenteras senast på FuM 7a. 

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

hinnas med 
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Prioriterade projekt  

e) Tydliggöra medlemsnytta 

Sedan sist har vi sammanställt data från de fem senaste medlemsmätningarna för att kunna analysera 
dessa. Därefter kom vi i Kårledningen fram till att vi vill stryka en VP-punkt och att det i sådana fall 
skulle bli denna punkt. På grund av detta har denna VP-punkt lagts på is i väntan på beslut från FuM. 

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

hinnas med 

f) Campusnära motionshall 2029 

Sedan avrapporteringen för två FuM sedan har vi inlett arbetet med att bilda en projektgrupp. 
Ansökan om projektgrupp till KS4 återremitterades och uppdaterades till KS5 där vi i skrivande stund 
inte vet om den är godkänd. KS5 är den 7e december. Målet med projektgruppen är att hjälpa 
kårledningen i VP-arbetet genom att vara delaktiga i skapandet av en tidsplan för det framtida 
arbetet, genom att hålla kontakt och bedriva påverkansarbete gentemot relevanta aktörer och genom 
att konkretisera den redan existerande idrottsvisionen till en målbild som tydligt räknar upp fördelar 
för de olika aktörerna. De i KL som har VP-punkten kommer att förmedla och kanske inleda kontakt, 
men projektgruppen kommer senare att ha den löpande kontakten. Allt som allt kommer arbetet att 
delas mellan projektgruppen och KL. 

Enligt planeringen skulle en preliminär tidsplan fram till 2029 vara skriven tillsammans med 
projektgruppen. Vi skulle också ha identifierat relevanta aktörer till mitten av november. Ingen av 
dessa mål har uppnåtts på grund av ovan nämnda anledningar. 

Framöver kommer arbetet startas upp med projektgruppen för att ta igen arbetet och följa den 
tidigare uppsatta tidsplanen. Det innebär närmast att skapa en tidsplan för arbetet fram till 2029 och 
att inleda kontakt med berörda aktörer. 

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

hinnas med 

g) Undersöka effekterna av Covid-19  

Arbetet med att undersöka effekterna av covid-19 har rullat på under den senaste perioden. För att få 
en mer dynamisk reflektion kring effekterna har vi valt att inte skicka ut enkäter till sektioner och 
tidigare kårledningar utan i stället fånga upp reflektioner genom workshop och dialog.  

Under slutet av november genomfördes en workshop för sektionsstyrelserna med tema kring 
kunskapstapp och effekterna av pandemin på sektionernas verksamhet. Ett antal frågor togs därför 
fram från verksamhetsplanspunkten till workshopen för att få in sektionernas reflektioner i frågan. Vi 
identifierade bland annat att det finns ett kunskapstapp på grund av att aktiva under ett eller två år 
inte har arrangerat de arrangemang som annars arrangeras årligen. Det finns en brist på kontinuitet 
då mycket information är sådant som lärs ut under apsningsperioden och eventuell 
överlämningsperiod som det senaste inte har skett på plats på campus. Nästa steg är att analysera och 
sammanställa dessa reflektioner i en rapport.  
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För att få in perspektiv från tidigare kårledningar har vi bjudit in till en diskussionskväll. Tanken är 
att i samtal med tidigare och sittande kårledning kunna identifiera vilka arbetsmoment, frågor och 
perspektiv som är årligen återkommande och vad som är till följd av att verksamheten sett 
annorlunda ut under en längre tid. Vi hoppas även kunna identifiera saker som eventuellt har fallit ut 
ur rutiner eller kontinuiteten för kårledningen eller aktiva inom kåren. Reflektioner från dessa 
diskussioner ska sedan sammanställas och kommenteras i rapporten.  

Nästa steg är att ställa liknande frågor till kårkommittéerna på nästa kårkommitté-ordförande-träff. 

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

hinnas med 

h) Fortsätta utveckla kårappen 

Arbetet har främst bestått av att sammanställa det material som finns samt identifiera vilka 
funktioner som bör finnas i en första version av appen. Parallellt har möten samt diskussioner hafts 
med relevanta aktörer, både externa och interna. Detta för att se över vilka möjligheter och behov 
som finns utöver det som finns i det redan existerande materialet från förra året. 

Kommande tiden är målet att konkretisera krav och önskemål. Detta kommer genomföras genom 
workshoppar tillsammans med delar av företagsgruppen. Vi kommer även kontinuerligt ha 
avstämningar med kårledningen. 
  

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

hinnas med 

i) Avsluta Kårledningens framtida struktur 

Sedan förra gången har vi läst igenom förra årets rapport på verksamhetsplanspunkten och analyserat 
diskussionen och resultatet som kommit fram. Likt rekommendationen i rapporten så har vi valt att 
använda den som grund för ett fortsatt arbete men att inte genomföra några ändringar av 
kårledningens struktur utan att göra vidare utredningar, vilket rapporten också rekommenderade.  

Efter reflektion internt bland de ansvariga och i samråd med resterande i kårledning har vi funnit flera 
punkter som kan vara intressanta att reflektera och utvärdera utifrån. Den punkten som valdes att 
fokusera på under arbetet med punkten var arbetsbelastning då förra årets rapport inte tog upp det i 
stor skala. 

Vägen framåt är att intervjua sittande kårledning gällande deras arbetsbelastning, där vi har i åtanke 
att nuvarande kårledning inte har arbetat ett helt år och att läget med pandemin kan ha påverkat 
arbetssituationen. Dessutom ska en enkät skickas ut till föregående kårledningar gällande 
arbetsbelastning för att hitta mönster och potentiella problemområden eller brister.  

Den nuvarande tanken för punkten är några större ändringar av kårledningens struktur troligtvis inte 
kommer ske under nuvarande verksamhetsår eller nästa. En anledning till det är att rekrytering av 
nästa års kårledning kommer starta efter årsskiftet och eventuella ändringar i arbetsbeskrivning 
behöver ske innan en ny kårledning rekryteras. Större ändringar i kårledningens sammansättning 
kommer även innebära en stadgeändring. Dessutom ser vi att frågan är komplex och att arbetet inte 
gynnas av förhastade ändringar.  
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För att säkerställa att sittande kårledning känner sig inkluderade och att vi får med alla posters 
perspektiv så har en workshops planerats in med dem och vi kommer kontinuerligt uppdatera dem 
under arbetets gång. Arbetet med att förankra med andra viktiga aktörer, som staben, fullmäktige och 
tidigare kårledningar, kommer att påbörjas när projektet kommer längre fram i processen.  

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

hinnas med 
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Stiftelsestyrelserapport 2021 

Bakgrund 
Enligt kårens stadga 12:2 åligger det stiftelsestyrelseledamoten att hålla fullmäktige underättat om 
stiftelsestyrelsens göranden och minst en gång om året avlägga skriftlig rapport. 

Således kommer en kort rapport om de tre viktigaste frågorna som har lyfts under det gångna året. 

Personlig strategisk fråga – hållbar kapitalförvaltning 
När jag var ny i fullmäktige 2014 var Chalmersstiftelsen bland de första kapitalförvaltarna i världen att 
sluta investera i företag och värdepapper direkt kopplade till fossila tillgångar. Då ansågs det mycket 
banbrytande och vägledande och är idag något många kapitalförvaltare i Sverige tar för givet för att 
anse sig själva hållbara. Jag observerade direkt när jag började att arbeta i styrelsen att det inte fanns 
någon plan eller strategi för att lyfta detta till nästa steg. Mycket har hänt inom området och därför tog 
vi initiativ till att göra en genomlysning av finanspolicyn och det tillhörande placeringsreglementet. 
Genomlysningen landade i en mindre justering i placeringsreglementet för att skifta fokus från 
exkludering (fortfarande en del av policy och reglementet) till inkludering av bolag med stor 
genomslagskraft per investerad krona, så kallat impact-bolag. Arbetet fortsätter nu med att definiera 
vad som räknad som impact-boalg och hur stor del av portföljen som ska allokeras till detta. 

Styrelsens strategiska fråga – Finansiering av högskolan 
Under året som gått har stiftelsen haft som strategisk fokusfråga att titta på hur högskolan finansieras. 
Bakgrunden har varit ekonomi i balans och utblicken var hur högskolan kan stå sig bättre rustad 
långsiktigt för att forska och utbilda i världsklass. Grundparadoxen i högskolans finansiering är att 
högskolan är mycket framgångsrika i att få externa medel för att forska i konkurrens med andra 
högskolor och forskningsinstitut. Nackdelen är att dessa finansieringar kommer ofta med en 
motprestation i att använda högskolans fria medel som motfinansiering. Det gör att högskolan i 
praktiken har väldigt lite pengar över till helt fri forskning. Samtidigt förväntar sig regeringen att 
högskolan ska bidra mer i nyttiggörande i form av livslångtlärande utan att få ökad finansiering. 

Detta var fokus under årets stratergimöte där det inte landade i något direkt beslut utan ett antal 
uppslag att arbeta vidare med under de kommande åren. 

Översyn av ägarstyrning 
En av de viktigaste frågan för styrelsen under året har varit översynen av ägarstrukturen där den 
största delen av det var att flytta alla kommersiella dotterbolag under stiftelsen via ett holdingbolag 
istället för att ha dessa bolag på olika ställen inom koncernen. Vidare flyttades även allt delägande av 
intressebolag till detta holdingbolag också. Detta för att kunna få en enhetlig ägarstyrning där alla 
dotterbolag i koncernen kan få likriktade ägardirektiv och styrning. Den viktigaste frågan i 
ägarstyrningen har varit att högskolan bibehåller inflytande och kan säkerställa att bolagen faktiskt 
bidrar med nytta för högskolan när högskolan numera inte har formellt direkt inflytande över bolagen. I 
samband med detta har policys och andra styrdokument, så som ägardirektiv, fått en grundlig 
genomlysning. Ett exempel på ökad tydlighet är att det nu står i högskolans ägardirektiv att de ska 
utvärdera sig själva jämtemot QS World University ranking med målsättningen att vara topp 100 i 
världen. (Det går att höra rektor resonera kring målsättningen i NyTekniks podcast för den 
intresserade) 

_______________________ 

Carl von Rosen Johansson 

Stiftelsestyrelseledamot 
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Inledning 
Ändamål 

 

1:1 Chalmers Studentkår (kåren) är en ideell sammanslutning av 

studerande vid Chalmers tekniska högskola (högskolan) med 

ändamål att främja medlemmarnas studier och vad som har 

sammanhang med dessa. Kårens organisation vilar på en 

demokratisk grund. Kåren har sitt säte i Göteborg.  

Oberoende 1:3 Kåren är partipolitiskt obunden samt religiöst neutral. 

 
– Chalmers Studentkårs stadgar 1:1 och 1:3 

 
Verksamheten inom Chalmers Studentkår bygger på ideellt arbete av medlemmarna och det är 
drivkraften hos medlemmarna som bidrar till en stabil och stark organisation som ständigt strävar mot 
utveckling. Under 2020/2021 var runt 500 medlemmar med och bidrog till studentkårens verksamhet 
på central nivå, namnen på dessa återfinns i Bilaga 2. Utöver dessa bidrar fler aktiva till att bygga upp 
studentkåren på lokal nivå, inom respektive teknologsektion. Totalt sett så engagerar ungefär hälften 
av alla medlemmar sig någon gång under sin Chalmerstid1.  

  

 
1 Enligt medlemsmätningen HT20 
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Chalmers Studentkårs organisation 
Chalmers Studentkår är uppdelad i central och lokal verksamhet. Den centrala delen innefattar 
verksamhet som riktar sig till alla medlemmar, medan lokal verksamhet riktar sig till studenterna vid 
ett specifikt utbildningsprogram och sker i den tillhörande teknologsektionens regi. Nedan följer en 
beskrivning av relevanta begrepp. 
 
Fullmäktige är studentkårens högst beslutande organ och består av 35 ledamöter som är valda genom 
ett demokratiskt val en gång om året. Fullmäktige tillsätter även nämnder för att granska och utföra 
olika delar av kårens verksamhet under året. 
 
Kårstyrelsen är studentkårens högst verkställande organ och utgörs av fem kårledningsledamöter: 
kårordförande och vice kårordförande i presidieenheten samt ordförande i utbildningsenheten, sociala 
enheten och arbetsmarknadsenheten. Kårstyrelsen svarar inför fullmäktige genom att bereda frågor 
samt tar löpande beslut kring kårens organisation. 
 
Kårledningen utgörs av kårstyrelsen, husansvarig samt vice ordförande i utbildningsenheten, sociala 
enheten och arbetsmarknadsenheten. Kårledningen består av totalt nio heltidsarvoderade studenter, 
som leder studentkårens dagliga och beredande arbete.  
 
Kårkommittéer är tillsatta av kårstyrelsen och har ett tilldelat uppdrag enligt studentkårens 
reglemente. En sammanfattning av varje kommittés verksamhetsberättelse presenteras i Bilaga 1. 
 
Kårföreningar är intresseföreningar som startats av en eller flera kårmedlemmar och har rätt att 
använda studentkårens namn. 
 
Företagsgruppen ägs av Chalmers Studentkår och ska gynna studenterna ekonomiskt, servicemässigt 
och erfarenhetsmässigt. Företagsgruppen består av åtta bolag, ett moderbolag samt sju dotterbolag, 
som verkar inom områdena restaurang, konferens, handel, fastighetsförvaltning, rekrytering, 
marknadsföring samt konsultverksamhet. 
 
Inspektorerna finns som en oberoende part för hjälp och stöttning. Deras uppdrag är att ägna 
uppmärksamhet åt och stödja kårens verksamhet. Under verksamhetsåret har Dan Paulin varit 
inspektor och Malin Blomqvist har varit proinspektor. Inspektorerna väljs av fullmäktige på ett tvåårigt 
mandat, ur högskolans personal.  
 
Studentkårens stab, under ledning av studentkårens direktör finns för att stödja kårledningen och 
bidra med kontinuitet inom områdena kårservice, ekonomi, ledning och kommunikation. 
 
Teknologsektionerna står för studentkårens lokala verksamhet och alla medlemmar tillhör en 
teknologsektion, fördelat efter utbildningsprogram. De 16 teknologsektionerna är fristående 
organisationer med en egen styrelse, kommittéer, utskott samt föreningar, men som tecknar ett 
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verksamhetsavtal och har ett nära samarbete med studentkåren. Teknologsektionerna arbetar på 
liknande sätt som den centrala verksamheten och inom samma verksamhetsområden. 
 
Centrala utskott finns för att stärka kopplingen mellan den centrala och de lokala delarna av 
studentkåren och sammankallas av enskilda ledamöter i kårledning. 
 
För att visualisera Chalmers Studentkårs organisation följer nedan en bild över organisationen. 
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Verksamhetsstyrning  
Grunden för allt arbete inom studentkåren är visionen att alla medlemmar ska trivas och utvecklas under 
hela sin chalmerstid. För att levandegöra visionen och säkerställa att allt arbete strävar mot att uppnå 
den har studentkåren valt att åta sig elva uppdrag gentemot medlemmarna. Allt kårens utvecklande 
och löpande arbete sker inom ramen för uppdragen och beskrivs i bland annat kårens verksamhetsplan, 
handlingsplaner (se bild), kårledningens arbetsbeskrivning samt kommittéernas instruktioner och 
verksamhetsplaner. Kårens verksamhetsstyrning vilar på en demokratisk grund, där vision och uppdrag 
är antagna genom fullmäktige.  
 

 
 
Studentkårens arbete har tre huvudsakliga verksamhetsområden, utbildningspåverkan, sociala frågor 
och arbetsmarknadsfrågor. Utöver dessa finns ett fjärde fokusområde, medlemsservice, inom vilket 
företagsgruppen främst bidrar med att skapa studentnytta. Verksamhetsområdena utgår från 
uppdragen och återspeglas i hur kåren är organiserad, på såväl lokal som central nivå. 
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Året i fullmäktige 
Under verksamhetsåret 2020/2021 har åtta ordinarie fullmäktigesammanträden ägt rum. En 
fullmäktigekick-off arrangerades under hösten men ställdes in på våren på grund av rådande 
restriktioner från coronapandemin. Under verksamhetsåret behandlades 39 propositioner, 21 motioner 
och en interpellation. 
 
Väsentliga händelser: 

- Programkommittén (PU) får en egen fond.  
- Chalmersandan antas som uppförandekod. 
- Fullmäktigemöten helt på distans via Zoom från och med fullmäktigemöte 3. 
- Chalmers Entrepreneurship Society antas som kårförening.  
- Tekniskt Basårs Kommitté antas som kårkommitté. 
- Hälsa och välmående blir nytt prioriterat område för verksamhetsutveckling för 

verksamhetsåren 2021/2022 till 2025/2026. 
- Andra Udden-projektet i Härryda riktas mot skogskojor och en designtävling för dessa 

initieras. Läs mer under uppdrag 8: “Alla medlemmar skall känna sig hemma och kunna umgås 
med sina vänner inom Chalmers Studentkår” 

- Västkustfolk antas som kårförening.  
- Peter Alehammar väljs till hedersmedlem i Chalmers Studentkår. 
- Den preliminära arvoderingsplanen för nästkommande verksamhetsår fastställs där arvode för 

SUS-samordnare införs. 
- Tillägg i arvoderingspolicyn angående uteblivet krav på medlemskap för SUS-samordnaren.  
- Avsättning till Byggnadsfonden sänks till 5% efter att under flera år ha legat på 17,5%.  
- Internetröstning normaliseras före fysisk röstning vid val till kårfullmäktige. 
- Införande av fonden Kommittébössan. 
- Fullmäktige ger kårstyrelsen mandat att förvärva aktier i Göteborg Förenade Studentkårers 

Företagsgrupp upp till 6 miljoner kronor, motsvarande 83% av aktiekapitalet. 
- Chalmers Coding Club antas som kårförening.  
- Chalmers Studentkårs åsiktsprogram revideras. 

 
Nedan följer en kort beskrivning av respektive fullmäktigesammanträde. För mer detaljer se 
protokollen på studentkårens hemsida. 

Fullmäktigesammanträde 1 

Under verksamhetsårets första fullmäktigesammanträde fastställdes årets verksamhetsplan, budget, 
avsättning till byggnadsfonden samt medlemsavgifter för höstterminen. En referensgrupp tillsattes till 
att vara kårledningen behjälpliga att utreda kårledningens struktur och Programkommittén (PU) fick 
en egen fond i reglementet. En proposition om ändring av åsiktsprogrammet med avseende på 
kursutvärdering- och utveckling avslogs. Kårens representant i styrelsen för Stiftelsen Chalmers 
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tekniska högskola valdes och avgående representant presenterade en rapport från sina år i styrelsen.  
Fem motioner behandlades under mötet. Från två av dem tillsattes arbetsgrupper, en för att utreda 
möjligheten till livestreamade fullmäktigemöten och en för att utreda möjligheterna till en fullstor och 
campusnära motionshall. De övriga tre behandlade protokollsammanfattningar av fullmäktigemötena, 
revidering av reglementet för CFFC:s exponeringsfond samt en uppdatering av åsiktsprogrammet 
gällande kursdatabasen, vilka samtliga bifölls. 

Fullmäktigesammanträde 2 

Vid verksamhetsårets andra fullmäktigesammanträde fastställdes ägardirektiven till Chalmers 
Studentkårs företagsgrupp och Chalmersandan antogs som uppförandekod inom Chalmers Studentkår. 
En arbetsgrupp tillsattes för revidering av Chalmers Studentkårs åsiktsprogram och flera 
kommittéfonder uppdaterades i reglementet till följd av centraliseringen av kårens ekonomi. Två 
motioner presenterade och resulterade i en arbetsgrupp för att anordna motionsskrivarevenemang för 
medlemmarna. Den andra motionen, som berörde utbudet av sommarkurser, avslogs.  

Fullmäktigesammanträde 3 

Verksamhetsårets tredje fullmäktigesammanträde var det första som blev helt digitalt och inleddes 
med val av valnämnden och en rapportering från arbetsgruppen för en campusnära 
beachvolleybollplan. Tre propositioner bifölls; kårföreningen Chalmers Entrepreneurship Society 
upptogs i reglementet, ett tillägg angående medlemskap gjordes i Arvoderingspolicyn och ett tillägg 
angående pyroteknik gjordes i Fest- och alkoholpolicyn. Sju motioner behandlades varav fyra berörde 
gamla, inaktuella beslut i beslutsloggen. En motion avslogs rörande köksrenovering av Vera Sandberg, 
en motion fastställde valnämndens arbetsordning och genom den sista upptogs Teknisk Basårs 
Kommitté som kommitté i Chalmers Studentkår.  

Fullmäktigesammanträde 4 

På det fjärde fullmäktigesammanträdet för året beviljades ansvarsfrihet till kårstyrelsen, kårens 
direktör samt övriga organ och valda funktionärer för verksamhetsåret 2019/2020, efter att 
årsredovisningen blivit godkänd. Valnämnden fyllnadsvaldes och Cortègens granskningsnämnd, 
Besvärsnämnden, samt styrelse och revisor för Stiftelsen Chalmers Studenthem valdes. Arbetsgruppen 
för Chalmersmössans bärande rapporterade sitt arbete och så gjorde även arbetsgruppen för Stream 
Fullmäktigemöten. Fyra propositioner bifölls; Kårföreningen BEST ströks ur reglementet, kårguiden 
ströks ur reglementet, underskottet från verksamhetsåret 2019/2020 täcktes av balanserade vinstmedel 
och det nya prioriterade området Hälsa och välmående antogs. Vidare bifölls två motioner; ett medskick 
till Emils Kårhus AB om Andra Udden samt undersökning av möjligheten till omklädningsrum på 
Campus Lindholmen. En motion avslogs angående direktsändning av fullmäktigesammanträden. 
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Fullmäktigesammanträde 5 

Fullmäktigesammanträde fem bjöd på tre propositioner som samtliga bifölls; Underhållsfond Emilias 
Kårhus ströks ur reglementet, kårföreningen Västkustfolk antogs i reglementet och Chalmers 
Studentkårs visions- och uppdragsdokument uppdaterades med Hälsa och välmående som nytt 
prioriterat område. Första läsningen av en stadgeändrande motion gällande ny normalisering av 
röstning i fullmäktigevalet bifölls och en motion kring införande av dubbelt sektionsmedlemskap 
bordlades. 

Fullmäktigesammanträde 6 

När årets sjätte fullmäktigesammanträde tog plats valdes Peter Alehammar, tidigare direktör för kåren, 
till hedersmedlem i Chalmers Studentkår följt av att resultatet från Medlemsmätningen 2020 
presenterades. Åtta propositioner föredrogs och bifölls. De första fem behandlade kårens ekonomi; 
Den preliminära arvoderingsplanen för 2021/2022 fastställdes med tillagd arvodering för SUS-
samordnare, en ändring i arvoderingspolicyn med avseende på SUS-samordnaren antogs, avsättningen 
till Byggnadsfonden 2020/2021 ändrades till 5 %, den preliminära avsättningen till Byggnadsfonden 
2021/2022 antogs till 5 % och höstterminens medlemsavgifter fastställdes. Resterande tre behandlade 
arbetsbeskrivningen för kårledningen, fastställande av indikatorvärden för 2019/2020 samt 
tillsättandet av en arbetsgrupp för campusutveckling. Andra läsningen gällande motionen om ny 
normalisering av röstning i fullmäktigevalet bifölls och motionen om dubbelt sektionsmedlemskap 
bordlades ytterligare ett möte. 

Fullmäktigesammanträde 7 

Det sjunde fullmäktigesammanträdet inleddes med att VD och styrelsen för Stiftelsen Chalmers 
Studenthem presenterade sin årsredovisning för 2020 och att dessa blev ansvarsbefriande. Tre 
rapporter föredrogs; valberedningen rapporterade kring kårledningsrekryteringen och arbetsgruppen 
för fullstor motionshall respektive motionsskrivarevent föredrog sitt arbete. Lekmannarevisorer samt 
auktoriserad revisor för verksamhetsåret 2021/2022 valdes och Besvärsnämnden fyllnadsvaldes. Fem 
propositioner föredrogs varav fyra bifölls och en avslogs. De bifallna propositionerna rörde revidering 
av kommittéfonder i reglementet, upprättande av fonden Kommittébössan för investeringar, införande 
av Chalmers Studentkårs inköpspolicy samt Chalmersandan i reglementet och fastställande av visions- 
och uppdragsdokumentet. Den avslagna propositionen berörde borttagande av nyttjande av kårtelefon 
som medlemsrättighet. Motionen kring dubbelt sektionsmedlemskap lyftes återigen och avslogs. En 
annan motion bifölls vilket medförde en ny åsikt i Chalmers Studentkårs åsiktsprogram rörande låg 
bokningstaxa hos Göteborgs Stads idrottsfaciliteter. Därefter ajournerades mötet i tre dagar, efter 
ajourneringen valdes kårledningen 2021/2022 in. 
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Fullmäktigesammanträde 8 

Då årets åttonde och sista fullmäktigesammanträde ägde rum presenterade både valnämnden och 
besvärsnämnden rapporter från fullmäktigevalet vilka inte innehöll några överraskningar. 
Kårstyrelsen föredrog fem propositioner vilka samtliga bifölls; en reglementesändring gällande 
Sveafonden och Gasquefonden, den preliminära verksamhetsplanen och budgeten för 2020/2021 
antogs, Chalmers Coding Club upptogs som kårförening i reglementet samt beslut om att delta i och 
förvärva aktier i nyemission av Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB. Mötet avslutades med att 
arbetsgruppen för revidering av åsiktsprogrammet presenterade sitt arbete och avlade en motion om 
att fastställa ändringarna, vilken bifölls i sin helhet.  
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Chalmers Studentkårs ekonomi under 

2020/2021 
Chalmers Studentkår är en ideell organisation utan vinstintresse som strävar efter en långsiktigt 
hållbar ekonomi. Målet är att den nöjeslivsverksamhet som bedrivs ska vara självfinansierande samt 
att medlemsavgiften kommer till nytta för medlemmarna genom bland annat utbildningspåverkan, 
arbetsmarknadsfrågor, medlemsservice och tillgång till kårhus.  
 
Studentkårens ekonomiska struktur är uppdelad i 31 olika resultatenheter fördelad på fullmäktige, 
nämnder, kommittéerna och kårledningen. All ekonomihantering och redovisning sköts av 
ekonomiavdelningen i staben. Under året har ett omfattande arbete utförts med kårens 
kommittéfonder och hur uttag och investeringar ur dessa skall hanteras. Förändringarna avser att i 
längden förenkla uppföljningen för respektive kommittés driftsresultat över åren, för att kunna se 
trender utan hänsyn till stora investeringar. Ekonomin kommer således mer tydligt redovisas innan 
och efter finansiella poster. De ekonomirutiner som strukturerats 2019/2020 har reviderats och 
fastställts av kårstyrelsen. Under året har även teckningsrätter avskaffats, vilket i praktiken innebär att 
avtal numer endast får tecknas av två i förening utav kårens direktör, kårordförande och vice 
kårordförande.   
 
Omsättning 
Under verksamhetsåret 2020/2021 omsatte studentkåren cirka 12 miljoner kronor. Årets resultat innan 
finansiella poster och avsättningar till studentkårens fonder landade på drygt -2,6 miljoner kronor. 
Kårens investeringar och värdepapper gav en värdeökning på drygt 1,7 miljoner kronor, vilket gör att 
resultatet innan avsättning till fonderna var -0,97 miljoner kronor. Kvarstående belopp efter 
fondavsättningar blev -2,2 miljoner kronor, vilket regleras med tidigare års balanserade vinster.  
Utfallet blev därmed 0,4 miljoner kronor sämre jämfört med budgeterat resultat om -1,8 miljoner 
kronor. 
 
På grund av regelverk kring statliga stöd för coronapandemin kunde inte den budgeterade 
aktieutdelningen om 3,2 miljoner kronor från bolaget CHARM verkställas. Med detta i åtanke hade 
studentkåren alltså gått 2,7 miljoner kronor bättre i jämförelse med budgeterat resultat, om 
aktieutdelningen kunnat verkställas. Dessa 2,7 miljoner beror främst på värdepappersökningen om 1,7 
miljoner och dels uteblivna kostnader för på grund av coronapandemin inställda eller digitaliserade 
möten, utbildningar, resor och representation. 
 
Medlemsavgift 
Medlemsavgiften under året var likt tidigare 240 kronor per termin, vilket består av en terminsavgift 
om 200 kronor som tillfaller studentkåren samt en sektionsavgift om 40 kronor som tillfaller den 
teknologsektion som medlemmen tillhör. Av den del som tillfaller studentkåren går 6 kronor till 
medlemskapet i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), 5,17 kronor till medlemskapet i Göteborgs 
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Förenade Studentkårer (GFS) samt 10 kronor (5%) som tillfaller Byggnadsfonden. Avsättningen till 
Byggnadsfonden ska vara minst 5% av influtna terminsavgifter men fullmäktige kan besluta om högre 
avsättning, vilket de senaste åren varit 17,5%. I och med det osäkra läget på grund av coronapandemin 
yrkade däremot kårstyrelsen på en sänkning av avsättningen till 5% vilket fullmäktige biföll.  
 
Teknologäskningar 
Av de influtna terminsavgifterna om 200 kr per medlem ska minst 5% gå till en äskningsbar pott för 
medlemmarna. Potten 2020/2021 låg på 300 000 kr att dela ut under året och totalt 17 ansökningar 
kom in till kårstyrelsen, varav 12 beviljades för totalt 95 440 kr. Antalet ansökningar minskade från 
tidigare år med 8 stycken vilket antas bero på restriktionerna för sammankomster och arrangemang på 
grund av coronapandemin. De vanligaste anledningarna till avslag är att äskningarna inte är i linje med 
riktlinjerna eller att det är återkommande evenemang som redan beviljats tidigare år. 
 
För mer detaljerad information om studentkårens ekonomi hänvisas till Chalmers Studentkårs 
årsredovisning. 
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Årets verksamhet 
Verksamhetsåret 20/21 präglades hårt, liksom resten av omvärlden, av rådande coronapandemi. 
Mycket tid lades på krishantering, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Utöver det kunde 
flertalet arrangemang inte genomföras, både för kåren centralt och sektionerna. Kårens verksamhet är 
till stor del fysisk och bygger på möten mellan människor, vilket har gjort pandemins inverkan extra 
tydlig under året. Fysiska evenemang har varit hårt begränsade under året och samtliga fysiska 
evenemang var inställda under perioden november till mars. 
 
Nedan följer en beskrivning av årets verksamhet uppdelat i löpande och utvecklande verksamhet.  

Löpande verksamhet 

Den verksamhet som beskrivs nedan är de större satsningar, projekt och frågor som verksamheten har 
arbetat med löpande under året. Arbetet beskrivs utifrån studentkårens respektive uppdrag. 

1. Alla teknologer skall kunna tillgodogöra sig en 

utbildning av hög kvalitet 

Tracks 
Arbetet med stiftelsesatsningen TRACKS har fortsatt. Projektet går ut på att kunna erbjuda studenter 
valbara kurser i projektform som sträcker sig över discipliner genom att involvera flera program. 
Byggnationen av TRACKS nya lokaler i betonghallen har blivit försenad men är på gång. Studentkåren 
är fortsatt involverade och representerade i både styr- och ledningsgrupp. 175 (90) studenter har tagit 
del av TRACKS under året från 12 (15) grundprogram och 35 (22) masterprogram (förra årets siffror i 
parentes). 
 
Resultat från Universitetskanslersämbetets lärosätesgranskning 
Chalmers kvalitetssäkringsarbete blev under 2019 granskat av den statliga tillsynsmyndigheten av 
universitet och högskolor, Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Resultatet blev godkänt med förbehåll; 
det systematiska arbetet med att beakta jämställdhet i utbildningarnas innehåll och utformning var 
inte tillfredsställande. Under hösten 2020 genomfördes ett uppföljningsmöte med Chalmers, 
studentkåren, UKÄ och den bedömargrupp som granskat Chalmers. Mötet var till för att få 
förtydligande kring resultatet och en möjlighet att ställa frågor. Därefter har högskolan påbörjat 
arbetet för att bli godkända och detta kommer fortsätta under kommande verksamhetsår. Diskussioner 
om hur man kan implementera jämställdhetsaspekt i utbildningarna har förts i bland annat 
grundutbildningens ledningsgrupp och på viceprefektmöten. Studentkåren är representerade i båda 
dessa forum och har spelat in i diskussionerna. Diskussioner och workshops har hållits med 
programansvariga. Grundutbildningens ledningsgrupp har huvudansvaret för detta och arbetet 
kommer ledas därifrån. 
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ENHANCE 
Det EU-backade universitetsnätverket mellan NTNU, RWTH Aachen, TU Berlin, Valencia universitet, 
Universitetet i Warszawa, Politecnico di Milano och Chalmers har startat på riktigt under hösten. I 
samband med detta har det skett diverse event med diskussioner om bland annat micro credentials, 
smidigare och kortare utbyten, europeisk examen samt ökad jämställdhet. Organisationen har fått sin 
struktur där kåren är med i forumen General Assembly, Student Forum och Chalmers egen interna 
styrgrupp. 
 
Rekrytering prorektor 
Under hösten 2020 påbörjades rekryteringen av en ny prorektor på Chalmers, som skulle efterträda 
Anna Dubois senast i slutet av mars 2021. Tjänsten utlystes internt bland Chalmers personal och detta 
gav ett tillfredsställande söktryck. Studentkåren fanns representerade genom kårordförande under 
hela processen, från framtagandet av kravprofilen till intervjuer och slutgiltig rekommendation till 
rektor. I slutändan fattade rektor beslut om att Charlotte Wiberg, tidigare prefekt vid institutionen för 
Data- och informationsteknik, skulle erbjudas rollen som prorektor. I och med detta ändrades också 
vissa ansvarsområden i rektorsgruppen. Prorektors tidigare ansvar för styrkeområden och 
excellensinitiativ togs över av vicerektor för forskning, och prorektor fick istället ansvar för 
forskarutbildningen (doktoranderna). Prorektor fick också uppdraget att samordna Chalmers 
digitaliseringsarbete, samt dess jämställdhetsarbete.  
 
Rekrytering Avdelningschef Student och Utbildningsavdelningen (SoU) 
Gunilla Walther, tidigare chef på SoU, lämnade under hösten besked om att hon ämnade lämna sitt 
uppdrag till höstterminen 2021. Ansvaret för att rekrytera en ny chef tillföll naturligt chefen för 
verksamhetsstödet, Tommy Bothin, som i ett tidigt skede involverade studentkåren. Kåren var 
delaktiga i att ta fram kravprofil. Senare i processen tog kårordförande, sociala enhetens ordförande, 
utbildningsenhetens ordförande och vice ordförande, en större roll i rekryteringen, då de höll 
intervjuer med tre slutkandidater. Tommy Bothin delade studentkårens åsikt om den mest lämpade 
kandidaten, och till höstterminen 2021 tillträder Hanna Ståhl som ny chef för Student- och 
utbildningsavdelningen.  
 
Rekrytering av Utbildningsområdesledare för Arkitektur och Samhällsbyggnad 
Under våren aviserade utbildningsområdesledare (UOL) för Arkitektur och Samhällsbyggnad (ASAM) 
sin avgång. Rekryteringsprocessen drog i gång direkt och en intern ansökan gick ut. Kandidaterna 
intervjuades i slutet av juni och i juli lämnades besked. Utbildningsenhetens ordförande var med i 
rekryteringsgruppen, fick lämna synpunkter på kravprofilen, vara med och ställa frågor under intervjun 
och var delaktig i slutdiskussionerna. Alla kandidater som kallades på intervju var bra och 
rekryteringsgruppen var eniga i vem som borde få uppdraget, vilket blev Mia Bondelind, tidigare 
programansvarig vid Samhällsbyggnadsteknik.  
 
Distansundervisning 
Utbildningen har under hela läsåret skett på distans med inslag av campusförlagda moment på vissa 
program och årskurser. Omställningen började LP4 2020, men det har även varit en kontinuerlig 
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omställning under året. Det har varit stort fokus på att upprätthålla god kvalité i utbildningen trots att 
studenter nästan uteslutande följt undervisningen på distans. Även alla tentamina har skett på distans 
med några få undantag för basårsstudenter och mindre kurser. En del kurser har ändrat ordinarie 
examinationsform men många tentor har genomförts på liknande vis som tidigare år fast hemifrån 
med övervakning via Zoom. Studentkåren har varit involverade i de diskussioner som skett kring 
distansundervisningen och belyst de problem men också styrkor som kommer med formatet. Det har i 
studentkårens regi genomförts en enkät, Student Voice, som undersökte studenternas erfarenheter 
från distansundervisningen. Resultatet har presenterats för bland annat Grundutbildningens 
Ledningsgrupp, Chalmers ledningsgrupp och viceprefekterna. De främsta problemen studenter 
upplevde med undervisningen var självdisciplin (67 %) och problem med tekniken (~50 %). 
 
Ambitionen från högskolan och studentkåren har hela tiden varit att undervisningen ska bedrivas på 
campus i så stor utsträckning som smittspridning och restriktioner tillåter. Inriktningen i början av 
höstterminen 2020 var att förstaårsstudenter på både grund och avancerad nivå skulle ha minst ett 
campusmoment i veckan, något som studentkåren var positiva till. Förhoppningen var att även kunna 
låta studenter i andra årskurser ha en del undervisning förlagd på campus men i och med den ökade 
smittspridningen under höstterminen fick många studenter inga campusmoment alls under läsåret 
20/21. 
 
Distansundervisningen har diskuterats på kårens utbildningsutskott (UU) tillsammans med 
sektionernas studienämnder. Den feedback som framkommit har återkopplats till högskolan i olika 
forum, bland annat grundutbildningens ledningsgrupp. 
 
Ett stort bakslag med distansundervisningen är det ökade antalet ärenden till disciplinnämnden. 
Många av ärendena som inkommit har varit svåra att utreda och många gånger har det handlat om 
missuppfattningar av regler och beslut av både studenter, examinatorer och lärare. Flertalet studenter 
har blivit anmälda trots att de själva uppfattat att de följt regelverket. Detta har medfört diskussioner 
om Chalmers disciplinstadga och hur den är utformad. Trenden för antal disciplinärenden är inte unik 
för Chalmers utan den följer en nationell trend som kan ses på i princip samtliga lärosäten. 
 
Arbete med Ekonomi i Balans 
Högskolans besparingsarbete, Ekonomi i Balans, påbörjades under verksamhetsåret 2019/2020 och 
dess olika arbetspaket startade under hösten 2020. Studentkåren har främst varit aktiva i arbetet med 
arbetspaket 1 som hanterade besparingar inom verksamhetsstödet. Genom kårordförande var kårens 
främsta uppgift att säkerställa att de besparingar som gjordes skulle påverka studenterna i så liten 
utsträckning som möjligt, samt att bevara vitala funktioner som höjer kvalitén på studierna. 
Styrgruppen för arbetspaketet har avslutat sitt arbete, men implementeringen pågår även under 
kommande verksamhetsår. Kårledningens bedömning är att besparingarna gjorts på ett medvetet och 
tillfredsställande sätt, men att vidare bevakning behövs för att upptäcka eventuella negativa 
följdeffekter.  
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Studentkåren har haft minimal involvering i arbetspaket 2 och 4 som behandlade fakultetens storlek 
respektive övriga besparingar. Arbetspaket 3, lokalkostnader, resulterade främst i ett beslut om 
Chalmers framtida campus, se nedan. 
 
Beslut om målbild för Chalmers campus 
Som en del av arbetspaket 3, lokalkostnader, inom Ekonomi i Balans, undersökte högskolan huruvida 
de på lång sikt kunde göra besparingar i lokalkostnader. Rektor fattade, efter en utredningsprocess som 
kåren var delaktig i, beslut om en målbild för Chalmers framtida campus i sju punkter, som 
sammanfattat innebär att Chalmers i framtiden kommer ha ett huvudcampus förlagt till Johanneberg, 
där alla studenter ska läsa sina första tre år. Lindholmen kommer finnas kvar som en så kallad nod, där 
vissa masterprogram troligtvis kommer finnas kvar. Masterprogrammens hemvist ska väljas utifrån var 
de passar bäst. Till exempel kan vissa masterprogram gynnas av den starka näringslivskopplingen på 
Lindholmen.  
 
Studentkåren har varit med i hela processen, som startade med en utredning inom Grundutbildningens 
Ledningsgrupp, för att sedan tas upp på rektors- och styrelsenivå. H- och Sjösektionen genomförde på 
kårledningens förslag enkäter för att undersöka studenternas åsikter om Lindholmen, och vilka 
områden som skulle vara prioriterade vid en flytt till Johanneberg.   
 
Beslutet kräver omfattande förändringar i campusmiljön, med anpassningar och nybyggnation. 
Arbetet kommer fortsätta under lång tid, troligtvis fem till tio år, och fullmäktige tillsatte därför en 
särskild campusgrupp för att med god framförhållning fastställa kårens olika åsikter och prioriteringar 
i campusfrågan. 

2. Alla teknologer skall ha möjlighet att påverka sin 

utbildning och studiesituation 

Representant i verksamhetsstödet  
Under året har studentkårens representation i Chalmers centrala verksamhetsstöd varierat, för att hitta 
en effektiv och optimal nivå. Kårordförande medverkade på tre möten med verksamhetsstödets 
ledningsgrupp, men detta tog tid och ansågs inte vara effektivt. Detta har istället ersatts med löpande 
avstämningar mellan kårordförande och verksamhetsstödets chef, för att sedan ta in övriga 
avdelningschefer vid specifika behov. Verksamhetsstödets nuvarande chef rekryterades under våren 
2020 och sedan dess visat stort engagemang för kåren och värderar dess åsikter högt.  
 
Studentbarometern 
Sedan 2017 genomförs en årlig enkätundersökning som undersöker studenternas studiesituation och 
tillvaro. Mellan åren varierar frågorna något för att kunna aktualisera enkäten till ämnen som står i fokus 
vid tidpunkten då enkäten ska skickas ut. År 2021 präglades av coronapandemin och således återfanns ett 
antal frågor om just tillvaron och studiesituationen under pandemin i Studentbarometern 2021. Högskolan 
ansvarar för att skicka ut, analysera och presentera resultatet och studentkåren finns under utformning och 
genomförande representerade genom sociala enhetens ordförande. Studentkåren får tillgång till svaren och 
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marknadsför enkäten genom relevanta kanaler. Svaren analyseras av både kårledning och sektionsstyrelser 
och kan ge en hänvisning om eventuella utvecklingsområden. Utöver pandemirelaterade frågor lades en 
fråga till om svarande varit eller är kommitté- eller föreningsaktiv. Utifrån denna fråga kan studentkåren 
analysera om studiesituationen och tillvaron skiljer sig beroende på om svaranden är/varit engagerad i kåren 
eller inte. Exempelvis visade det sig att studenter som är/varit engagerade i kåren till större grad vet hur de 
kan påverka sin utbildning. Utifrån Studentbarometern kan ett stort underlag hämtas och därför 
rekommenderas att mer tid avsätts för att ta fram relevant underlag för studentkårens arbete i framtiden. 
 
Studentrepresentation  
Under året var 62 av 64 centrala studentrepresentanter tillsatta inom Anställningskommittén eller som 
utbildningsområdesrepresentant och institutionsrådsrepresentant. Studentkåren upplevs hålla en hög nivå 
på studentrepresentationen och har möjlighet att delta i alla beredande och beslutande organ inom 
högskolans verksamhet. Det dokument som reglerar studentinflytandet på högskolan, Riktlinjer för 
studentinflytande, reviderades i samråd med studentkåren En del forum som inte längre finns kvar ströks och 
forum där studentrepresentanter finns med men som inte var reglerade i dokumentet lades till. 
 
Student Voice goes digital 
I samma spår som vårens Student Voice genomfördes höstens Student Voice digitalt. Denna gång var 
fokus på distansutbildning. Resultaten var till stor användning i påverkansarbetet mot högskolan och 
fördelarna med en digital Student Voice bör återanvändas i framtiden där svarsfrekvensen är större än 
den normalt är vid ett fysiskt event. Vid digital Student Voice underlättas arbetet för att sammanställa 
svaren enormt och onödigt arbete elimineras därmed. Dock bör sektionerna introduceras i 
enkätskapandet för att själva få ut frågor som de annars fått vid fysisk Student Voice. 
 
NyA-kursvalet 
Under hösten beslutade högskolan om att flytta kursvalet från Studentportalen till antagning.se. Detta 
innebar en stor omställning i det praktiska utförandet av kursvalet. Här var studentkåren med och lyfte 
studenternas perspektiv och för att ingen studentgrupp skulle missas inkluderades även 
utbildningsutskottet i denna fråga.  

3. Alla teknologer skall känna sig trygga under sin 

chalmerstid 

Könsneutrala toaletter 
På Fullmäktigemöte 6 2019/2020 bifölls en motion om  att ändra uppmärkning av toalettdörrarna i 
kårens lokaler till könsneutrala sådana. Under hösten 2020 byttes toalettskyltarna ut i Gasquen, 
utanför kårrestaurangen, bakom STORE och i Härryda. De nya skyltarna visar med text, piktogram och 
punktskrift vad som finns bakom dörren: toalett, handikappanpassad toalett och/eller urinoar.  
 
Code of conduct, Chalmersandan, antas som policy och varumärkesskyddas 
Under verksamhetsåret 2019/2020 tog högskolan fram en uppförandekod som gäller för alla studenter 
och anställda på Chalmers. Denna antogs även av Fullmäktige under hösten 2020. Implementeringen 
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förväntas starta under hösten 2021 och kårordförande samt kårens kommunikationschef deltar i 
styrgruppen för detta. 
 
Uppförandekoden har under arbetet gått under två namn, Chalmersandan eller Code of Conduct. För 
att säkerställa att namnet Chalmersandan inte används felaktigt valde kårstyrelsen att 
varumärkesskydda begreppet och därmed kontrollera dess användning.  
 
GENIE 
Under året har kårordförande representerat studentkåren i styrgruppen för högskolans 
stiftelsesatsning GENIE som syftar till att belysa och arbeta med jämställdhetsproblematiken på 
högskolan. Gruppens arbete har ofta fokuserat på stöd till rekryteringar av kvinnliga forskare och 
annan personal, men mot slutet av verksamhetsåret vände man blicken mot studenterna som en 
central målgrupp i kulturförändringen på högskolan. Inför verksamhetsåret 2021/2022 ska därför 
projektledningen för GENIE sättas i kontakt med kårens jämlikhetskommitté, JämK, för att koordinera 
gemensamma insatser. GENIE skulle kunna fungera som ett mycket bra stöd för de olika 
jämlikhetsgruppernas arbete, och studenternas röster är centrala för att genomföra kulturförändringar 
på högskolan.  
 
Åtgärdsförslag för att minska psykisk ohälsa 
Student Voice under höstterminen 2020 uppmärksammade att allt fler studenter mådde sämre under 
pandemin. Ett drastiskt sjunkande välmående bland studenterna krävde att studentkåren agerade 
utifrån de möjligheter studentkåren hade. Genom workshops, enkäter och diskussioner med studenter 
skapade studentkåren ett underlag med 28 åtgärdsförslag som högskolan och/eller studentkåren kunde 
genomföra med förhoppning att skapa en bättre tillvaro och psykiskt välmående bland studenterna. 
Förslagen presenterades för högskolan av sociala enhetens ordförande i Arbetsmiljö- och 
jämställdhetskommittén (AJK). En del av åtgärdsförslagen har genomförts medan andra fortsatt är 
oberörda. Chalmers Studentkårs förhoppning är att åtgärdsförslagen kommer att arbetas med 
framöver, även när pandemin upphört. 
 
Kurator 
En av de 28 åtgärdsförslagen var att det efterfrågades en kurator på Chalmers dit studenter kunde 
vända sig. I och med det påvisade minskande välmåendet bland studenterna i Sverige beslutade 
regeringen att dela ut en summa pengar till högskolor och universitet som var öronmärkta till 
preventivt arbete för studenternas välmående. Studentkåren föreslog och önskade att den summa 
pengar Chalmers erhållit skulle gå till en kuratorstjänst på Chalmers. Chalmers beslutade under våren 
att tillsätta en kuratorstjänst som, utöver att erbjuda samtalsstöd, skulle fokusera på det preventiva 
arbetet när det kommer till psykiskt välmående hos studenter på Chalmers. Annonsen till tjänsten 
ligger under sommaren 2021 ute och rekryteringen till tjänsten planeras att fortsätta under augusti. 
 
Suicidpreventionsutbildning  
Under 2021 blev studentkåren kontaktade av Medborgarskolan som tillsammans med Suicide Zero och 
Västra Götalandsregionen bedrev ett projekt där de erbjöd två timmars suicidprevention för 
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organisationer och föreningar. Eftersom det under hösten 2020 belystes att allt fler studenter uppgav 
att de mådde sämre ansåg studentkåren att det låg i tiden att engagerade fick utbildning i hur man kan 
möta en person som mår psykiskt dåligt. Utbildningarna genomfördes gratis på grund av statsbidrag 
och studentkåren erbjöd tillträdande och avgående Studerandearbetsmiljöombud (SAMO) och 
Jämlikhetskommittéer möjligheten att delta. Deltagarna ansåg att utbildningen var givande och därför 
erbjuds samma utbildning under vecka 32 till intresserade studenter. Varför utbildningarna erbjuds 
under just vecka 32 är för att mottagningen startar veckan därpå och utbildningen kan ge verktyg som 
kan vara värdefulla för phaddrar, arrangörer och studenter under mottagningen och kommande 
termin.  
 
Nya invalsrutiner till kårens kommittéer 
I början av året bestämdes det att invalsrutinerna för kårens centrala kommittéer skulle granskas. Detta 
eftersom studentkåren ville undersöka om invalsprocesserna kunde bli mer objektiva. Det arbetades 
fram ett underlag och en struktur för hur invalsprocesser på central nivå ska ske. Arbetsbeskrivningar 
för respektive post i en kommitté ska utformas och vid nomineringar till nästkommande års kommitté 
ska motiveringar finnas. Det ska även utformas motiveringar till de som inte blir nominerade i en 
kommitté om de efterfrågas. Utöver detta förtydligades det också utifrån vilka grunder en kommitté 
får göra sitt urval av nästkommande års kommité på. Dessa nya rutiner ska under verksamhetsåret 
21/22 utvärderas. 
 
Trygg på Chalmers 
Det arbetades mycket under verksamhetsåret med att implementera och skapa arbetssätt för Trygg på 
Chalmers. Rapporter som inkommer via Trygg på Chalmers och som är kopplade till studentkårens 
verksamhet ska hanteras av studentkåren. Därför skapades en struktur för hur studentkåren kan 
hantera ärenden som inkommer via Trygg på Chalmers. Eftersom pandemin pågått under hela 
verksamhetsåret går det inte att säga huruvida antalet rapporter som inkommit via Trygg på Chalmers 
förhåller sig till det normala eftersom det ännu inte finns ett normalläge för Trygg på Chalmers då det 
är en relativt ny funktion. De rapporter som inkommit via Trygg på Chalmers har hanterats av Sociala 
enhetens ordförande och vissa åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande händelser sker i 
framtiden. Kommande verksamhetsår kommer att arbeta med, utvärdera och korrigera den struktur 
som skapats under verksamhetsåret 20/21 för att förbättra och anpassa studentkårens arbetssätt för 
Trygg på Chalmers.  
 
Universitetskanslersämbetets tematiska utvärdering av breddad rekrytering  
Universitetskanslersämbetet fick i uppdrag av regeringen att utvärdera hur universitet och högskolor 
arbetar med breddad rekrytering. För Chalmers innebar detta att skriva en självvärdering av sitt arbete 
med breddad rekrytering. Studentkåren fick därefter möjlighet att lämna in en studentinlaga som 
redogjorde studentkårens syn på lärosätets arbete med breddad rekrytering. Studentinlagan skickades 
in 10 maj 2021. Universitetskanslersämbetet granskar under hösten 2021 lärosätets självvärdering och 
studentkårens studentinlaga för att bedöma och ge rekommendationer till lärosätet i deras fortsatta 
arbete med området.  
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Åtgärdsförslag för att minimera riskbeteende vid alkoholkonsumtion 
Högskolan initierade under våren 2021 ett arbete där målet var att arbeta fram åtgärdsförslag för att 
minimera studenters riskbeteende vid alkoholkonsumtion. En arbetsgrupp tillsattes där studentkåren 
var representerad genom Sociala enheten. Efter gemensamma möten och diskussioner kunde ett antal 
åtgärdsförslag konkretiseras. Studentkåren inväntar fortfarande ett första utkast av 
sammanställningen från högskolan.  

4. Alla medlemmar skall vara väl förberedda inför 

arbetslivet 

CHARM 
Årets CHARM arrangerades den 2–3 februari men enbart med 59 företag vilket motsvarar ungefär en 
tredjedel av antalet företag ett vanligt år. Med tanke på omständigheterna under året ses mässan trots 
antalet företag som ett lyckat event. Studenterna fick trots restriktioner möjligheten att besöka 
CHARM genom en digital plattform, något som i år var extra viktigt då majoriteten av de vanliga 
kontaktytorna försvunnit till följd av att fysiska event inte varit möjliga. Utifrån mässans utvärderingar 
kan man också se att studenterna har varit nöjda med de fördelar som en digital plattform erbjuder, 
bland annat var det  enklare att söka och hitta vilka jobb företagen erbjuder samt få bra och korrekt 
information om företag inför och under samtal med dem. Något som CHARM tar med sig för att 
förbättra kommande mässor och göra studenterna med förberedda inför arbetslivet. 
 
Produktportfölj för kåren 
Under året har det lagts tid på att förtydliga vilka instanser som arbetar med näringslivskontakt inom 
kåren och vilken av dessa som ska kontaktas med vilka frågor. Arbetet resulterade i en omarbetad "for 
companies" som har kontaktuppgifter och beskriver kårens centrala instanser: CTK, CSP, CSR, CHARM 
och Arbetsmarknadsenheten samt sektionernas arbetsmarknadsgrupper och mässor. Förhoppningen 
är att sidan ska ge en tydligare bild av vad som finns inom kåren både direkt för företag som hittar den 
och möjlighet för kåren att skicka till företag som frågar och därigenom ge en heltäckande bild av vad 
som erbjuds tillsammans med kontaktuppgifter till de olika instanserna. För studenterna innebär detta 
möjligheten att fler företag når rätt sektion och att fler studenter får upp ögonen för de företaget som 
finns på marknaden.  
 
Nya samarbeten med näringsliv Chalmers strategiska partners 
Chalmers har sex stycken olika styrkeområden. Runt dessa styrkeområden väljer Chalmers att 
kraftsamla olika institutioner och delar av näringslivet i forskning och kompetensförsörjning. För varje 
styrkeområde finns ett antal strategiska partnerskap med olika delar av näringslivet. Under året har ett 
arbete gjorts för att hitta vilken roll studentkåren kan ha i dessa partnerskap, där mycket fokus har 
legat på att informera om vilka tjänster kåren erbjuder inom rekrytering, kompetensförsörjning och 
employer branding. Arbetet är långt ifrån klart och är till viss del att kontinuerligt informera om kårens 
tjänster. Men en grund är lagd för kommande år och det finns en stor potential i att fortsätta utveckla 
arbetet kring detta. 
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Stöd till arbetsmarknadsgrupper och ny sponsringsutbildning 
Under hösten var det mycket fokus på kårens alla arbetsmarknadsmässor och olika 
arbetsmarknadsarrangemang. Till en början kretsade diskussionerna främst om huruvida det skulle gå 
att ha arrangemangen digitalt eller fysiskt. Under hösten flyttades fokuset istället mot hur ett digitalt 
arrangemang kan genomföras på bästa möjliga sätt och samtidigt leverera den viktiga kontakten 
mellan företag och student som ett fysiskt arbetsmarknadsarrangemang gör. 
 
Kontakt har förts med andra studentkårer i Sverige som har stått inför samma problematik där mycket 
kunskap och erfarenheter har kunnats överföras till våra arbetsmarknadsgrupper. Vidare har två 
utbildningar för arbetsmarknadsgrupper hållits. Vilket involverar matnyttig information gällande 
näringslivskontakt, sponsringsprocesser och kårens organisation. En utbildning som enbart innehöll 
sponsringsprocessen har också gjorts om till en digital utbildning. Den är till för att skapa en grund för 
alla inom kåren som vill söka sponsring och skapa en kontakt med näringslivet, inte bara för 
arbetsmarknadsgrupper utan alla på sektionerna som vill. 
 
Kontakt med teknologbolag  
Kåren har tre stycken teknologbolag som helt drivs av studenter. Dessa bolag har verksamhet inom 
konsultverksamhet, där studenter får lära sig att arbeta som konsult i en trygg miljö, rekrytering och 
bemanning, där studenter kan bli rekryterade till tjänster som söker just dem, Employer branding, där 
Chalmerister kan få information om hur marknaden ser ut och bilda sig en egen uppfattning inför 
jobbansökningar. 
 
Teknologbolagen har till viss del varit avskärmade från studentkårens ideella delar. För att fler 
Chalmerister ska kunna ta del av deras tjänster har ett arbete gjorts för att öka kontaktytorna mellan 
bolagen och de ideella delarna. Grundstommen i arbetet har varit att alla delar av kåren jobbar för 
Chalmerister och samarbetar de olika delarna kan mer studentnytta uppnås. 
 
E-village  
Chalmers E-village är en mötesplats för innovation och entreprenörskap inne på Chalmers tekniska 
högskola. Beläget på campus Johanneberg och mitt i universitetets kreativa miljö. En plats full av 
möjligheter för studenter, forskare, entreprenörer, uppstarts- och tillväxtbolag och andra som är 
intresserade av att samverka, dela idéer och utbyta kunskap. Under verksamhetsåret 20/21 har 
studentkåren varit med och givit sitt perspektiv i olika utvecklingsgrupper för Chalmers E-village. Det 
har främst varit fokus på hur studenter kan integreras i E-village och i sin tur ge fler studenter 
erfarenheter och verktyg för entreprenörskap och innovation. 
 
Internationella arbetsmarknaden 
När det kommer till arbetsmarknadsmöjligheter för examinerade Chalmersstudenter har fokus tidigare 
främst varit på nationell nivå, där geografi har varit den största begränsande faktorn. Internationella 
företag har inte alltid resurser för att komma till Chalmers och berätta om sina möjligheter för 
medlemmarna på exempelvis arbetsmarknadsmässor eller lunchföreläsningar. Däremot finns det nu, 
tack vare nya digitala verktyg och acceptans kring digitala event, bredare möjligheter för 
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internationella företag att visa upp sig för chalmerister, då de inte i samma utsträckning behöver 
befinna sig på campus 
 
Under året har det arbetats med hur detta kan ta till varas på. Arbetet har främst pågått i 
samarbetsorganisationen Reftec där diskussioner har handlat om hur de sju medlemskårerna kan 
exponera sina medlemmar mot den internationella arbetsmarknaden. Arbetet har till stor del varit av 
strategisk karaktär: Vad vill vi? När vill vi det? Hur vill vi det? Vill vi det överhuvudtaget? Det har även 
planerats ett mindre gemensamt arbetsmarknadsarrangemang, där de flesta teknologer i Sverige kan 
delta. Framåt kommer detta att fortsättas att arbetas med i Reftec och efter detta året med hög digital 
tillvaro finns det alla förutsättningar för det. 

5. Alla medlemmar skall ha tillgång till bostad under sin 

chalmerstid 

Bostadsprojekt Holtermanska 
Chalmers studentbostäder har under verksamhetsåret förvärvat marken och påbörjat renoveringen av 
den befintliga fastigheten vid Holtermanska. I framtiden ska även nya byggnader med studentbostäder 
byggas bakom de befintliga. Studentkåren har hållit sig informerade om projektet men har inte varit 
aktiva representanter i arbetet. Däremot finns studentrepresentanter med i en arbetsgrupp kring 
gestaltningen av de nya byggnaderna. Kårkommittén Chalmersspexet arbetar också med att flytta sina 
lokaler till Holtermanska, tillsammans med Teknologföreningen C.S. och Alliansorchestret.  

6. Alla medlemmar skall ha tillgång till relevant service  

Förvärv av Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB samt Fysiken AB 
I nästan tio års tid har Chalmers Studentkår påpekat att ägarstrukturen för Göteborgs Studenters 
Företagsgrupp AB (GSF AB) har varit bristfällig och bör förändras. Dessutom har Göteborgs Förenade 
Studentkårers vilja att äga och driva bolaget minskat successivt. Under hösten 2021 fick arbetet med 
detta ny fart och med Chalmers Studentkår som drivande part påbörjades arbetet med att genomföra 
en nyemission i bolaget, där intresserade studentkårer fick möjlighet att investera. GSF AB är 
moderbolag till Fysiken AB som driver gym och träningsanläggningar riktade till studenter.  
 
Kårfullmäktige beslutade att Chalmers Studentkår skulle arbeta för att bli majoritetsägare i bolaget, 
och fick möjligheten att köpa 60 000 aktier till ett pris om totalt 6 000 000 kr. Göta studentkår köpte 
10 000 aktier och Sahlgrenska Akademiens studentkår köpte 1500 aktier. Förvärvet genomfördes i juli 
2021 och Chalmers Studentkårs Företagsgrupp AB är nu majoritetsägare med cirka 83% av aktierna. 
Under början av verksamhetsåret 2021/2022 påbörjas arbetet med en strategi för kårens aktiva 
ägandeskap i bolaget, och önskad utveckling av detta.   
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7. Alla medlemmar skall ha möjlighet till personlig 

utveckling utöver studierna 

Of Course! 2021 - digital 
Tidigt under året togs beslutet att Of Course 2021 skulle vara 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 du sätter upp mål och hur du 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. Överlag var Of Course! 2021 uppskattat av såväl deltagarna som projektgruppen, men en 
lärdom att ta med kommande år är att koncentrera föreläsningar och händelser till en dag och inte 
sprida ut dem över en vecka.  
 
Equality and sustainability award  
Sedan ett par år tillbaka delas årligen ut ett pris till en eller flera studenter som genomfört en positiv 
förändring inom områdena jämställdhet och/eller hållbarhet på Chalmers. Det är studentkårens ansvar 
att marknadsföra priset, samla in nomineringar och tillsätta jurygruppen. Under våren genomförde 
studentkåren därför detta genom Sociala enhetens ordförande. Ett antal nomineringar inkom och tre 
studenter utsågs av juryn som vinnare av priset. Priset delas traditionsenligt ut på höstens 
mösspåtagning. Under hösten 2021 delas den sista prissumman ut vilket innebär att det är sista gången 
equality and sustainability award delas ut. 
 
Utvärdering av handlingsplanen för personlig utveckling 
Handlingsplanen för utbildning bredvid studierna utvecklades under verksamhetsår 2017/2018 som en 
del av verksamhetsplanen och skulle ligga till grund för årliga satsningar på utveckling av utbildningar 
vid sidan av studierna som ska gynna personlig utveckling för alla medlemmar. Handlingsplanen 
sträcker sig till och med 2021, där sista steget var att utvärdera hur arbetet gått. En utvärdering gjordes 
under verksamhetsåret, vilket visar på att handlingsplanen har genererat personlig utveckling för 
Chalmers Studentkårs medlemmar. Bland annat genom eventet Of Course!. Den visar också på att det 
fortfarande finns utvecklingsområden inom personlig utveckling. Men om bästa sättet att göra detta 
på är via en ny handlingsplan eller om det är något annat som passar bäst återstår att se, men det som 
är klart är att Chalmers Studentkår fortsatt behöver jobba med utveckling av hur personlig utveckling 
ges till dess medlemmar. 
 
Nya kårföreningar  
Under året har fya nya föreningar blivit godkända för kårföreningsstatus av kårstyrelsen. Detta är 
VästkustFolk, Chalmers Entrepreneurship Society, Chalmers Coding Club och Chalmers Blockchain 
Association. VästkustFolk har syftet att vara ett studentspelmanslag som ska spela folkmusik 
tillsammans. Chalmers Entrepreneurship Society jobbar för att främja entreprenörskap. Chalmers 
Coding Club är en förening som ska jobba för att främja intresset för tävlingsprogrammering och 
Chalmers Blockchain Association har syftet att utbilda och lyfta intresset för blockkedje-tekonologi 
och framtiden för digitala valutor.  
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8. Alla medlemmar skall känna sig hemma och kunna 

umgås med sina vänner inom Chalmers Studentkår 

Lucia 
Kårens traditionella luciafirande blev inte som tidigare år på grund av restriktionerna mot 
sammankomster. Kårledningen spelade istället in ett digitalt luciatåg med ett långt julrim och 
egenskrivna låtar och sändes på kårens Facebooksida och Instagram. 
 
Mottagning under pandemin 
Den rådande pandemin tvingade kåren att tänka om kring den årliga mottagningen av nya studenter. 
Fokus låg på att kunna genomföra den fysiskt på plats men på ett smittsäkert sätt. För att kunna 
uppfylla detta och även göra det tydligt för arrangörerna med vad som gällde så togs det fram ett antal 
riktlinjer som samtliga skulle följa. Det infördes en så kallad 50/50-regel som innebar att det som mest 
fick vara arrangemang för 50 personer på samma plats och vid samma tillfälle. Detta då regeringen 
under mottagningen hade begränsat allmänna sammankomster till maximalt 50 personer. Dock fick 
det inte vara fler personer än 50% av brandgränsen i en lokal samtidigt, då detta ansågs vara avgörande 
för att kunna upprätthålla avstånd mellan samtliga deltagare, en förutsättning för att kunna arrangera 
på ett smittsäkert sätt.  Det fanns också ett krav på att dela in de nyantagna studenterna i olika 
biljettgrupper och att dessa biljettgrupper inte fick blandas med varandra under ett arrangemang. Över 
lag så gällde såklart att avstånd var viktiga att hålla. Detta ledde till en uppmuntran om att vid 
sittningar ha en tom plats mellan varje person. Det skulle även finnas gott om handsprit tillgängligt så 
att god handhygien kunde hållas. Riskbedömningar skulle skapas av arrangörer inför varje 
arrangemang och studentkåren poängterade att ett arrangemang som inte kunde genomföras på ett 
smittsäkert sätt skulle ställas in. Slutligen skulle biljettpriset återbetalas om en gäst eventuellt skulle 
känna av eller uppvisa symtom av Covid-19.  
 
Trots rådande restriktioner är intrycket att mottagningen uppskattades av de nya studenterna och 
mycket väl fyllde sitt syfte. 
 
Bord och bänkar till terrassen 
Möblerna på terrassen på plan 2 var ruttna och i allmänt mycket dåligt skick. Eftersom terrassen har 
en hög nyttjandegrad under de varmare månaderna var det viktigt att köpa in nya utomhusmöbler. 
Totalt införskaffades 3 bord och 2 matgrupper som monterades av Kårhuskommittén (Kåk). 
 
Ny belysning i kårhuset 
Då kårhusets allmänna innerbelysning var i stort behov av underhåll, samt att dess styrsystem var 
bristfälligt föreslog Emils Kårhus AB att byta armaturerna med kompaktlysrör till LED-belysning. Bytet 
till LED-armaturer och ett nytt styrsystem leder till besparingar i kårhusets elförbrukning då effekten 
per armatur minskas från 36 W till 19 W. Det nya styrsystemet möjliggör att ställa in olika scenarion 
eftersom varje enskild armatur kan dimras. Projektet kommer vara klart i slutet av sommaren 2021.  
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En yta som som inte omfattas av projektet är Gasquen då entreprenören som valdes inte kunde erbjuda 
LED-belysning i olika färger. Idag används färgade plastfilmsplattor på Gasquens armaturer för att 
skapa en festlig atmosfär. Nya entreprenörer har kontaktats för att ersätta det utdaterade systemet 
med moderna och hållbara RGBW-armaturer. 
 
Renoveringar i kårhuset 
Kårhusbastun används flitigt och är idag väldigt sliten. I och med detta har kåren tagit fram en 
renoveringsplan för bastun och tittar på offerter med hopp om att kunna renovera bastun under 
verksamhetsåret 2021/2022. Utöver bastun var även mötesrummet Vera Sandberg i behov av 
upprustning. Med hjälp av Kårhuskommittén (Kåk) kommer lokalen målas och tapetseras om vid 
höstterminens start och nya inventarier kommer att införskaffas för att göra mötesrummet mer 
attraktivt för kåraktiva. 
 
Digitalt julbord 
På grund av pandemin så kunde inte kårens julbord genomföras i samma regi som tidigare år 
genomförts. Detta bjöd på nya utmaningar, men samtidigt på nya möjligheter. Beslutet togs därför att 
genomföra ett digitalt julbord. Detta gjorde det möjligt för alla kårens medlemmar, högskolans 
personal och Chalmers alumner att delta på distans och införskaffa en jultallrik producerad av ChSRAB, 
med hjälp av kårledningen och kårens direktör. Det var mellan 200–300 unika tittare som streamade 
middagen, med uppskattningsvis 2-3 personer bakom varje skärm och över 200 personer köpte 
jultallriken.  
 
Tekniskt Basårs Kårförening blir Tekniskt Basårs Kommitté 
Tekniskt Basårs Kårförening har under flera år skött mottagandet av de nya basårsstudenterna, då 
dessa inte tillhör någon sektion. Under fullmäktigesammanträde 3 bifölls en motion från föreningen 
om att istället bli en kommitté under Chalmers Studentkår; Tekniskt Basårs Kommitté (TBK). TBK har 
inför verksamhetsåret 2021/2022 en egen resultatenhet i kårens budget. Detta innebär att kommittén 
numer är närmare kopplad till kåren och kan få mer resurser och stöd i att emotta de nya 
basårsstudenterna.  
 
Tree House Design Challenge 
I visionen om ett Kårhus på landet har sedan 2016 funnts en önskan om att utveckla andra udden, den 
mark som är i kårens ägo sedan 1930-talet, och där bygga ett nytillskott som möjliggör enklare samvaro 
och övernattning på en plats riktigt nära naturen. Kåren har därför lanserat en arkitekttävling för 
studenter och alumner som kommer att användas som underlag för att tillskapa 2-4 små 
övernattningskojor i Härryda. Tävlingsresultatet kommer att presenteras i början av oktober då fem 
bidrag utses som vinnare varav en kommer få ett förstapris. Förstapris kommer tilldelas ett prisbelopp 
om 10 000 kr och resterande kommer få 2 000 kr vardera. 
 
Administrering av SUS-utbildningen flyttar till Chalmers Studentkår 
SUS är en utbildning inom ansvarsfull alkoholservering för studenter. De studenter som ska stå som 
serveringsansvariga på ett alkoholtillstånd måste ha genomgått utbildningen och därmed är 

Transaktion 09222115557457320875 Signerat EF, DW, GA, AL, JSTransaktion 09222115557461812343 Signerat RS, MC, JL, DW, JH



 
 
 
  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

  2021-09-20 

  Kårstyrelsen 

 
 

 

 25 av 38

   

utbildningens fortlevnad och kontinuitet mycket viktigt för kårens nöjesliv. Utbildningen har tidigare 
legat hos Göteborgs Förenade Studentkårer men det beslutades i juni 2020 att administreringen av 
utbildningen skulle flytta till Chalmers Studentkår istället för att underlätta arbetet. Inför första 
utbildningstillfället under hösten 2020 implementerades därmed det administrativa och ekonomiska 
ansvaret för utbildningen hos Chalmers Studentkår. 
 
Nya riktlinjer för serveringstillstånd 
Våren 2020 påbörjades ett arbete med att ta fram nya riktlinjer för alkoholservering i Göteborg Stad. 
Under verksamhetsåret har ett förslag på dessa nya riktlinjer lagts fram varav senast i 
kommunstyrelsen på deras sammanträde 2021-03-31. På detta sammanträde beslutades det att skicka 
förslaget på revidering till miljö- och klimatnämnden vilket gör att de inte har trätt i kraft än. Att döma 
av nuvarande förslag så kan de nya riktlinjerna komma att påverka kårens verksamhet något. Positivt 
är att de åter gör det möjligt att söka serveringstillstånd för det slutna sällskapet Göteborgs förenade 
studenter. En mer utmanande förändring är att det för tillfälliga tillstånd för slutna sällskap begränsas 
hur man får marknadsföra serveringstillfället, förslaget är att man inte får annonsera det i media, 
sociala medier och liknande för marknadsföring. Kåren fortsätter bevaka händelseförloppet och tittar 
på lösningar för att kunna förhålla sig till de nya reglerna.  

9. Chalmers Studentkår skall ha en stabil organisation 

KAOS, projektarbete för IT och organisation 
För att underlätta och tydliggöra arbetet med kårens administrativa, organisatoriska och IT-processer 
startades en projektgrupp, kallad KAOS, som bestod av representanter från kårledning och stab. Syftet 
med gruppen var, och är, att tydligt och projektbaserat hantera problem inom ovan nämnda områden. 
Till exempel har gruppen jobbat med rutinerna kring examenshantering. Gruppen fungerar också som 
en förlängning av det tidigare projektet KIT, Kårens IT. Arbetet i KAOS var framgångsrikt under året 
och förväntas pågå även under kommande verksamhetsår. 
 
Nytt bokningssystem för kårens fordonsflotta 
Under verksamhetsåret 2019/2020 införskaffades ett nytt nyckelskåp till kårens bilnycklar då det gamla 
Aptussystemet var obrukbart. Nyckelskåpet är från 2MA Technology och är kopplat till en digital portal 
som kårkommittéer och kårföreningar har tillgång till. Det nya bokningssystemet har förenklat och 
effektiviserat administrationen kårens fordonsflotta tack vare funktionaliteter som digitala 
körjournaler och automatisk fakturering. 
 
Investeringshantering hos kommittéer och nya ekonomiska rutiner till följd av centralisering 
Till följd av den centralisering som skedde inför verksamhetsåret 2020/2021 har ett omfattande arbete 
utförts för att strukturera hantering av investeringar i kåren. Enligt reglementet skall 
kommittéfonderna användas till investeringar, något som inte följts särskilt ofta i praktiken utan lagts 
in direkt i årsbudgeten. Detta har hindrat en relevant uppföljning över kommittéernas verksamhet och 
driftsresultat, varför reglementet har uppdaterats med budgeteringskrav till fonderna, samt tillägget 
av en ny investeringsfond för de kommittéer som inte har en egen fond och normalt sett inte går med 
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vinst. Investeringar skall nu alltid anges som fonduttag i budgeten och om fler investeringar krävs 
under året skall dessa ansökas om via kårstyrelsen.   
 
Förnyandet av samarbetsavtal 
Under året 2021 har följande samarbetsavtal förnyats och signerats:    

- Volvo Cars AB [1 år]  
- Ett väletablerat samarbete, vilket bland annat involverar en sponsrad personbil till 

Chalmers Studentkår. Samarbetet sträcker sig över ett år åt gången. 
- Renova  [3 år] 

- Ett väletablerat samarbete som involverar sopsorteringen för Chalmers Studentkår. 
Samarbetet sträcker sig över tre år åt gången, där det aktuella avtalet löper ut 2024. 

- CONSAT [3 år] 
- Ett samarbete som främst rör kårkommiteeen IAESTE och involverar sponsring av 

mottagnings-T-shirts till de nyantagna på Chalmers. 
- Fysiken Friskvård i Göteborg AB / Chalmers Idrottssällskap [1 år] 

- Ett samarbete som involverar bland annat rabatterat pris på Fysiken medlemskap som 
kårmedlem och gratis medlemskap i Chalmers Idrottssällskap vid köp av medlemskap 
i Fysiken. Samarbetet sträcker sig över ett år åt gången. 

- Derome [1 år] 
- Ett samarbete som involverar sponsring av timmer till härryda-området. Samarbetet 

sträcker sig över ett år åt gången. 
- Sveriges Ingenjörer [1 år] 

- Ett samarbete som kommit i många olika former genom åren. I dagsläget involverar 
det lunchföreläsningar för alla nyantagna på Chalmers under mottagningen. Det 
sträcker sig över ett år åt gången.  

 
Stödmedlemskap 
En ny rutin har tagits fram för hantering och rekrytering av stödmedlemmar till Chalmers Studentkår. 
Denna rutin involverar målet med stödmedlemmar, vad det innebär, rutiner för stödmedlemmar samt 
reflektioner för utvecklingen av stödmedlemskapet i Chalmers Studentkår. Värdet av  stödmedlemmar 
ses primärt inte som en alternativ inkomstkälla, även om det är en positiv effekt av det. Värdet ses 
istället primärt i det nätverk av alumner och Chalmers-vänner som faktiskt skapas. Det blir ett direkt 
sätt för kåren att nå ut till personer som har ett hjärta för kåren och kan användas till allt från nya 
donationskampanjer till sociala event för alumner och studenter. 

10. Chalmers Studentkår skall representera 

medlemmarnas åsikter 

Göteborgs stads näringslivsstrategiska program 
Göteborgs Stad Näringslivstrategiska program (NÄSP) beskriver hur staden ska arbeta med strategiska 
näringslivsfrågor på ett konkret, långsiktigt och målinriktat sätt. Syftet med programmet är att 
tydliggöra och stärka Göteborgs Stads samlade arbete gentemot näringslivet för att skapa goda 
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förutsättningar för företagande. Det är Business Region Göteborg (BRG) som ansvar för programmets 
framfart. 
 
Under verksamhetsåret 20/21 har Chalmers Studentkår, via Göteborgs Förenade Studentkårer, 
samordnat rekryteringen av dessa studentrepresentanter. Den 5 mars 2021 hölls årets stormöte där 
företag, studenter och tjänstemän träffades för att diskutera programmet och dess handlingsplaner. 
Under stormötet hölls diskussioner i smågrupper, där varje grupp fokuserade på ett av de sex 
strategiska områdena; Kompetensförsörjning, Attraktionskraft, Infrastruktur och tillgänglighet, 
Markberedskap och fysisk planering, Företagsklimat samt Innovationskraft. Till varje 
diskussionsgrupp fanns en studentrepresentant, totalt 24 studenter från alla Göteborgs studentkårer. 
Samtliga studentrepresentanter deltog och gav ett studentperspektiv i diskussionerna, varav 14 var 
Chalmersstudenter.  
 
Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) 
Chalmers Studentkårs medlemskap i Sveriges Förenade Studentkårer har fortlöpt under året. Ett extra 
fullmäktigemöte, SFS-FUM, hölls i oktober i Stockholm där ordförande för utbildningsenheten 
närvarade på plats med en delegation på distans. Mötets syfte var att ersätta det mycket nedbantade 
ordinarie SFS-FUM som genomfördes i april 2020. Löpande under året har det arrangerats digitala 
medlemsmöten som ofta haft huvudfokus på frågor relaterade till distansstudier, -examination och 
studentliv. Det har medverkat gäster från bland annat Folkhälsomyndigheten och 
Integritetsskyddsmyndigheten men även individer från olika lärosäten. 
 
I april 2021 hölls ordinarie SFS-FUM helt på distans. Mötet valde in ett nytt presidium med tidigare 
vice ordförande Linn Svärd som ny ordförande och Oscar M. Wiik till ny vice ordförande. Det beslutades 
också om en ny verksamhetsplan och att medlemsavgiften fortsatt ska ligga på sex kronor per 
representerad student. Det avsattes också pengar i budgeten till studentuppdrag som SFS annonserar. 
Detta ska täcka resa och boende som sker inom ramen för uppdragen. 
 
Det har även varit SFS 100-årsjubileum. Detta har uppmärksammats genom ett antal 
jubileumsseminarier som samarrangerats av SFS och olika medlemskårer. 
 
Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) 
Studentkåren har som tidigare haft en ledamot och en suppleant i styrelsen för GFS. Efter en lyckad 
presidierekrytering 2020 upprättades en tydligare dokumentstruktur och en ambitiös verksamhetsplan 
ställdes upp. Verksamheten har fokuserat på ett antal huvudfrågor:  

- Studentbostadsbristen 
- Studentrabatter och förmåner i staden 
- Aktieägandet i Göteborgs studenters företagsgrupp (GSF) och Fysiken 
- Erfarenhetsutbyte inom pandemi- och krishantering 
- Studentforum och hur kontakten med Göteborgs stad förs på bästa sätt 

Samarbetet fungerar väl och det har under året varit mycket bra stämning i GFS. 
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Studentforum 
Studentforum syftar till att vara bryggan mellan studenterna och den lokala politiken i Göteborg och 
både kårer och politiker finns representerade. Studentkåren finns inte bara representerade i 
Studentforum, utan även i beredningsgruppen. Alla möten utom ett har hållits digitalt. Frågor rörande 
studentbostäder, alkoholtillstånd och kollektivtrafik är exempel på frågor som berörts under året. 
Forumets syfte, mening och mål har även diskuterats under verksamhetsåret. Det har lett till att 
kommande verksamhetsår ska ha fler beredande möten för att kunna skapa bättre kontinuitet och 
effektivitet i forumet. 
 
Reftec 
Samarbetet med de andra tekniska kårerna i Sverige har fortsatt under året. Det har varit det mest 
aktiva samarbetet där kårledningen deltagit i  träffar löpande under året. Detta har till skillnad från 
andra år skett digitalt. Frågorna som har diskuterats är nästan alla kopplade till pandemin; om hur 
utbildning och examination ska bedrivas på distans, hur det ideella engagemanget i studentlivet ska 
överleva när man inte kan träffas, hur man ska arbeta för att förbättra studenternas psykiska hälsa 
under pandemin med mera. 
 
IDEALiStiC 
Till följd av pandemin har de vanliga konferensresorna med IDEALiStiC ställts in. Dessa har istället 
ersatts av digitala konferenser, där intresset från Chalmers Studentkår har varit svalt. Kårordförande 
har representerat kåren i styrelsen för IDEALiStiC och har deltagit vid samtliga konferenser. Ett 
återkommande tema under träffarna har varit studenthälsa, arrangemang och studentliv under 
pandemin, samt vikten av att prioritera och värdera studentlivet på campus efter pandemin.  
 
Nordic Five Tech 
Det har varit ett möte under året där kårledningen inte hade möjlighet att närvara. Samarbetet har i 
stort varit lågaktivt under verksamhetsåret, förmodligen med anledning av uppstarten av ENHANCE.  
 
ENHANCE 
En stor del av arbetet inom ENHANCE sker inom det så kallade “Student Forum” där studenter från de 
inblandade universiteten lyfter respektive studentskaras åsikter samt diskuterar de event som direkt 
kopplas till studenter. Målet är att ett möte ska hållas varje månad och att ett av dessa varje år ska vara 
fysiskt. Som mycket annat har pandemin satt stopp för det fysiska, men träffar har skett löpande under 
året. 
 
Medlemsmätningen  
Studentkårens årliga enkät medlemsmätningen slog under verksamhetsåret 20/21 rekord i antal 
svarande. Resultatet presenterades för FuM, en rapport skrevs och resultatet togs i hänsyn vid 
utformning av ny verksamhetsplan för verksamhetsåret 21/22. Bra underlag för studentkårens framtida 
arbete kan återfinnas i medlemsmätningens resultat.  
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Covid-19-samordningsgrupp 
Högskolan tillsatte, när pandemin bröt ut, en specifik krisledningsgrupp för att diskutera frågor 
rörande pandemin. Konstellationen i och syftet med denna grupp har kommit att ändras något under 
verksamhetsåret 20/21 men studentkåren har varit representerad genom Sociala enhetens ordförande. 
Covid-19-samordningsgrupp som arbetsgruppen sedan januari 2021 kallas, arbetar med frågor rörande 
hur högskolan bör förhålla sig till pandemin. Vidare har gruppen arbetat med att ta fram scenarier och 
att planera Chalmers verksamhet utefter dem. Detta för att vara förberedd på pandemins utveckling. 

11. Chalmers Studentkår skall aktivt kommunicera med 

medlemmar och andra intressenter  

Kommunikation under pandemin 
Coronapandemin och restriktionerna som följt av denna har krävt regelbunden och tydlig 
kommunikation från kårledningen. Målet har hela tiden varit att vara tydliga och transparenta med 
beslut och tolkningar. För att möjliggöra en fungerande dialog har informationsutskick ofta 
kompletterats med frågestunder, så kallade Q&As, då föreningar, kommittéer och sektioner har kunnat 
ställa frågor i ett digitalt forum. Detta har tagits emot väl och har bidragit till målet om tydlighet och 
transparens. 
 
Studentkåren i media 
Pandemin har inneburit en ökad närvaro i media på ett antal olika ämnen, där studenthälsan och 
studenters situation under pandemin har varit dominerande. Olika inslag och artiklar har även berört 
mottagning, Cortège och andra arrangemang inom studentkåren. Ett inslag har varit negativt och 
berörde det årliga Halloweenkalaset, vars kommunikation missuppfattades av Göteborgsposten. 
Arrangemanget genomfördes inte, främst på grund av svårigheterna att smittsäkra evenemanget.  

Utvecklande verksamhet 

Varje år fastställs en verksamhetsplan som beskriver den utvecklande verksamhet som ska bedrivas 
under det innevarande verksamhetsåret. Verksamhetsplanen är uppdelad i två delar. Den första utgår 
från studentkårens prioriterade områden för verksamhetsutveckling och beskriver de aktiviteter som 
ska genomföras för att säkerställa progression inom varje område. Den andra är prioriterade projekt 
vilket är punkter som inte är kopplade till ett prioriterat område men bedöms vara kritiska för att 
stabilisera organisationen eller åtgärda ett aktuellt problem som inte bedöms kunna täckas in i den 
ordinarie verksamheten. 
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Verksamhetsplanen 

Nedan sammanfattas det arbete som utförts inom ramen för varje punkt i verksamhetsplanen. 

Prioriterat område 1: Verka för att internationella studenter har nytta av kåren 

och känner delaktighet under sin studietid 

a) Utvärdera det prioriterade området 
Området ”Verka för att internationella studenter har nytta av kåren och känner delaktighet 
under sin studietid” har varit ett prioriterat område sedan 13/14 och blivit förlängt två 
omgångar då mer arbete funnits att genomföra inom området. Till verksamhetsåret 20/21 
beslutades att detta område till slut skulle utvärderas och ett nytt presenteras. Utvärderingen 
genomfördes genom en sammanställning år för år över vad som planerades i början av året i 
respektive verksamhetsplan och vad som faktiskt genomförts under året baserat på respektive 
verksamhetsberättelse. Data från medlemsmätningarna sammanställdes även för att ge en bild 
av huruvida situationen förbättrats eller inte.  Andelen internationella studenter som hade valt 
att vara medlemmar i kåren även om det inte var obligatoriskt har ökat från cirka 60 % till 70 
% under dessa åren. Resultat från studentbarometern visar också att internationella studenters 
möjligheter till goda relationer med studiekamrater ökat från 2017 till 2020. Det har också 
under åren arbetats fram riktlinjer, guider och andra material för hur man bör arbeta med 
frågan. 
 
Vid framtagande av ett nytt område skickades det ett formulär till FuM-ledamöter och 
sektionsstyrelser för att samla in förslag till potentiella prioriterade områden. Utöver detta 
hölls även en workshop för kårledningen och FuM-ledamöter där förslag från formuläret samt 
konkretisering av förslag diskuterades. Till sist resulterade detta i att tre förslag presenterades 
på FuM4 och att ”Hälsa och välmående” fastställdes som det nya prioriterade området. 

Prioriterat område 2: Stärka framtidens engagemang 

b) Of Course! som projektengagemang 
Kårens arrangemang Of Course! har tidigare genomförts av kårledningen. Det har däremot 
inneburit en stor arbetsbelastning för kårledningen varför det i enligt verksamhetsplanen 
20/21 skulle genomföras som projektengagemang. I samband med denna verksamhetspunkt 
skulle även en struktur för projektengagemang arbetas fram. Of Course! 2021 genomfördes 
digitalt av en projektgrupp under en vecka med föreläsningar via zoom. Kårledningen fanns 
tillgängliga utmed hela projektets gång och arbetade parallellt med att ta fram en struktur för 
hur projekt kan bedrivas inom Chalmers studentkårs verksamhet. Strukturen för hur en 
medlem i Chalmers Studentkår kan starta ett projektengagemang återfinns på studentkårens 
hemsida och förhoppningen är fler studenter ska kunna engagera sig i Chalmers Studentkårs 
verksamhet. Målet med Of Course! är att det ska bedrivas som projektengagemang även i 
framtiden. 
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c) Se över utbildningsutbudet inom studentkåren 
Utbildningsbehovet utvärderades genom en enkät till sektioner, kommittéer och föreningar 
för att svara på frågan om vilka utbildningar som saknas och vilka de tror skulle kunna vara bra 
i digital form. Majoriteten av de utbildningar som kårledningen erbjuder har digitaliserats med 
mjukvaran Articulate 360, med undantag för de utbildningar som behöver vara fysiska för att 
kunna utföras, bland annat brandutbildningen. Det har även skapats nya utbildningar som inte 
funnits tidigare däribland en avtalsutbildning. 
 
De digitala utbildningarna har delats upp i två kategorier: de utbildningarna där vi behöver 
verifiera huruvida någon genomfört utbildningen och de utbildningar som vi rekommenderar 
att man går men där ingen verifiering av deltagande behöver ske. För kontroll av deltagande 
och förståelse har Canvas-quiz använts, dock begränsar det deltagandet till studenter som 
studerar på Chalmers och GU. Dessa utbildningar kommer därför inte med säkerhet kunna ges 
digitalt till kårföreningar då inte alla deras medlemmar måste vara studenter. 
 
Fortsättningsvis ska de rutiner och grundstenar som satts upp kring digitala utbildningar 
användas för att fortsätta bredda utbildningsutbudet. För att kunna ta vara på de digitala 
utbildningarna som gjorts fullt ut bör de integreras i det löpande arbetet som tidigare gjorts av 
kårledningen, speciellt under tillfällen som teknologsektionsstyrelseutbildningen (TSSU) och 
kårkommittéutbildningen (KKU). 
 

d) Implementera handlingsplan för idrottsengagemang på Chalmers 
Under 19/20 togs det fram en plan för idrottsengagemang inom Chalmers Studentkår. Under 
verksamhetsåret 20/21 har kårledningen sett över planen och påbörjat arbetet med några av 
punkterna. Chalmers Idrottssällskap (CIS) har varit involverade i arbetet och har själva arbetat 
med ett par av punkterna. Kårledningen har fokuserat på arbetet med en ny motionshall 
tillsammans med en arbetsgrupp i fullmäktige. CIS har fokuserat på de punkter som rör 
samordning av sektionernas idrottskommittéer, samt förvaringsmöjligheter. Det har också 
tagits fram ett visionsdokument för hur idrottsengagemanget kan se ut på Chalmers 
jubileumsåret 2029. Dokumentet är tänkt att användas vid diskussioner med högskolan och 
andra externa parter vid eventuella samarbeten och projekt som rör idrott. 

Prioriterat område 3: Ekologisk hållbarhet på Chalmers 

e) Ta fram struktur för uppföljning av strategi för ekologisk hållbarhet 
Arbetet med punkten började med brainstorming om hur och vilka mätvärden studentkåren 
skulle kunna ha för sitt arbete med ekologisk hållbarhet. En idé var att ta inspiration från 
externa och interna företag och se vad de använder för mätetal. Det insågs dock att detta flöt 
ihop en hel del med punkt i)”Översyn av studentkårens indikatorer”. Arbetet med den punkten 
nådde tidigt insikten att kåren har en för stor mängd indikatorer vilket ledde till att idén om 
att presentera nya indikatorer lades på is och fokus skiftades istället till på hur kåren kan arbeta 
med de strategiska planerna inom området. Utifrån detta presenterades tanken om att 
inkludera en punkt på kårkommittéers verksamhetsplaner/-berättelser om ekologiska 

Transaktion 09222115557457320875 Signerat EF, DW, GA, AL, JSTransaktion 09222115557461812343 Signerat RS, MC, JL, DW, JH



 
 
 
  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

  2021-09-20 

  Kårstyrelsen 

 
 

 

 32 av 38

   

hållbarhetssatsningar. Detta tros leda till att alla kommittéer kommer genomföra någon form 
av satsning varje år för att förbättra deras arbete inom området då de måste presentera detta 
för kårstyrelsen, samt att hållbarhetstänket blir en naturlig del av kår- och kommittélivet. 

Arbete med indikatorer för ekologisk hållbarhet bör gå hand i hand med arbetet för kårens 
övergripande indikatorer. 
 

f) Smart konsumtion 
Punkten resulterade i en plan för ekologisk hållbarhet med avseende på smart konsumtion, 
med totalt 27 projekt listade under fem olika kategorier; produkter och tjänster, resor, 
närproducerade varor och tjänster, matkonsumtion samt återbruk. 

Arbetet för att ta fram dessa 27 projekt inkluderade två workshops med kårledningen samt två 
olika undersökningsformulär som skickades ut till alla kårens aktiva, både centralt och på 
sektionerna. Inledningsvis hölls en workshop med kårledningen för att identifiera 
problemområden och möjligheter inom de fem olika konsumtionskategorierna. Resultatet från 
denna låg sedan till grund för det första formuläret som skickades ut till alla aktiva. Detta 
formulär syftade till att samla in data kring vilka konsumtionsmönster som finns inom 
organisationen. 

Efter den första undersökningen brainstormades olika lösningar fram på hur man kan ändra 
konsumtionsmönstren för att erhålla en smartare konsumtion. Den andra undersökningen 
syftade sedan till att undersöka intresset hos de aktiva för att tillämpa dessa lösningar. Det 
gavs även utrymme för att de aktiva själva skulle kunna ge förslag på andra lösningar och ge 
feedback på de som föreslogs. Utifrån svaren på detta formulär togs ett utkast till planen för 
ekologisk hållbarhet med avseende på smart konsumtion fram. Efter ett första utkast hölls den 
sista workshopen med kårledningen för att få in ytterligare förslag på projekt samt feedback 
på de redan föreslagna. Planen fastställdes sedan på ett kårstyrelsemöte och är en del av 
kommande års preliminära verksamhetsplan. Förhoppningen är även att dessa projekt skall 
kunna delegeras och även finnas tillgängliga att söka som projektengagemang.  

Prioriterade projekt 

g) Ta fram och genomför utbildning i våldsprevention 
Inom studentkåren har det funnits ett behov av en utbildning i våldsprevention för engagerade 
i kårens verksamhet, både centralt och på sektionerna. Under året togs det kontakt med 
Chalmers jämställdhets- och likabehandlingssamordnare som tillsammans med extern hjälp 
från projektledaren för Chalmers mot sexism tog fram material. De höll sedan en 
pilotutbildning för kår- och sektionskommittéer i februari. En ytterligare utbildning ska hållas 
i augusti och därefter ska projektet utvärderas kommande verksamhetsår. Ambitionen är att 
hålla två utbildningstillfällen per år för att fånga upp så många kommittéer som möjligt. 
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h) Kårledningens framtida struktur 
Arbetet har till största del resulterat i en mer omfattande rapport som presenterar arbetet och 
förslag för framtiden i en bredare kontext. Det har under arbetet framkommit att en 
strukturförändring är komplicerad, särskilt när förändringen ska drivas av den egna 
organisationen. För kommande arbete är det viktigt att arbetet inte har som självändamål att 
förändra, utan att man ser till vilken struktur som blir effektivast, mest utvecklande och helt 
enkelt bäst för kårledningen att arbeta i.  
 

i) Översyn av studentkårens indikatorer  
Arbetet med punkten har varit komplicerat. Det har varit svårt att veta hur projektet ska 
angripas då varje indikator kopplar till ett uppdrag, där uppdragen i sig ibland kan vara svåra 
att mäta. En indikator ska samtidigt vara lätt att samla in och tydlig att tolka. Det pratades 
initialt om att ta extern hjälp men då frågan var mer komplicerad än vid första anblick var det 
också svårt att veta hur ett sådant uppdrag skulle formuleras. Ett förslag på reviderade 
indikatorer togs fram genom att de indikatorer som aldrig mätts, som var svåra att tolka eller 
som inte längre var aktuella togs bort. Därefter gjordes en översyn av de kvarvarande värdena 
och ett antal av dessa omformulerades och skiftade fokus för att bli tydligare. Arbetet 
genomfördes utifrån de förutsättningar som verksamhetsplanspunkten gav. Däremot skulle 
frågan behöva angripas ur ett större perspektiv. Eftersom indikatorerna är starkt knutna till 
uppdragen och med det uppdrags- och visionsdokumentet är det svårt att arbeta med 
indikatorerna isolerat. Kårledningen och fullmäktige behöver ställa sig frågan vad man vill ha 
ut av uppdragen och indikatorerna. Vad fyller de för syfte, ska de mätas och i så fall hur. Bidrar 
uppdragen och indikatorerna till kårledningen och fullmäktiges arbete. 
 

j) Studentkårens framtida kommunikation 
Arbetet påbörjades med att se över de kommunikationskanaler och behov som kåren har. Efter 
diskussioner med kommunikationsavdelningen framkom det dock att detta redan arbetades på 
aktivt av från deras håll. Fokuset skiftade därefter på att skriva om och uppdatera kårens 
kommunikationspolicy samt att se över och påbörja arbetet med en kårapp.  
 
För arbetet med kårappen skickades det ut en enkät till studenterna och hölls flertalet 
workshops med olika intressenter från kåren för att se till att rätt funktionalitet kommer med 
från start. Under våren skickades även en ansökan till MasterCard-stipendiet in där kåren fick 
83 000 kr att investera i en kårapp. Arbetet har nu lagt grunden för att skapa en första iteration 
av appen vilken ska börja utvecklas under hösten tillsammans med vår leverantör. Det har även 
gjorts prioriteringar bland möjliga funktioner där målsättningen är att följande är med i en 
första version:  

● Kårkortsladdning 
● Bokning av kårens lokaler (grupprum, Järnvägsvagnen, motionshallen och Härryda) 
● Information om kårmedlemskap 
● Lunchmenyer 

 

Transaktion 09222115557457320875 Signerat EF, DW, GA, AL, JSTransaktion 09222115557461812343 Signerat RS, MC, JL, DW, JH



 
 
 
  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

  2021-09-20 

  Kårstyrelsen 

 
 

 

 34 av 38

   

Resultatet från kommunikationspolicyn blev en fullständigt reviderad och omskriven policy 
som är utformad likt hur många företags kommunikationspolicyer idag. Den är däremot inte 
fastställd ännu men tas upp på FuM 1 2021/2022. 
 

k) Standardisera stöd för sektionernas ekonomi 
Arbetet med denna punkt gjordes i nära samarbete med kårens administrativa chef. 
Inledningsvis genomfördes en undersökning hos sektionerna för att kartlägga hur deras 
ekonomi ser ut i dagsläget, med allt ifrån vilken bank de har till hur många på sektionen som 
bokför. Undersökningen resulterade i att en mer konkret bild av hur situationen ser ut på de 
olika sektionerna erhölls. 

Vidare beslutades det i samråd med administrativ chef  att punkten skulle jobba mot att ta 
fram ett omställningspaket som sektionerna skulle kunna få möjlighet att ta del av snarare än 
att ta fram en guide för hur sektionerna bör organisera sin ekonomi. Detta paket blev därmed 
det huvudsakliga resultatet för verksamhetsplanspunkten. 

Omställningspaketet består av en ekonomisk standard som sektionerna kan ansöka om att få 
ta del av. Sektionerna får då hjälp av administrativ chef med omställningsprocessen från deras 
nuvarande ekonomiska upplägg till den nya standarden och efter omställning får de möjlighet 
till löpande hjälp, ekonomiska rutiner, utbildningar och mallar. Arbetet i framtiden är tänkt 
att ledas av vice kårordförande och administrativ chef. 

Övriga projekt 
Den verksamhet som beskrivs nedan är de större satsningar, projekt och frågor som verksamheten har 
arbetat med löpande under året men som inte stämmer direkt in under något av studentkårens 
uppdrag. 
 
“45 tips on how to stay active & social” och “How to study off campus” 
När pandemin bröt ut i mars 2020 tog studentkåren tillsammans med kommunikationsavdelningen 
fram ett dokument med 42 tips för att studera hemifrån. Tipsen har under 2021 uppdaterats och 
utökats i förhoppning att stötta medlemmarna i en tid där både studier och studiesocialt primärt skett 
på distans eller uteblivit. 
 
Kårkort 4 life 
Verksamhetsåret 2020/2021 är första året med Kårkort 4 life. I stora drag har det fungerat bra. Dock så 
infördes det nya systemet samtidigt som Chalmers bedrev distansstudier.  Att studenterna varit hemma 
i kombination med att Chalmers slarvat med kårmedlemskapskontroller vid tentor har medfört att 
kårkortets betydelse inte varit lika stor under verksamhetsåret. De nya rutinerna för att kontrollera 
kårmedlemskap via Mecenat-appen istället för att visa kårkortet har inte heller följts av Cubsec. Det 
gör det svårt att utvärdera projektet och de nya rutinerna fullt ut och är något som kommer behöva 
göras framöver. 
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Solceller på landet 
Under verksamhetsåret 2020/2021 har det funnits en önskan att installera solceller på stugorna i 
Härryda. Efter att ha blivit beviljat solcellsbidrag och undersökt stugornas skick kommer Emilias 
Kårhus AB att utföra underhållsarbeten med ny takpapp och hängrännor på CS-bastun och Sportstugan 
för att sedan installera en solcellsanläggning under hösten 2021. 
 
Avtackning och mottagning av kårens avgående samt tillträdande direktör 
Peter Alehammar gick inför verksamhetsåret i pension efter 16 års trogen tjänst som direktör för 
studentkåren. Med buller, bång och säkra avstånd avtackades han på Wijkanders tillsammans med 
omgångar av tidigare kårledningar och kårvänner. Några veckor senare året arrangerade kårledningen 
även en mottagning för nya direktören, Roger Nordman. Tillsammans med frivilliga kommittéer och 
föreningar på både sektions- och kårnivå arrangerades en mindre mottagning för att visa upp 
studentkårens bästa sidor och stora diversitet.  
 
Krishantering för studentkårens verksamhet 
Kårledningen har under verksamhetsåret behövt hantera en långvarig kris, något som tidigare inte ägt 
rum inom studentkåren. Efter att under första halvåret ha diskuterat, undersökt och hanterat 
coronarestriktioner i helgrupp skapades en mindre, intern krisgrupp för att effektivisera arbetet. 
Krisgruppen bestod utav kårordförande, vice kårordförande, sociala enhetens ordförande och vice 
ordförande samt kårens direktör och kommunikatör. Fokus har framförallt legat på att tolka, applicera 
och kommunicera restriktioner inom kårens och sektionernas verksamhet, för att följa restriktioner, 
lagar och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt Regeringen.  
 
Globala system 
Under hösten 2020 startade Chalmers två nya grundprogram, Globala system och Medicinteknik. 
Studenterna för Medicinteknik tillhör Elektroteknologsektionen och de för Globala system 
Teknologsektionen för bioteknik samt kemiteknik med fysik (KfKb). Under verksamhetsåret 
2019/2020 togs en plan fram för bildandet av en ny teknologsektion för Globala system. Under året 
har den reviderats tillsammans med KfKb-styret och arbetet har påbörjats genom en arbetsgrupp. 
Arbetsgruppens främsta syfte är att ta fram förslag på stadgar för Globala systems nya sektion. 
Intresset från studenterna på Globala system har varit stort och de har själva varit drivande i frågan. 
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Framtiden 
Det finns flertalet aktuella frågor som är betydelsefulla för kårens utveckling under de närmaste åren. 
Utöver att fortsätta förvalta och utveckla den löpande verksamheten nämns nedan de i dagsläget högst 
prioriterade utmaningarna att fortsätta arbeta med. 
 

- Utformning och användning av framtidens campus 
- Uppstart av ett levande campus, både med avseende på undervisningen och det studiesociala 
- Närhet och kontakt med medlemmarna och hur kåren tar vara på deras åsikter och intressen.  

 
Under året togs beslutet om att all utbildning på grundläggande nivå i framtiden skall vara centrerad 
på campus Johanneberg. Detta, tillsammans med uppstarten av två nya program, innebär en stor och 
hastig ökning av antalet studenter på campus Johanneberg. Studentkåren behöver ta en mycket aktiv 
roll i arbetet med framtidens campus för att säkerställa att det utformas på ett sätt som rymmer alla 
studenter på ett optimalt sätt utifrån de olika sätt en student använder sitt campus.  
 
Ytterligare en aspekt i campusfrågan är den snabba digitalisering, eller datorisering, av utbildningen 
som skett till följd av pandemin. Chalmers är utan tvekan ett campusuniversitet, och däri ligger också 
våra största styrkor, men studentkåren tillsammans med högskolan behöver ytterligare förstärka 
värdet av vårt campus både på kort och lång sikt. Detta är en förutsättning för att fortsätta vara 
relevanta när allt fler lärosäten möjliggör utbildning på distans och/eller digitalt. På Chalmers är 
campus en av våra största styrkor där möten mellan människor skapar gemenskap, kreativitet och 
kunskap. I kombination med ett ökat antal studenter behöver campusfrågan ses ur ett 
lokaleffektiviseringsperspektiv, där digitala arbetssätt används på ett relevant sätt som optimerar 
närvaron på campus, utan att försämra de fysiska värdena i utbildningen.  
 
Coronapandemin har nu i nästan ett och ett halvt år stått i vägen för den verksamhet som vanligtvis 
frodas i överflöd inom studentkåren. Detta innebär att det finns arrangörer som i dagsläget aldrig själva 
har upplevt ett fysiskt arrangemang i full skala, men som nu själva ska genomföra dessa. Det är därför 
både av hög prio att våra arrangörer lär sig hålla den höga standard som alltid präglat studentkårens 
aktiviteter, samtidigt som deras egen arbetsbelastning hålls på en hälsosam nivå. Det är viktigt att den 
chalmeristiska gemenskapen bibehålls, att arrangemang sköts snyggt, säkert och att alla som besöker 
verksamheten känner sig trygga.  
 
Förutom detta glapp i kontinuitet som uppstått har coronapandemin gett prov på långvarig 
krishantering, något som tidigare inte skett inom kåren. Kårledningen har fått testa sig fram och det 
är viktigt att i framtiden ta med sig lärdomar från denna utmanande tid. Hur tar man beslut under en 
långvarig kris? Till vem och vilka kommuniceras besluten? Hur ska ekonomin hanteras - det vill säga, 
vilka kostnader är motiverbara under en tid som genererar få eller inga intäkter?  Detta och andra frågor 
är något som bör undersökas för att i framtiden vara rustade för långvariga krisperioder.  
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Pandemin har också visat på det stora behovet av närhet mellan studentkåren och dess medlemmar. 
För att kunna bedriva relevant, nödvändig och intressant verksamhet, behöver kåren veta vad 
medlemmarna tycker är relevant, nödvändigt och intressant. Detta har genom historien gjorts genom 
diverse enkäter och undersökningar, och det kommer i framtiden vara mycket viktigt att utveckla 
arbetet med dessa verktyg. Under verksamhetsåret har undersökningar kring studenthälsa och studier 
i pandemin visat sig vara mycket värdefulla för kårens påverkansarbete. På samma sätt behöver 
studentkåren hålla en nära kontakt med sina medlemmar för att identifiera nya behov efter pandemin.  
 
Tillsammans med ökad kontakt och lyhördhet bör kåren också arbeta med dess olika sätt för 
medlemmarna att engagera sig. Arbetet med projektengagemang är en bra start på detta och skulle i 
framtiden kunna användas som ett sätt att fånga upp medlemmarnas intressen och ge dem det stöd de 
behöver för att föra intresset vidare till likasinnade studenter. Detta skulle kunna bidra till ökad 
flexibilitet för kåren, sänkta trösklar för mindre engagemang, och en ökad andel aktivt engagerade 
studenter. Projektengagemang kan också bli en viktig del i att möjliggöra engagemang för 
internationella studenter, där studietiden begränsar ett längre engagemang.  
 
Det nya utbildningsprogrammet Globala system startade hösten 2020 och det fanns på förhand planer 
om att det på sikt eventuellt skulle bildas en ny teknologsektion. Studenterna på programmet visade 
från början på ett stort intresse och engagemang i frågan och har själva drivit på arbetet att bilda en 
egen sektion. Med hjälp av kårledningen och sektionsstyrelsen på KfKb har en projektgrupp startats 
under augusti 2021, bestående av studenter från Globala system, vars uppdrag är att ta fram förslag på 
stadgar. Det finns också en handlingsplan för hur arbetet ska fortgå, med förslag att besluta om 
sektionsstatus på fullmäktige 8 2021/2022.  
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Reflektioner 
Verksamhetsåret 2020/2021 går till historien som ett unikt år på alla sätt. Troligtvis för första gången 
någonsin har Chalmers varit stängt en längre period och studenterna har inte fått träffas för att umgås 
eller studera tillsammans. Pandemin har ställt alla rutiner på ända och kåren har fått uppfinna ett nytt 
sätt att verka på. Distansundervisningen har ställt nya krav på studentkåren som kvalitetsbevakande 
funktion. Relationen mellan kår och högskola har i många fall varit ansträngd, men utmaningarna har 
i efterhand stärkt förtroendet för studentkåren och dess vikt för studenterna. Gång på gång har ideellt 
engagerade studenter visat på kreativitet, ansvar och gemenskap i svåra tider.  
 
Trots att året har inneburit stora mängder krishantering och extrainsatta forum, är det viktigt att 
reflektera över det positiva arbete som fortgått under tiden. En genomläsning av denna 
verksamhetsberättelse visar att kåren inte stått still. Tvärtom har inställda evenemang och 
restriktioner, trots att det varit tråkigt, lämnat utrymme för intern utveckling och nya initiativ. Vi står 
nu inför en trolig öppning av samhället - och därmed studentlivet - med en studentkår som är stark, 
finansiellt stabil, och fokuserad på en sak: att återfå världens bästa studentliv.  
 
Slutligen vill vi i kårstyrelsen och kårledningen tacka för förtroendet och den fantastiska möjligheten 
att få arbeta tillsammans för det vi alla älskar - studentlivet.  
 
 
 
Kårstyrelsen 2020/2021 
Göteborg, 2021-09-20 
 
 
David Welander      Ellen Friborg 
Kårordförande      Vice kårordförande 
 
 
Gabriel Aspegrén     Anna Lindqvist 
Utbildningsenhetens ordförande   Sociala enhetens ordförande 
 
 
Jesper Stensson 
Arbetsmarknadsenhetens ordförande 
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Styrelsen för Chalmers Studentkår avger följande årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2020–07–01 – 2021–06–30.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
itusentals kronor . Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
Chalmers Studentkår är en ideell förening för alla studenter på Chalmers tekniska högskola med uppdrag 
att främja medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med dessa. 
 
Under året har David Welander varit styrelseordförande och Roger Nordman direktör. 

 
Studentkåren har sitt säte i Göteborg och verkar för att alla medlemmar skall trivas och utvecklas under 
hela sin chalmerstid. 
 
Vidare äger studentkåren en företagsgrupp, med ett moderbolag (Chalmers Studentkårs Företagsgrupp, 
556187-2895) och åtta tillhörande och helägda dotterbolag. Dessa består utav en restaurang- och 
konferensverksamhet, två fastighetsbolag för kårhusen på Johanneberg respektive i Härryda, ett 
teknologkonsultbolag, ett rekryteringsföretag, ett promotionsföretag, ett arbetsmarknadsmässoföretag 
samt ett mindre, vilande företag. 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Studentkåren har likt omvärlden påverkats i hög grad av coronapandemin, där den studiesociala 
nöjeslivsverksamhet som bedrivs på både central och lokal nivå i stort sett legat på is större delen av året. 
Alla de som varit aktiva inom kårens verksamhet har fått ställa om till digitala event eller inga alls, vilket 
både påverkat deras motivation, kontinuitet och inkomstkällor till kåren.
 
Under året slutfördes ett tioårigt arbete kring ägandeskapet av Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB 
(GSF), som främst är verksamma genom sitt dotterbolag Fysiken AB. Fullmäktige gav kårstyrelsen 
mandat att genomföra förvärvet, som slutfördes i juni månad. Fullmäktige beslutade vidare att förvärvet 
skulle göras genom AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp. Aktierna tilldelades företagsgruppen i juli, 
verksamhetsåret 2021/2022. 
 
För den som önskar fördjupa sig i AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp, org. nr. 55556187-2895, och
dess dotterbolag hänvisar vi till den koncernårsredovisning som upprättas för denna koncern och som
finns tillgänglig hos Bolagsverket.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Förutom begynnande lättnader av restriktioner i samhället, vilket starkt påverkar möjligheterna för 
verksamhet inom studentkåren, har inga väsentliga händelser ägt rum.
 
Förväntad framtida utveckling
Pandemin har inneburit att stora mängder tid har gått åt till krishantering och extraordinära åtgärder. 
Pandemins utveckling tyder på att nästkommande verksamhetsår kan återgå till ett normalt 
mötesförfarande, utan extra krisgrupper eller stora kommunikationskampanjer. Detta torde frigöra mer 
tid åt kårens ordinarie verksamhet. 
 
Det bör istället läggas fokus på att sätta igång ordinarie campusverksamhet, för att minska pandemins 
långsiktiga inverkan på kåren (se väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer). 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
En av de största osäkerhetsfaktorerna är pandemins utveckling. Vaccinationsgraden ökar och dödligheten 
minskar, men det finns fortfarande en viss osäkerhet kring framtida utveckling och kommande 
mutationer. Ytterligare en våg av restriktioner och nedstängningar skulle kunna visa sig förödande för 
både studenters hälsa och studentkårens ekonomiska och organisatoriska ställning. 
 
Pandemin har också skapat en framtida risk i form av kultur, kontinuitet och engagemang från 
medlemmarna. Avståndet mellan kåren och dess medlemmar riskerar att öka och den naturliga 
kulturförmedling som sker mellan årskullarna har inte funnits på samma sätt under året. Kåren bör under 
kommande verksamhetsår verka för att den trevliga Chalmersanda vi har haft i decennier fortsätter 
frodas på campus.
 
Hållbarhet- och Personalinformation
Sedan verksamhetsåret 2019/2020 är ekologisk hållbarhet ett prioriterat område för studentkårens 
verksamhetsutveckling. Då lades grunden för hur arbetet ska bedrivas under de följande tre åren med; 
konsumtion, avfallsprodukter och campusutveckling samt samhällsnytta. Under innevarande 
verksamhetsår har alltså konsumtion stått i centrum, där arbetet mynnade ut i en plan fylld av olika 
projekt för att studentkårens konsumtion ska bli mer hållbar. Dessutom har kårkommittéerna fått kravet 
på sig att inför olika hållbarhetssatsningar i sin verksamhet, vilket tros bidra till ett ökat hållbarhetsfokus 
inom hela studentkåren. 
 
Vid verksamhetsårets slut lades förslag på att, enligt gällande handlingsplan, fortsätta arbeta med 
hållbarhet inom ramen för verksamhetsplanen. Fokus föreslås ligga på avfallshantering, samt att 
implementera planen för smart konsumtion.

Kårledningen har under året bestått av nio förtroendevalda personer, där söktrycket legat på runt 25 
personer de två senaste åren, en trend som förhoppningsvis håller i sig. Staben har bestått av sex 
personer, fördelat på direktör, ekonomiavdelning, kommunikationsavdelning och kårservice. Med 
Regeringens rekommendation om distansarbete i åtanke har det under året funnits möjlighet för samtliga 
att jobba hemifrån eller på plats.
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Flerårsöversikt (Tkr)
Koncernen 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17
Rörelsens intäkter 77 274 137 106 172 333 173 063 163 837
Resultat efter finansiella poster -9 296 -5 661 13 132 6 330 10 861
Balansomslutning 206 582 213 993 231 486 216 986 208 732
Soliditet (%) 86 87 83 83 59

Moderbolaget 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17
Rörelsens intäkter 11 982 12 519 16 449 24 823 24 439
Resultat efter finansiella poster -970 -1 511 -1 853 3 994 2 900
Balansomslutning 34 056 37 547 35 993 37 998 36 295
Soliditet (%) 88 82 90 89 91

Förändring av eget kapital

Koncernen
Annat eget

kapital
Balanserat

resultat
Årets

resultat Totalt
    

Belopp vid årets ingång 59 573 131 555 -5 934 185 194
Uttag fonder -1 455 1 455  0
Avsättning fonder 2 689 -2 689  0
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:  -5 934 5 934 0
Årets resultat   -7 877 -7 877
Belopp vid årets utgång 60 807 124 387 -7 877 177 317

    

Moderbolaget 
Fonder

 
Balanserat

resultat
Årets

resultat Totalt
    

Belopp vid årets ingång 23 316 9 045 -1 511 30 850
Uttag fonder -1 455 1 455  0
Avsättning fonder 2 689 -2 689  0
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma  -1 511 1 511 0
Årets resultat   -970 -970
Belopp vid årets utgång 24 550 6 299 -970 29 880

    
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 6 299 289
årets förlust -970 044

5 329 245
disponeras så att
i ny räkning överföres 5 329 245
 
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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Koncernens
Resultaträkning
Tkr

Not 2020-07-01
-2021-06-30

2019-07-01
-2020-06-30

 

Rörelsens Intäkter
Nettoomsättning 2, 5 55 833 127 117
Aktiverat arbete för egen räkning 16 0
Övriga rörelseintäkter 3, 4 21 425 9 990

77 274 137 107

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -12 503 -33 535
Kostnader arrangemang -175 -1 671
Övriga externa kostnader 6, 7 -35 288 -44 991
Personalkostnader 8 -38 508 -56 361
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -4 435 -4 578
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -1 703 -1 723
Rörelseresultat -15 338 -5 752

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som 
är anläggningstillgångar 9 5 968 142
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 165 5
Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -91 -56
Resultat efter finansiella poster -9 296 -5 661

Resultat före skatt -9 296 -5 661

Skatt på årets resultat 12 0 -461
Uppskjuten skatt 1 420 186

Årets resultat -7 877 -5 934
Hänförligt till moderföretagets aktieägare -7 877 -5 934

Fördelning av årets resultat
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar 
från tidigare år, enligt beslut av Kårstyrelsen 1 455 1 901
Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar 
som erhållits men inte utnyttjats under året, enligt 
beslut av Kårstyrelsen -2 689 -1 001

Kvarstående belopp för årets/balanserat resultat -9 111 -5 034
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not 2021-06-30 2020-06-30

 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 13 16 8
Goodwill 14 4 802 6 497

4 818 6 505

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 15 81 033 83 085
Byggnadsinventarier 16 1 878 1 113
Hyresgästanpassningar 17 1 022 1 379
Maskiner och inventarier 18 3 209 3 963

87 142 89 539

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 21 59 593 51 692
Summa anläggningstillgångar 151 553 147 737

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 22 3 963 4 625

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 180 2 743
Aktuella skattefordringar 193 346
Övriga fordringar 17 390 3 851
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 6 157 5 684

25 920 12 624

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 2 902 2 384

Kassa och bank 22 244 46 623
Summa omsättningstillgångar 55 029 66 256

SUMMA TILLGÅNGAR 206 582 213 993
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not 2021-06-30 2020-06-30

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare
Övrigt tillskjutet kapital 60 807 59 573
Annat eget kapital 124 387 131 555
Årets resultat -7 877 -5 934
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 177 317 185 194

Summa eget kapital 177 317 185 194
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 1 663 3 083

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 7 855 5 980
Övriga skulder 7 143 7 521
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 12 604 12 215

27 602 25 716

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 206 582 213 993
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Koncernens
Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2020-07-01
-2021-06-30

2019-07-01
-2020-06-30

 

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -9 296 -5 661
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 24 929 6 687
Betald skatt 153 -1 516
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -8 215 -490

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten 663 -99
Förändring kundfordringar 563 9 184
Förändring av kortfristiga fordringar -14 012 -143
Förändring leverantörsskulder 1 875 -5 636
Förändring av kortfristiga skulder 10 -5 027
Kassaflöde från den löpande verksamheten -19 115 -2 211

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -16 0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -2 036 -3 649
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 053 -3 649

Finansieringsverksamheten
Nettoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar -3 211 -7 973
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 211 -7 973

Årets kassaflöde -24 379 -13 833

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 46 623 60 455
Likvida medel vid årets slut 22 244 46 622
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Moderbolagets
Resultaträkning
Tkr

Not 2020-07-01
-2021-06-30

2019-07-01
-2020-06-30

 

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 6 343 8 674
Övriga rörelseintäkter 3 5 639 3 845

11 982 12 519

Rörelsens kostnader
Kostnader arrangemang -375 -2 607
Övriga externa kostnader 6, 7 -5 077 -6 439
Personalkostnader 8 -9 193 -8 151
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -7 0

-14 652 -17 197

Rörelseresultat -2 670 -4 678

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 0 3 180
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som 
är anläggningstillgångar 9 1 707 20
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 4 4
Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -11 -37

1 700 3 167
Resultat efter finansiella poster -970 -1 511

Årets resultat enligt resultaträkningen -970 -1 511

Fördelning av årets resultat
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar 
från tidigare år, enligt beslut av Kårstyrelsen 1 455 1 901
Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar 
som erhållits enligt beslut av Kårstyrelsen -2 689 -1 001

Kvarstående belopp för årets/balanserat resultat -2 204 -611
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Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

Not 2021-06-30 2020-06-30

 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 18 92 0

92 0

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 19, 20 7 319 7 319
Fordringar hos koncernföretag 0 466
Andra långfristiga värdepappersinnehav 21 19 573 19 674
Summa anläggningstillgångar 26 983 27 459

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 22 66 61

66 61

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 451 196
Kundfordringar hos koncernföretag 5 0
Fordringar hos koncernföretag 3 215 3 189
Aktuella skattefordringar 104 104
Övriga fordringar 90 198
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 307 276
Fordringar hos koncernföretag 4 172 3 964

Kassa och bank 2 835 6 063
Summa omsättningstillgångar 7 073 10 088

SUMMA TILLGÅNGAR 34 056 37 547
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Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

Not 2021-06-30 2020-06-30

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 25
Fritt eget kapital
Fonder 26 24 550 23 316
Balanserad vinst eller förlust 6 299 9 045
Årets resultat -970 -1 511
Summa eget kapital 29 880 30 850

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 339 213
Leverantörsskulder till koncernföretag 35 164
Skulder till koncernföretag 6 3 256
Övriga skulder 688 553
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 3 108 2 511
Summa kortfristiga skulder 4 176 6 697

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 34 056 37 547
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Moderbolagets
Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2020-07-01
-2021-06-30

2019-07-01
-2020-06-30

 

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster -970 -4 691
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 24 575 -8
Resultat efter finansiella poster -395 -4 699

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete -5 -11
Förändring av kundfordringar -260 1 060
Förändring av kortfristiga fordringar 52 -231
Förändring av leverantörsskulder -3 -64
Förändring av kortfristiga skulder -2 517 3 130
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 128 -815

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -100 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -100 0

Finansieringsverksamheten
Lämnade aktieägartillskott 0 -240
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -240

Årets kassaflöde -3 228 -1 055

Likvida medel vid årets början 6 063 7 118
Likvida medel vid årets slut 2 835 6 063
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget
redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp).
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet
med försäljningsvillkoren. Koncernens försäljning av varor i egna enheter intäktsredovisas i sin helhet
vid försäljningstillfället. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
Studentkårens försäljning av medlems- och övriga intäkter redovisas i sin helhet vid försäljningstillfället. 
Erhållen sponsring intäktsredovisas vid inbetalning om inte intäkten är kopplat till något åtagande.
 
För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga till ett utfört
tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på
balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda
utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de
uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren En befarad förlust på ett
uppdrag redovisas omgående som kostnad.
För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag
som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.
 
Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters 
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. 
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade 
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
 
Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än 
värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna 
goodwillen som en tillgång i balansräkningen.
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Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde ökat med aktiveringar
och minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan eventuella nedskrivningar och utrangeringar.
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Avskrivningar beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden ökade med aktiveringar och minskade med 
utrangeringar och avyttringar. Anläggningstillgångar delas upp på betydande komponenter om skillnaden 
i förbrukning av dessa bedöms vara väsentlig. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten 20%
Koncessioner, patent, licens, varumärken och liknande rättigheter 20%
Maskiner och inventarier 10-33%
Byggnader indelas i betydande komponenter, viktad avskrivning  2,14-2,29%
Byggnadsinventarier 5-10%  
Hyresgästanpassningar 10%
 
Aktivering av låneutgifter
Externa räntekostnader jämte kostnaden för uttag av pantbrev aktiveras under byggtiden och skrivs från
och med färdigställande av i enlighet med byggnadens uppdelning i komponenter.
 
Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och /eller värdestegring. I begreppet
förvaltningsfastigheter ingår byggnader, mark, byggnadsinventarier och hyresgästanpassningar.
Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde ökat med aktiveringar och
minskat med ackumulerade avskrivningar, delvisa utrangeringar och eventuella nedskrivningar.
Fastigheterna är obelånade och det finns inga uttagna pantbrev. Värdehöjande åtgärder aktiveras löpande
och åldersavdrag och förslitning återspeglas i de årliga avskrivningarna vilket medför att företaget
bedömer att det bokförda värdet är det värde som bäst motsvarar marknadsvärdet.
Företaget tar löpande ställning till om det föreligger ett nedskrivningsbehov vilket man bedömt att det
inte gör.
Utgående planenligt restvärde, taxeringsvärde och bedömt marknadsvärde framgår av not till byggnad.
 
Värdepappersinnehav
Hela innehavet av aktier, aktierelaterade placeringar samt räntebärande placeringar klassificeras som en
finansiell anläggningstillgång i enlighet med BFNAR 2012:1 eftersom det bakomliggande syftet är att
portföljen är avsedd att innehas under längre tid än tolv månader efter balansdagen. Finansiella
placeringar värderas och bokförs initialt till anskaffningsvärde. Efter den initiala redovisningen värderas
de finansiella placeringarna till verkligt värde via resultaträkningen i enlighet med reglerna i kapitel 12 i
BFN AR20112:1, K3. Avkastningen på räntebärande placeringar redovisas i bokföringen som en
upplupen ränteintäkt vid varje månadsskifte men redovisas i sin helhet i deklarationen först när
obligationen säljs eller förfaller till betalning.
 
Leasingavtal
I juridisk person redovisas samtliga leasingavtal som operationella leasingavtal. För koncernen har inga
väsentliga finansiella leasingavtal identifierats.
 
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.
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Skatter 
Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som
beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i
temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar.
 
Ersättningar till anställda
Löner, andra ersättningar och pensioner till styrelse, VD och övrig personal framgår av not.
I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda
planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något
ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt
Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1
 
Offentliga bidrag
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att 
erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda att 
täcka investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas 
anskaffningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
 
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
 
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar..
 
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
 
Uppskattningar och bedömningar
Inga bedömningar och uppskattningar som har en betydande effekt på redovisade belopp i 
årsredovisningen har gjorts utöver vad som framgår av redovisningsprinciperna.
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning
Koncernen

2020-07-01 2019-07-01
-2021-06-30 -2020-06-30

Nettoomsättningen per rörelsegren   
Kåravgifter 4 936 4 718
Övrig nettoomsättning 1 406 3 956
Administrativa tjänster 230 266
Restaurangintäkter 39 712 102 888
Konsultintäkter 4 828 5 839
Intäkter fastighetsbolag 2 216 1 845
Intäkter arbetsmarknadsmässa 2 503 7 605

55 833 127 117

Moderbolaget
2020-07-01 2019-07-01

-2021-06-30 -2020-06-30

Nettoomsättningen per rörelsegren   
Kåravgifter 4 936 4 718
Övrig nettoomsättning 1 406 3 956

6 343 8 674
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Not 3 Övriga rörelseintäkter
Koncernen

2020-07-01 2019-07-01
-2021-06-30 -2020-06-30

Sponsring 298 276
Övriga bidrag 7 751 1 427
Omställningsstöd 5 688 25
Korttidsstöd 4 759 3 169
Övriga statliga stöd 152 201
Övriga ersättningar och intäkter 2 777 4 892

21 425 9 990

Moderbolaget
2020-07-01 2019-07-01

-2021-06-30 -2020-06-30

Administrationsbidrag 3 166 1 599
Sponsring 298 276
Övriga bidrag 1 476 1 427
Övriga ersättningar och intäkter 627 542
Övriga statliga stöd 72 0

5 639 3 845

 
Not 4 Offentliga bidrag
Koncernen
 
Till följd av pandemin har erhållits omställningsstöd, korttidsstöd och ersättning för sjuklönekostnader 
vilka har redovisats som övrig rörelseintäkt i den period som bidragen avser under förutsättning att 
villkoren för bidragen är uppfyllda. Om det har funnits osäkerhet kring uppfyllande av villkor har 
redovisning skett när slutligt beslut har fattats.
 
Moderbolaget
 
Till följd av pandemin har erhållits ersättning för sjuklönekostnader  vilka har redovisats som övrig 
rörelseintäkt i den period som bidragen avser under förutsättning att villkoren för bidragen är uppfyllda. 
Om det har funnits osäkerhet kring uppfyllande av villkor har redovisning skett när slutligt beslut har 
fattats.
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Not 5 Leasingavtal, som leasgivare
Koncernen
 
Under periodens intäktsförda leasingavgifter, uppgår till 5 476 tkr
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 

2020-07-01 2019-07-01
-2021-06-30 -2020-06-30

Inom ett år 6 091 6 104
Senare än ett år men inom fem år 10 465 16 556
Senare än fem år 37 242 40 673

53 797 63 332

 
Not 6 Arvode till revisorer
Koncernen

2020-07-01 2019-07-01
-2021-06-30 -2020-06-30

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB   
Revisionsuppdrag 419 399
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 399 25
Skatterådgivning 0 0
Övriga tjänster 15 0

833 424

Moderbolaget
2020-07-01 2019-07-01

-2021-06-30 -2020-06-30

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB   
Revisionsuppdrag 141 133
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0
Skatterådgivning 0 0
Övriga tjänster 0 0

141 133
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Not 7 Leasingavtal, som leastagare
Koncernen
 
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 13 489 tkr.
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 

2020-07-01 2019-07-01
-2021-06-30 -2020-06-30

Inom ett år 17 989 16 864
Senare än ett år men inom fem år 33 950 43 139
Senare än fem år 0 1 393

51 939 61 396

Moderbolaget
 
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 663 tkr.
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 

2020-07-01 2019-07-01
-2021-06-30 -2020-06-30

Inom ett år 663 663
Senare än ett år men inom fem år 663 1 326

1 326 1 989

Transaktion 09222115557457833618 Signerat JC, CL, FA, LE, NST, AL, DW, EF, JS, GA, GL, RN, HT, SB, EL, OBTransaktion 09222115557461812343 Signerat RS, MC, JL, DW, JH



Chalmers Studentkår
Org.nr 857200-2577

19 (33)

 
 
Not 8 Anställda och personalkostnader
Koncernen

2020-07-01 2019-07-01
-2021-06-30 -2020-06-30

Medelantalet anställda
Kvinnor 40 63
Män 39 58

79 121

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 1 627 1 639
Övriga anställda och förtroendevalda 25 944 39 829

27 572 41 467

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 141 137
Pensionskostnader för övriga anställda och förtroendevalda 1 660 2 023
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 8 809 11 623

10 610 13 782

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 38 181 55 250

Moderbolaget
2020-07-01 2019-07-01

-2021-06-30 -2020-06-30

Medelantalet anställda
Kvinnor 7 9
Män 12 11

19 20

Löner och andra ersättningar
Övriga anställda och förtroendevalda 6 220 5 942

6 220 5 942

Sociala kostnader
Pensionskostnader för övriga anställda och förtroendevalda 597 249
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 1 860 1 259

2 457 1 508

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 8 677 7 449
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Not 9 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Koncernen

2020-07-01 2019-07-01
-2021-06-30 -2020-06-30

Värdereglering förvärvad kupong -46 0
Utdelning på noterade aktier och andelar 100 47
Resultat vid försäljning av noterade aktier och andelar 582 40
Värdereglering av noterade aktier och andelar 4 530 82
Kupongintäkt räntepapper 188 169
Resultat vid försäljning av räntepapper -130 14
Värdereglering räntepapper 769 -165
Övriga finansiella kostnader -24 -45

5 968 142

Moderbolaget
2020-07-01 2019-07-01

-2021-06-30 -2020-06-30

Erhållna utdelningar 32 15
Värdereglering av noterade aktier och andelar 1 478 -36
Resultat vid försäljning av noterade aktier och andelar 196 40

1 707 20

 
Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen

2020-07-01 2019-07-01
-2021-06-30 -2020-06-30

Övriga ränteintäkter 15 14
Kursdifferenser 150 -10

165 5

Moderbolaget
2020-07-01 2019-07-01

-2021-06-30 -2020-06-30

Övriga ränteintäkter 4 4
4 4

Transaktion 09222115557457833618 Signerat JC, CL, FA, LE, NST, AL, DW, EF, JS, GA, GL, RN, HT, SB, EL, OBTransaktion 09222115557461812343 Signerat RS, MC, JL, DW, JH



Chalmers Studentkår
Org.nr 857200-2577

21 (33)

 
 
Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen

2020-07-01 2019-07-01
-2021-06-30 -2020-06-30

Övriga räntekostnader -91 -56
-91 -56

Moderbolaget
2020-07-01 2019-07-01

-2021-06-30 -2020-06-30

Övriga räntekostnader -11 -37
-11 -37
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Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen

2020-07-01 2019-07-01
-2021-06-30 -2020-06-30

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt 0 -461
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära 
skillnader 1 420 186
Totalt redovisad skatt 1 420 -275

Avstämning av effektiv skatt
2020-07-01 2019-07-01

-2021-06-30 -2020-06-30
Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt -9 298 -5 659

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 1 990 21,40 1 211
Ej avdragsgilla kostnader  -416  -488
Ej skattepliktiga intäkter  113  13
Schablonränta på periodiseringsfonder  -9  -9
Shablonintäkt fondandelar  -5  0
Skatteeffekt vid återföring av 
periodiseringsfond  -49  0
Outnyttjat underskott från föregående år  0  0
Skatteeffekt hänförlig till ej skattepliktig 
verksamhet  -208  -1 004
Skatteeffekt av ändrad skattesats  26  2
Redovisning av tillgång avseende årets 
underskottsavdrag  -11  0
Återföring tidigare uppskjuten skatt  39  0
Skattemässiga justeringar 
överavskrivning  -50  0
Redovisad effektiv skatt 15,28 1 420 -4,86 -275
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Not 13 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncernen

2021-06-30 2020-06-30

Ingående anskaffningsvärden 55 55
Inköp 16  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 71 55

Ingående avskrivningar -48 -29
Årets avskrivningar -8 -18
Utgående ackumulerade avskrivningar -55 -48

Utgående redovisat värde 16 8

 
Not 14 Goodwill
Koncernen

2021-06-30 2020-06-30

Ingående anskaffningsvärden 8 475 8 475
Inköp  0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 475 8 475

Ingående avskrivningar -1 977 -282
Årets avskrivningar -1 695 -1 695
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 672 -1 977

Utgående redovisat värde 4 802 6 497
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Not 15 Byggnader och mark
Koncernen

2021-06-30 2020-06-30

Ingående anskaffningsvärden 108 149 108 180
Inköp 90 1 617
Försäljningar/utrangeringar  -1 648
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 108 240 108 149

Ingående avskrivningar -25 065 -24 353
Försäljningar/utrangeringar  1 374
Årets avskrivningar -2 142 -2 086
Utgående ackumulerade avskrivningar -27 207 -25 065

Utgående redovisat värde 81 033 83 085

Uppgifter om förvaltningsfastigheter
Redovisat värde 81 033 83 085
Verkligt värde 84 242 85 946

Taxeringsvärden byggnader 10 013 10 013
Taxeringsvärden mark 3 565 3 565

13 578 13 578

Bokfört värde byggnader 76 787 78 839
Bokfört värde mark 4 246 4 246

81 033 83 085
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Not 16 Byggnadsinventarier
Koncernen

2021-06-30 2020-06-30

Ingående anskaffningsvärden 1 539 797
Inköp 893 742
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 432 1 539

Ingående avskrivningar -426 -346
Årets avskrivningar -128 -80
Utgående ackumulerade avskrivningar -554 -426

Utgående redovisat värde 1 878 1 113

 
Not 17 Hyresgästanpassningar
Koncernen

2021-06-30 2020-06-30

Ingående anskaffningsvärden 5 046 5 046
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 046 5 046

Ingående avskrivningar -3 667 -3 237
Årets avskrivningar -357 -430
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 024 -3 667

Utgående redovisat värde 1 022 1 379
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Not 18 Maskiner och inventarier
Koncernen

2021-06-30 2020-06-30

Ingående anskaffningsvärden 12 868 12 266
Inköp 1 053 1 318
Försäljningar/utrangeringar -835 -716
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 085 12 868

Ingående avskrivningar -8 905 -7 415
Försäljningar/utrangeringar 835 492
Årets avskrivningar -1 807 -1 982
Utgående ackumulerade avskrivningar -9 877 -8 905

Utgående redovisat värde 3 209 3 963

Moderbolaget
2021-06-30 2020-06-30

Ingående anskaffningsvärden 835 835
Inköp 100 0
Försäljningar/utrangeringar -835 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 835

Ingående avskrivningar -835 -835
Försäljningar/utrangeringar 835 0
Årets avskrivningar -7 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 -835

Utgående redovisat värde 92 0
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Not 19 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget

2021-06-30 2020-06-30

Ingående anskaffningsvärden 7 319 7 079
Aktieägartillskott 0 240
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 319 7 319

Utgående redovisat värde 7 319 7 319

 
Not 20 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget

Namn
Rösträtts-

andel
Antal

andelar
Bokfört

värde
AB Chalmers Studentkårs 
Företagsgrupp 100% 6 000 7 319

7 319

Org.nr Säte
AB Chalmers Studentkårs 
Företagsgrupp 556187-2895 Göteborg

Direkt- och indirektägda dotterbolagens organisationsnummer och säte:

AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp                                         (100%)  556187-2895  Göteborg
Chalmers Studentkårs Restaurang AB                                              (100%)  556547-2973  Göteborg
Chalmers Studentkår Rekrytering AB                                               (100%)  556739-3433  Göteborg
Chalmers Studentkår Promotion AB                                                 (100%)  556763-1394  Göteborg
Chalmers Teknologkonsulter AB                                                      (100%)  556663-6212  Göteborg
Emils Kårhus AB                                                                               (100%)  556566-6046  Göteborg
Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar Ekonomi AB             (100%)  556973-0228  Göteborg
Emilias Kårhus AB                                                                            (100%)  559005-3293  Göteborg
AB Ölbruket  i Göteborg                                                                    (100%)  556029-7854  Göteborg
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Not 21 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen

2021-06-30 2020-06-30

Ingående anskaffningsvärden 50 207 42 069
Inköp 15 673 10 942
Försäljningar -12 504 -2 803
Omklassificeringar  0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 53 376 50 207

Ingående värdeförändring 1 485 1 537
Värdeförändring till marknadsvärde 4 733 -52
Utgående ackumulerade uppskrivningar 6 217 1 485

Utgående redovisat värde 59 593 51 692

Moderbolaget
2021-06-30 2020-06-30

Ingående anskaffningsvärden 19 056 19 017
Inköp 3 123 2 112
Försäljningar -4 702 -2 073
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 477 19 056

Ingående värdeförändring 618 654
Värdeförändring till marknadsvärde 1 478 -36
Utgående ackumulerade uppskrivningar 2 096 618

Utgående redovisat värde 19 573 19 674

 
Not 22 Varulager
Koncernen

2021-06-30 2020-06-30

Lager av råvaror 542 570
Lager av färdiga varor 3 421 4 055

3 963 4 625

Moderbolaget
2021-06-30 2020-06-30

Lager av färdiga varor 66 61
66 61
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Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

2021-06-30 2020-06-30

Förutbetalda hyreskostnader 4 232 3 483
Förutbetalda försäkringar 0 25
Övriga förutbetalada kostnader och upplupna intäkter 1 926 2 176

6 157 5 684

Moderbolaget
2021-06-30 2020-06-30

Förutbetalda hyreskostnader 166 166
Övriga förutbetalada kostnader och upplupna intäkter 141 111

307 276

 
Not 24 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen

2021-06-30 2020-06-30

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4 435 4 578
Avskrivningar av imateriella anläggningstillgångar 1 703 1 723
Marknadsvärdering av finansiella anläggningstillgångar -5 207 -83
Resultat vid utrangering av materiella anläggningstillgångar 0 469

930 6 687

Moderbolaget
2021-06-30 2020-06-30

Marknadsvärdering av finansiella anläggningstillgångar 568 -3
Ränta på långfristig fordran 0 -5
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 7 0

575 -8
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Not 25 Disposition av vinst eller förlust
Moderbolaget

2021-06-30

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 6 299
årets förlust -970

5 329

disponeras så att
i ny räkning överföres 5 329
 
Not 26 Förändring av fonder
Moderbolaget

Årets 
ingång

 
Årets uttag
 

Årets 
avsättning

 

Årets 
utgång

 
Byggnadsfonden 10 379 0 906 11 285
Fonden Kårens Framtid 6 102 0 387 6 490
Cortegefonden 911 -75 58 894
Follinfonden 867 -155 55 766
Investeringsfonden LOB 1 175 -245 260 1 190
PS-fonden 1 0 0 1
Gasquefonden 582 -259 26 349
Spexfonden 759 -31 124 851
PU och LoBs Filmfond 493 0 31 525
Fonden Kollekten 314 -6 56 363
Tofsenfonden 59 -8 4 55
CFFC exponeringsfond 444 -59 167 552
Pyrotfonden 753 -205 196 744
Svea fonden 114 -57 7 65
PU fonden 364 -42 23 345
Kommittébössan 0 -314 389 75

23 316 -1 455 2 689 24 550
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Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

2021-06-30 2020-06-30

Upplupna löner 207 189
Upplupna semesterlöner 3 930 4 400
Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter 1 234 1 300
Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader 909 887
Förutbetalda hyresintäkter 2 150 2 058
Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 4 174 3 381

12 604 12 215

Moderbolaget
2021-06-30 2020-06-30

Upplupna semesterlöner 592 766
Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter 186 135
Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader 142 58
Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 2 188 1 551

3 108 2 511

 
Not 28 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Koncernen
 
Chalmers Studentkårs Företagsgrupp AB har gått in som majoritetsägare i GSF AB (Göteborgs
Studenters Företagsgrupp AB) och dess två dotterbolag Akademihälsan AB och Fysiken AB.

Chalmers Studentkårs Restaurang AB går in i ett nytt räkenskapsår med en stor osäkerhet kring hur
omvärlden kommer att agera på grund av pandemin av Covid-19 och eventuell utveckling av
smittspridning med efterföljande återinförda restriktioner och förordningar. Bolaget följer utvecklingen
intensivt och arbetar utifrån olika möjliga scenarios. Bolaget startar nu upp verksamheten i mindre skala
för att succesivt öka omfattningen utifrån efterfrågan. Så gott som samtliga delar av verksamheten
kommer under hösten 2021 ha en betydligt lägre verksamhetsgrad och omsättning än vad som anses
normalt för bolaget.
Budgeten visar på ett positivt resultat för räkenskapsåret i sin helhet och vi ser en ökad efterfrågan på
företagets produkter och tjänster.
Bolaget har överklagat beslut från Skatteverket avseende tolkning av nettoomsättning i samband med
beslut om omställningsstöd till förvaltningsrätten.
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Göteborg den dag som framgår av min elektroniska signatur. 
 
 
 

Catrin Lindberg Julia Cramstedt
Kårordförande 21/22 Vice kårordförande 21/22

Lovisa Eriksson Fred Andersson
Sociala enhetens ordförande 21/22 Arbetsmarknadsenhetens ordförande 21/22

Nicole Stengård Tamm Roger Nordman
Utbildningsenhetens ordförande 21/22 Direktör

David  Welander Ellen Friborg
Kårordförande 20/21 Vice kårordförande 20/21

Anna Lindqvist Jesper Stensson
Sociala enhetens ordförande 20/21 Arbetsmarknadsenhetens ordförande 20/21

Gabriel Aspegrén
Utbildningsenhetens ordförande 20/21
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Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska signatur.
 
 
 
 
 
 
 
 

Gunilla  Lönnbratt Helena Thim
Auktoriserad revisor Lekmannarevisor
 
 
 
 
 
 
 

Sebastian Boström Elias Larsson
Lekmannarevísor Lekmannarevisor
 
 
 
 
 
 
 

Oscar Börjesson  
Lekmannarevisor
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Revisionsberättelse 
Till fullmäktige i Chalmers Studentkår, org.nr 857200-2577 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Chalmers Studentkår för 
räkenskapsåret 2020-07-01 – 2021-06-30.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och 
koncernens finansiella ställning per den 30 juni 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att fullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och 
koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare 
i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda revisorernas ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 

revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 

Det är styrelsen och direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av 
Chalmers Studentkår Verksamhetsberättelse 20/21 men innefattar inte årsredovisningen, koncernredovisningen 
och vår revisionsberättelse avseende dessa. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Styrelsens och direktörens ansvar 

Det är styrelsen och direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och direktören för 
bedömningen av föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och direktören avser att likvidera 
föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 
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Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mina 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte 
för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i 
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening och koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är 
ensamt ansvariga för våra uttalanden. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

De förtroendevalda revisorernas ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen och koncernredovisningen ger en rättvisande bild av 
föreningens och koncernens resultat och ställning. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
direktörens förvaltning för Chalmers Studentkår för räkenskapsåret 2020-07-01 – 2021-06-30. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelseledamöterna och direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens och direktörens ansvar 

Det är styrelsen och direktören som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller direktören i något väsentligt 
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Göteborg den  
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 

 

Gunilla Lönnbratt 
Auktoriserad revisor 
 
 

Helena Thim     Sebastian Boström 
Förtroendevald revisor    Förtroendevald revisor 

 

Elias Larsson     Oscar Börjesson 
Förtroendevald revisor    Förtroendevald revisor 
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Gunilla Fredrika Lönnbratt

Gunilla Lönnbratt

2021-11-19 11:05:49 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 HELENA THIM Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: HELENA THIM

Helena Thim

2021-11-19 13:10:25 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 SEBASTIAN BOSTRÖM Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: SEBASTIAN BOSTRÖM

Sebastian Boström

2021-11-19 11:07:13 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 ELIAS LARSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ELIAS LARSSON

Elias Larsson

2021-11-19 11:09:00 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 OSCAR BÖRJESSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: OSCAR BÖRJESSON

Oscar Börjesson

2021-11-19 10:39:40 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Revisions-PM	från	lekmannarevisorer	
Verksamhetsåret	2020/2021	
Lekmannarevisorerna har granskat Chalmers Studentkårs kommittéer och 
kårföreningar för verksamhetsåret 2020/2021. Redovisningen för kommittéer håller 
som tidigare år god standard och verksamheten bedrivs i enlighet med kårens 
styrdokument. Rutinerna för kårföreningar är däremot bristande och behöver 
förbättras snarast; se stycke längre ned. 

Uppföljning	av	COVID-19:s	påverkan 

Verksamhetsåret 2019/2020 nödgades kommittéer genomföra en skyndsam 
omställning för att anpassa sig till rådande förutsättningar p.g.a. COVID-19. Tack vare 
pengastöd från Chalmers Studentkårs Kårledning, samt uteblivna utgifter från 
inställda aktiviteter, har den ekonomiska påverkan inte varit omfattande. Nu i 
efterhand, ett år senare, kan kommittéernas anpassningsförmåga beskrivas som 
väldigt god. De rekommenderas att fortsatt förhålla sig till aktuella restriktioner och 
rekommendationer i Sverige och instruktioner från Chalmers Studentkår samtidigt 
som de stadigt återgår till att erbjuda den fulla studentnytta som de är kända för. 

Uppföljning	centralisering	och	granskningsrutiner 

Med start verksamhetsår 2020/2021 centraliserades ekonomin för alla kommittéer, 
vilket föranledde behov för nya granskningsrutiner samt en ny mall för 
kvartalsrapportering. Sedan dess har den nya mallen skapats, vilken ger 
kommittéerna känsla för innehåll, stil, fokus och omfattning. Då granskning av 
kommittéer skiftade fokus från bokföring till verksamhet, uppmuntrar mallen 
kommittéerna att reflektera och rapportera om sin egen studentnytta. Mallen har 
fungerat väl och gett upphov till förbättrad insyn och granskningskvalité. 
Granskningsrutiner för sådant som inte gäller kommittéer behöver däremot fortsatt 
ses över eftersom  tid har frigjorts från den tidigare siffergranskningen av bokföringen. 
 
Kårföreningar 
 
Verksamhetsåret 2019/2020 noterades att det trots rutiner som förenklat för 
kårföreningar att rapportera om sin verksamhet, varav många skötte sig exemplariskt, 
fanns flertalet aktiva kårföreningar som inte skickade in något material alls och 
därmed inte följde kårens stadga (§17:6). Detta gäller även i år, och därför upprepar 
vi: reella åtgärder behöver tas mot de kårföreningar som är okontaktbara och ignorerar 
att lämna in material.	
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Kommittéer	
 
Granskningen av kommittéerna sker genom de skriftliga kvartalsrapporter, med vilka 
kommittéerna redogör för verksamheten, och de resultatrapporter som tillhandhålls 
via ekonomiavdelningen. Enligt dessa rapporter bedöms kommittéerna utföra sina 
ålagda arbetsuppgifter. 

Chalmers	Bastukommitté	(CBK) 

Kommittén har haft bristande rutin kring kvartalsrapporter då endast en rapport för 
tredje kvartalet skickades in. I anknytning till tredje kvartalet hölls god kommunikation 
med kommittén och med hjälp av den och rapporten gick det att avgöra att kommittén 
har en fortlöpande verksamhet som fungerar, men att det brustit i det administrativa 
arbete. Exempelvis beskrivs svårigheter att genomföra aspning då det finns krav att 
aspar ska ha deltagit på en byggvecka för att kunna väljas in till kommitteen, något 
som inte varit möjligt på grund av tidigare restriktioner. Huruvida detta har lösts än är 
inte känt. 

Chalmers	Cortège	Committé	(CCC)	

Både CCC20 och CCC21 har granskats då kommittén har förskjutet verksamhetsår. 
CCC20 hade sina händer bundna höstterminen 2020 på grund av COVID-19 och 
kunde inte arrangera några större event som tidigare år, till exempel Taberaset. 
Aspningen kunde däremot genomföras för att bilda CCC21. CCC21 har å sin tur 
genomfört en anpassad Hemma-Cortège som sändes via nätet i samarbete med 
CFFC, och istället skänkt ekipage-pengar till välgörenhet. Om än i en begränsad 
omfattning anses verksamheten väl genomförd. 

Chalmers	Kårtidning	Tofsen	(Tofsen)	

Tofsen har under året publicerat artiklar online på deras hemsida och på så sätt 
engagerat fler läsare än föregående år. Tofsens uppdrag att publicera 
sammanfattningar av FuM:s beslut led dock inledningsvis på grund av bristande 
kommunikation mellan FuM och Tofsen. Kontakten återupprättades senare så att 
sammanfattningar för verksamhetsårets senare FuM-möten kunde publiceras. 
Ekonomiskt arbetar Tofsen med att få in fler inkomstkällor. Kvartalsrapporten för 
fjärde kvartalet skickades aldrig in trots påminnelser, men efter dialog med VO och 
kontexten av alla andra rapporter så bedömds verksamheten ändå väl genomförd. 
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Chalmers	International	Reception	Committee	(CIRC)	

CIRC har kunnat genomföra en mottagning höstterminen 2020. Kvartalsrapporterna 
har gett en otillräcklig insyn i kommitténs verksamhet, medan deras verksamhet kan 
bekräftas mer direkt via sociala medier och deras hemsida där de är aktiva. Detta 
verksamhetsåret har kommittén kunnat skapat phaddergrupper och gett allmänt stöd 
till nyantagna internationella studenter om att leva i Sverige och gå på Chalmers 
Högskola. VO ska ha haft för att förbättra rutinerna kring kommitténs kommunikation. 

Chalmers	Film-	och	Fotocommitté	(CFFC)	

CFFC har inte fotograferat vid lika många arrangemang då det inte anordnats lika 
många. Däremot har CFFC svarat på efterfrågan av streaming, och arbetat flitigt med 
att erbjuda denna tjänst under verksamhetsåret. De har bland annat fått uppdrag från 
två institutioner på Chalmers, ett externt företag, Chalmers Studentkårs Promotion 
och flera kårkommittéer. CFFC presenterar att det ekonomiska året har gått högt över 
förväntan och att det lett till ett av de bästa resultaten i kommittén historia. 

Chalmers	Pyrotekniska	Kommitté	(Pyrot)	

Under rådande omständigheter har kommittén genomfört sitt verksamhetsår utmärkt. 
Ekonomisk verksamhet har stöttat det operativa och stort fokus har legat på 
inventarier, kontinuitet och psykisk hälsa inom gruppen. Kommittén bygger för 
framtiden och ny utrustning banar väg för kommittén att bli mer självständig och 
kunna konkurrera på den regionala fyrverkerishows-marknaden. Kommitténs arbete 
bedöms bidra till fler ess i Chalmers Studentkårs redan långa rockärm.	

Chalmers	Studentkårs	Marskalkämbete	(Marskalk)	

Marskalk har under året behövt ställa in planerade arrangemang samt ställt om till att 
hålla digitala arrangemang. Trots detta har de haft ett gott år ekonomiskt. En fördel – 
och nackdel – med digitala arrangemang är att de innebär mindre kostnader. 
Kommittén har följt instruktionerna till den mån det har gått för att samtidigt följa de 
restriktioner som funnit både nationellt i Sverige och lokalt på campus.   
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Chalmersspexet	
 
Kommittén är ett nytt tillskott till granskningen detta verksamhetsår. Den består av 
medlemmar från de nedlagda kommittéerna Vera och Bob, samt nya medlemmar. 
Under många år har publiken minskat, och genom hopslagningen till Chalmersspexet 
är detta något som de ämnar arbeta upp igen. COVID-19 har inte gjort detta enklare, 
med utebliven närvaro på campus. Det kan sägas att kommittén har gjort det bästa 
av situationen och anpassas sig väl till distansverksamhet. Ett nytt format för digitala 
föreställningar iscensattes och donationer har mottagits digitalt från publiken. Har 
skapat sig en god rutin för de arbetar på distans. I sin helhet har verksamheten 
förvaltats väl. 

FestU	

Kommittén har under året prioriterat närvaro på sociala medier och rekrytering. Det 
har även snickrats rekvisita som kan användas på framtida kalas. Då nyrekryterade 
medlemmar inte har erfarenhet av att arrangera kolossala kalas så har en temporär 
extra post tillsats som fylls av en tidigare medlem för operativ kontinuitet. Under 
rådande omständigheter så har FestU 2020/2021 genomfört sitt verksamhetsår 
utmärkt. Ekonomisk verksamhet har stöttat det operativa och stort fokus har legat på 
inventarier, kontinuitet och psykisk hälsa inom gruppen.	

GasqueKommittén	(GasqueK)	

Samtliga intäkter för GasqueK har uteblivit under året på grund av restriktioner. 
Verksamheten har klokt nog inte fokuserat på resultat utan på kommitténs framtid. 
Kommittén har filmat material och skapat digitala utbildningar för studenter som 
önskar nyttja Chalmers svarta pärla, Gasquen. Kommittén jobbar ofta i bakgrunden 
när de rår över Chalmers nattklubb, och mycket resurser har lagts på synlighet på 
campus och rekrytering. Under rådande omständigheter så har GasqueK genomfört 
sitt verksamhetsår 2020/2021 utmärkt. Ekonomisk verksamhet har stöttat det 
operativa och högt fokus har legat på kontinuitet och psykisk hälsa inom gruppen. 

G.U.D.	

Under rådande omständigheter har G.U.D fortsatt kunna genomföra sitt arbete utan 
att ha blivit påverkade avsevärt. Under året har de haft många projekt igång som de 
utfört parallellt med den löpande verksamhet, varav allt går i linje med deras 
instruktioner. De bedömd ha genomfört sin verksamhet väl. 
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Jämlikhetskommittén	(JämK)	
 
JämK har anpassat sig väl till distans- och digital verksamhet. Kommittén har kunnat 
genomföra en större del av deras planerade aktiviteter, däribland jämlikhetsveckan 
och vissa lunchföreläsningar, helt digitalt. Ett antal evenemang har även kunnat 
genomföras utomhus. Överlag har pandemin påverkat möjligheten att upprätthålla 
kontakten med andra kommittéer, vilket anses försvåra uppstart av samarbeten. 
Kommittén bedöms oavsett ha genomfört sin verksamhet väl. 

Kårhuskommittén	(KåK)	
 
På grund av minskad närvaro på campus har KåK haft mindre bokningar och underhåll 
att hantera under verksamhetsåret. Bokningar och underhåll har senare ökat 
allteftersom att restriktioner släppts. Underhåll och löpande verksamhet förväntas 
återgå till det normala med tiden. Kommitténs bedöms ha genomfört sin verksamhet 
väl. 

Ljud-	och	Bildgruppen	(LoB)	
 
Med färre arrangemang på campus och delvis stängd uthyrningsverksamhet har LoB av 
rimliga skäl ett sämre ekonomiskt år än tidigare. Trots detta har kommittén skött sig väl 
gentemot sina instruktioner och hållit igång andra delar av verksamheten. Exempelvis 
fix&trix–kvällar samt även ställt om till att vara behjälpliga vid digitala arrangemang. 
Kommittén bedöms ha genomfört sin verksamhet väl. 

Mottagningskommittén	(MK)	

En stor del av MKs arbete är att arrangera mottagningen vilket under verksamhetsåret 
varit en utmaning. Detta arbetade MK med att lösa efter bästa förmåga genom 
dialoger mellan Chalmers Högskola och Chalmers Studentkår för att säkerställa alla 
studenters välmående samtidigt som de ska få en så bra mottagning som möjligt. I 
övrigt så har MK följt sina instruktioner. Det ekonomiskt utfallet är något sämre än 
vanligt på grund av mindre sponsorintäkter, men kommittén bedöms ha genomfört 
sin verksamhet väl givet omständigheterna. 

Programkommittén	(PU)	
 
PU har likt andra kommittéer fått ställa om sin verksamhet och börjat hålla digitala 
arrangemang för att följa instruktionerna efter bästa förmåga. I övrigt har mycket behövt 
ställas in med hänsyn till restriktioner vilket är svårt att påverka. Ekonomiskt har inte PU 
drabbat så hårt eftersom intäkter och kostnader är starkt sammankopplade. Kommittén 
bedöms ha genomfört sin verksamhet väl. 
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Svea	Skivgarde	
 
Likt föregående verksamhetsår har verksamheten varit begränsad. I år har den bland 
annat genomförts genom online-spelningar och ett fåtal fysiska spelning efter att vissa 
restriktioner släpptes under sommaren. Bokningsförfrågningar har börjat komma 
alltmedan restriktioner lättas upp. Ekonomiskt finns inget att anmärka på. 

The	 International	 Association	 for	 the	 Exchange	 of	 Students	 for	 Technical	
Experience	(IAESTE)	

Likt föregående år har IAESTE avvikit från fortsatt rapportering efter årets andra 
kvartal. Detta uppmärksammades sent och Kårledningen har inte blivit varse. 
Huruvida kommunikation har inletts i skrivande stund är inte känt, varvid detta skickas 
med till lekmannarevisorerna för nästkommande verksamhetsår. Underlaget anses 
inte tillräckligt för att bedöma kommitténs verksamhet. 
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Proposition 8 - Täckande av underskott 

från föregående verksamhetsår 

Bakgrund 
Enligt Chalmers Studentkårs stadga 6:7 åligger Fullmäktige att besluta om disposition av överskott 
eller täckande av underskott före utgången av läsperiod 2. 

Årsredovisningen för Chalmers Studentkårs verksamhetsåret 2020/2021 anger att resultatet är 
negativt, vilket innebär att underskottet behöver täckas. I årsredovisningen föreslås att underskottet 
på cirka 970 tusen kronor täcks av balanserade vinstmedel. 

 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen 

att resultatet för verksamhetsåret 2020/2021 fastställs och underskottet täcks av 
balanserade vinstmedel enligt årsredovisningen. 

 

 

Kårstyrelsen genom, 

 

Julia Cramstedt, 
Vice kårordförande 21/22 
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Bilaga 2 - Nominering: Inspektor 

Bakgrund 
Enligt Chalmers Studentkår stadga (3:3) väljs inspektor på mandat för två kalenderår. Det senaste 
ordinarie valet för inspektor skedde på FuM4 19/20 för kalenderår 2020 och 2021, vilket är varför det 
nu är dags att välja inspektor igen för kalenderår 2022 och 2023. Nuvarande inspektor Dan Paulin valdes 
för fyra år sedan till positionen, efter att ha varit proinspektor sedan 2014. 

Beskrivning 
Kårstyrelsen 21/22 tillsammans med tidigare års kårledningar och staben anser att Dan passar utmärkt 
i sin roll som inspektor. Detta genom sitt höga engagemang och intresse för studentkåren. Det är tydligt 
att han har stor insikt i kårens organisation och struktur samtidigt som han visar sig tillgänglig och ofta 
tar vägarna förbi KL-korridoren för att hälsa på. Vi är även trygga i att hans ledarskap i besvärsnämnden 
och i Cortègens granskningsnämnd. 

Nominering 
Med ovanstående som bakgrund nominerar Kårstyrelsen Dan Paulin till rollen som inspektor för 
Chalmers Studentkår 2022 och 2023. 

 

Kårstyrelsen genom, 

 

Nicole Stengård Tamm 

Utbildningsenhetens ordförande 2021/2022 

uo@chalmersstudentkar.se  
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Bilaga 3 - Nominering: Proinspektor 

Bakgrund 
Enligt Chalmers Studentkår stadga (3:3) väljs proinspektor på mandat för två kalenderår. Det senaste 
ordinarie valet för proinspektor skedde på FuM4 19/20 för kalenderår 2020 och 2021, vilket är varför 
det nu är dags att välja proinspektor igen för kalenderår 2022 och 2023. Nuvarande proinspektor Malin 
Blomqvist valdes för första gången till positionen för två år sedan. 

Beskrivning 
Kårstyrelsen 21/22 tillsammans med tidigare års kårledningar och staben anser att Malin har visat på 
stor nyfikenhet och intresse för att lära sig mer om kårens organisation och struktur för att kunna göra 
ett bra jobb som proinspektor. Med Malins goda inblick i högskolans organisation blir det en ultimat 
kombination för kårledningen och kårens arbete. Dessutom visar Malin ofta på att hon bryr sig om 
studenter till en hög grad samtidigt som hon visar uppskattning för studentlivet och allt vad det hör 
till. Slutligen har Malin visat på hög tillgänglighet och återkopplar alltid snabbt på de frågor som ställs. 

Nominering 
Med ovanstående som bakgrund nominerar Kårstyrelsen Malin Blomqvist till rollen som proinspektor 
för Chalmers Studentkår 2022 och 2023. 

 

Kårstyrelsen genom, 

 

Nicole Stengård Tamm 

Utbildningsenhetens ordförande 2021/2022 

uo@chalmersstudentkar.se  
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Proposition 9 – Stryka punkt i kårens 

verksamhetsplan 21/22  

Bakgrund 
Efter den första delen av hösten har kårledningen 21/22 märkt mer och mer tydligt att året med 
pandemi har lämnat spår i flera delar av verksamheten. Utöver den redan höga arbetsbelastningen i 
kårledningen har detta lett till att mängden arbete har ökat ytterligare.  

Kårledningen har med detta som bakgrund valt att se över verksamhetsplanen för verksamhetsåret 
21/22 och föreslår att stryka en av punkterna. Genom interna diskussioner kom kårledningen fram till 
att verksamhetsplanspunkt e) Tydliggöra medlemsnyttan, var den punkt som upplevdes minst kritisk 
att ta tag i direkt. 

Kårledningen har diskuterat innehållet i punkten med Kommunikationsavdelningen, som upplever att 
punkten till stor del faller inom deras löpande arbete. Alltså kommer arbetet till stor del fortfarande 
ske, men kårledningen kommer inte vara lika involverade. Arbetet kommer inte heller avrapporteras 
till FuM då det är en del av kårens löpande arbete snarare än något som avslutas detta verksamhetsår. 

Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar kårstyrelsen 

att stryka punkt e) Tydliggöra medlemsnyttan, från kårens verksamhetsplan 21/22 

 

Kårstyrelsen genom, 

Catrin Lindberg 
Kårordförande 21/22 
070-772 39 02 
ko@chalmersstudentkar.se  
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Enkel fråga 2  – Vad hände med Tofsens 

sammanfattningar av FUM? 

Bakgrund 
Under FUM2 20/21 togs beslutet (§40) “att ålägga Kårstyrelsen att uppdatera Tofsens instruktioner 
angående hur en sammanfattning från fullmäktigemötena rapporteras där talmanapresidiet ska ge sitt 
godkännande innan sammanfattningen publiceras”. 

Frågeställarna anser att detta hade gjort att FUM mer transparent och gjort medlemarna mer 
intresserade av vad som händer på FUM. 

Frågor 
Med ovan som bakgrund frågar vi kårledningen: 

1. Hur går det med att verkställa beslut §40 från FUM 20/21? 

 

Daniel Willim (AC++) 

Lucas Glimfjord (AC++) 

Sebastian Boström (AC++) 

Patrik Boström (AC++) 
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Interpellation 2 – Kårens transportmedel 

Bakgrund 
Detta är inte första gången temat kårens transportmedel diskuteras och senast gjordes det en 
utredning om kårens framtida transportmedel som resulterade i en motion och en rapport, vilket är 
bifogat till denna interpellation. Det är utifrån denna rapport och våra egna erfarenheter som aktiva 
inom kårledning, kårkommittéer och kårföreningar som vi nu vill lyfta diskussionen igen. Både för att 
följa upp hur resultatet från de inköp som gjordes har gått samt att om vi behöver göra justeringar 
utifrån dagens situation.  

Bilflottan idag 
Kåren har flertalet bilar i sin regi som används av komittéer, föreningar och kårledningen. Fordonen 
som finns att tillgå är: 

● “Volvon” - En XC60 med 5-platser 
● “Kjelle” - En 9 sitsig Toyota 
● “ELmilia” - En 7 sitsig Nissan som är helt eldriven  
● “Caddyn” - En 2 sitsig Volkswagen Caddy 
● “SeaSiden” - En eldriven flakcykel 
● “Släpet” - En släpvagn 

Beslutshistoria 

Nedan har vi sammanställt de beslut som resultatet av utredningen hur de sedan utvecklades. 

§255 FuM8 18/19  

● att Ålägga kårstyrelsen att köpa in en ny bil till kåren enligt kravspecifikation för max 300 
000kr.  

● Att Ålägga kårstyrelsen att köpa in en  el-cargobike (lastcykel) för max 30000kr.  
● Att Ålägga kårstyrelsen att undersöka möjligheter till att använda sig av bilpool tillsammans 

med företagsgruppen och rapportera hur arbetet går, samt hur arbetet ska fortskrida till FuM 
8 19/20 

● att Ålägga kårstyrelsen att undersöka möjligheten för att enklare ta emot gods till Chalmers 
Studentkår för den ideella verksamheten, samt avlägga en slutrapport till FuM 8 19/20 

§178 FuM7 19/20  

● att riva upp beslut §255 från FuM8 18/19.  
● att ålägga kårstyrelsen att köpa in en ny bil till kåren enligt kravspecifikation för max 450 400 

kr, senast till FuM8 19/20. 

Det vill säga att det kom aldrig någon rapport om gemensam bilpool med företagsgruppen eller någon 
rapport om lättare godsmottagning. Båda punkterna är något vi anser skulle vara bra för kåren. 
Notera att bakgrunden i propositionen som ledde till beslut $178 inte nämnde något om de tre sista 
punkterna i beslut $255.  
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Bokning 

I dagsläget kan enbart kårkomittéer boka samtliga av kårens transportmedel. Kårföreningar kan bara 
boka ELmilian, Caddyn, släpvagnen. Dessutom kan Kjelle enbart bokas under begränsade delar av året 
och upplåtes till CCC under resterande tid. Till exempel är det konstigt att kårföreningar inte kan 
boka SeaSiden.  

Vi vill ställa frågan kring om sektionerna borde kunna få möjlighet att boka kårens transportmedel. 
Hur man skulle gå tillväga med detta kan variera. Några möjliga lösningar skulle kunna vara att 
sektionerna enbart får boka vissa bilar, med kortare framförhållning, bara vissa perioder eller enbart i 
nödfall för att anpassa hur beläggningsgraden påverkas. 

Vidare ser vi inte anledningen till att CCC fortfarande har full kontroll över en bil under så pass stor 
del av året. Att de kan boka upp den under Cortégen och veckorna kring ser vi som en självklarhet 
men vi kan inte se motiveringen till varför de ska ha den i ett halvår. Dessutom ser vi det som en 
möjlighet att få ner beläggningsgraden på övriga bilar, om den är för hög, genom att låta Kjelle återgå 
till den vanliga bilflottan en större del av året. 

Prissättning 

I början av verksamhetsåret 20/21 började kåren använda bokningssystemet 2MA, i samband med 
övergången till det nya bokningssystemet så justerades även prissättningen, vilket gjorde det dyrare 
att boka bilarna. För kommittéerna som alla har centraliserad ekonomi är detta inte ett problem 
eftersom pengarna bara går fram och tillbaka inom kåren och enkelt justeras genom budget vid 
problem. Kårföreningar ser det ut som ha påverkats mer då dessa ofta har det sämre ekonomiskt och 
tidigare kunnat använda sig av kårens bilar men nu får svårt för det eftersom kostnaden gått upp. 
Därför ställer vi oss frågan om detta har påverkat möjligheterna för kårföreningar att använda bilarna. 

Förutom att kostnaden på alla bilarna har höjts känns det som att kostnaden för Elmilian borde vara 
lägre då driftskostnaderna för elbilar generellt är lägre än för fossildrivna bilar. Därmed undrar vi om 
det finns möjlighet att göra justering i priset för Elmilian då detta hade kunna vara ett billigare 
alternativ samtidigt som det ger incitament att välja ett mer hållbart transportmedel.  

På samma tema har det diskuterats ifall det borde tas ut någon avgift för elcykeln (Seasiden) då denna 
inte har höga driftskostnader och rent anekdotiskt känns det inte som den används så mycket som 
den borde. Vilket är tråkigt då det är det mest hållbara alternativet och borde fungera bra för små 
ärenden som kommittéer och föreningar har. 

Frågor 
Med ovan som bakgrund frågar vi Kårledningen: 

1. Vad är beläggningsgraden per månad på samtliga av de transportmedel som är i kårens regi? 
2. Vad är vinstmarginaler och omsättning för samtliga av transportmedlerna? 
3. Hur ser kårledningen på att justera dessa priser baserat på fråga 1 och 2.  
4. Hur ser kårledningen på att ge kommittéer/föreningar från sektionerna möjlighet att boka 

kårens transportmedel? 
5. Hur motiveras det att Kjelle är i CCCs egna regi under majoriteten av året? 
6. Hur ser möjligheten ut att ha en gemensam bilflotta mellan företagsgruppen och 

studentkåren? 
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Daniel Willim (AC++)  
Lucas Glimfjord (AC++) 
Erik Ljungadhl (AC++) 
Sebastian Boström (AC++) 
Patrik Boström (AC++) 
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Interpellation 3 – 

Tillgänglighetsanpassning av kårhuset 

Bakgrund 
På FuM 8 19/20 togs beslut (§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”.  Beslutet ligger som försenat i 
beslutsloggen och skulle ha som beslutet säger ha avklarats till FuM3 20/21.  

I AC++ har vi noterat att det både finns problem med entrédörrar och handikapptoaletter i kårhuset. 
Exempelvis har vi testat att trycka på knappen vid huvudentrén utan resultat. Utöver att ingen 
rapport gjorts till FuM ser det även ut som att arbetet inte är avklarat. Vi ställer därför frågan till 
Kårstyrelsen hur arbetet med detta beslut går och när det förväntas vara avklarat? 

Frågor 
Med ovan som bakgrund vill vi fråga kårledning: 

● Vad för arbete som har utförts till följd av beslutet? 
● Vilket arbete som är kvar innan beslutet kan ses som avklarat? 
● När arbetet förväntas vara avklarat? 

 

Lucas Glimfjord (AC++) 

Isabelle Kjellström (AC++) 

Daniel Willim (AC++) 

Med resterande av AC++ 

Transaktion 09222115557461812343 Signerat RS, MC, JL, DW, JH



MOTION 

2021-11-30  

 1 av 2 

  

 

Motion 2 – Stugor på Andra Udden 

Bakgrund 

Arbetsgruppen har efter avslutande av arkitekturtävlingen beslutat att framföra två förslag för beslut i 
Chalmers Studentkårs Fullmäktige (hädanefter FuM) att stödja Emilias Kårhus AB (hädanefter 
EmKAB)  i uppfyllande av visionen om Andra Udden.  
 

Chalmers Studentkårs Arkitekturtävling  

Under året 2021 utfördes en arkitekturtävling enligt bilaga “Rapport - Chalmers Studentkårs 
Arkitekturtävling”. Resultatet av denna tävling mynnade ut i fem (5) vinnande bidrag. Utifrån detta 
material ska EmKAB nu driva vidare arbetet och utföra bygget av ett sammanställt koncept. Med hjälp 
av EmKAB:s VD, Joakim Wallin, har en grov kostnadsuppskattning för att realisera projektet gjorts. 
Denna siffra uppgår till ca 500 kkr. Kostnaden kommer påverkas markant av tillgänglig ideell 
arbetskraft under sommaren 2022. CBK och Arkitektstudenterna bakom det vinnande bidraget är med 
i planeringen och har visat på vilja att driva projektet i hamn. Om FuM väljer att bifalla denna motion 
kommer alltså EmKAB ta över ägandet av projektet med målet att Chalmers teknologer ska vara 
involverade i högsta möjliga grad. Framtida underhåll av stugorna läggs på EmKAB, medan CBK får i 
uppdrag att avsyna och rapportera fel vid minst 1 ggr per läsperiod. 

 

Emilias Kårhus AB ekonomi 

I diskussion med VD för studentkåren, Roger Nordman, om status för ekonomin i EmKAB anser 
projektgruppen att ytterligare ägartillskott hade gynnat EmKAB. Idag har EmKAB ett lån på 1 miljon 
kronor till Chalmers Konferens & Restauranger (hädanefter Restaurangen). Lånet lever kvar sedan 
2015 när storstugan skulle färdigställas och donationskampanjen var ca 1 miljon kort från sitt mål 
(totalt samlades ). Restaurangen som då hade en väldigt stark ekonomi klev in för att rädda 
situationen, men EmKAB har ännu inte haft möjlighet att återbetala skulden då det tog många år för 
det nystartade bolaget att kommer på egna fötter. Båda dessa bolag led särskilt hårt under pandemin 
på grund av deras huvudsakliga inkomst kommer från bokning av event. Genom att ge EmKAB ett 
ägartillskott i syftet att stärka bolagets ekonomi ger vi dem även förutsättningar att utföra bygget av 
stugorna på andra udden.  

Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar undertecknade: 

att  Chalmers Studentkår ger Emilias kårhus AB ett ägartillskott av 1,5 miljoner kronor med 
syftet att utveckla studentkårens område i Härryda . Tillskottet sker genom medel från 
byggnadsfonden. 

att Chalmers studentkårs fullmäktige ger Emilias kårhus AB i uppdrag att utföra byggandet 
av stugorna på andra udden enligt Chalmers Studentkårs Arkitekturtävling resultat 
med hjälp av teknologer i största möjliga mån 

______________________________________   

Jonathan Sjölander, 
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Fullmäktigeledamot, My Favorite Party 

Styrelseledamot, EKAB&EmKAB 

Bilagor 

1. Rapport - Chalmers Studentkårs Arkitekturtävling 
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Motion 3 – Se över kårhusets lokaler 

Bakgrund 
Det är allt engagemang inom kåren som gjort våran studentkår till en kår i världsklass. För att vi ska 
kunna fortsätta vara det behövs fortsatt engagemang och vi bör göra allt vi kan för att möjliggöra för 
så många som möjligt att engagera sig. De lokaler som kåren har är en viktig del för att möjliggöra det 
engagemanget. Lokalerna ger de som engagerar sig i kåren yta att träffas tillsammans, planera sitt 
arbete, utföra sitt arbete eller bara umgås med sina vad för många kan bli vänner för livet.  

Däremot pratas det ibland om  hur kårhuset “börjar” bli för litet, vi har fyllt all nuvarande yta med allt 
ifrån kommittérum, förråd, kontor, restauranger, motionshall, biosalong, studieytor osv. Vi är i behov 
av mer yta. Alla dessa användningsområden är självklart viktiga för kåren. Däremot har de olika 
behov, de skapar olika  mängd studentnytta, och de har olika närhet till kårens centrala verksamhet. 
Vilka grupperingar eller aktörer som kåren prioriterat mest förändras med tiden allt eftersom 
samhället förändras och studenternas intressen och behov förändras. Däremot anser vi att kåren hade 
gynnats av en översyn av hur lokalerna utnyttjas för att kunna skapa ännu mer engagemang och 
studentnytta. 

I en ideal värld så hade vi lagt en motion om att bygga ut kårhuset då det största problemet är en brist 
på lokaler. Däremot ser vi det inte som en realistisk lösning för tillfället även om vi gärna ser att 
problemet på sikt löses genom att bygga ut kårhuset. Vi anser därför att man istället ska se över hur 
fördelningen av lokalerna vi har nu ser ut och då med fokus på fördelningen av ytor som kårens 
ideella verksamhet utnyttjar, alltså kommittéers, föreningars men även studieytor i viss utsträckning.  

Huvudsakligen borde man kolla på ytor som enskilda grupper använder i form av förråd, 
kommittérum eller liknande. Utöver det bör man också titta närmare på lokaler som gynnar flera 
grupper så som lokaler för att kunna arrangera exempelvis aspning, repsar, ohmsitsar eller andra 
interna event i. Det finns i dagsläget huvudsakligen Vera, motionshallen och Scania. Samtliga är 
dåligt anpassade för att ha denna typ av event i. Vera är för litet och är huvudsakligen ett kök medans 
Scania och Motionshallen kan vara för stora, behöver oftast pappas och är dessutom ofta uppbokade 
kvällar och helger. 

Som grund i beslutstagande för hur lokalerna ska fördelas kan man förslagsvis utgå ifrån följande: 

● Kopplingen till kåren centralt 
○ Prioritering av kommittéer över föreningar 
○ Hur hade gruppen påverkats av att vara någon annanstans på campus? 

● Mängden studentnytta 
○ Vad gör de som gynnar alla våra medlemmar? 
○ Hur viktigt är lokalen för att skapa studentnytta? 

● Vilken typ och hur mycket lokaler behövs för verksamheten? 
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Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar undertecknade: 

att  Ålägga kårledningen att se över hur de ytorna som kårens idéella verksamhet utnyttjar 
är fördelade och lägga fram ett förslag till FuM6 21/22 på hur dessa ytor kan fördelas 
bättre. 

 

Motionärer: 

Lucas Glimfjord, AC++   

Daniel Willim, AC++ 

Erik Ljungdahl, AC++ 

Patrik Boström, AC++ 

Sebastian Boström, AC++ 

Isabelle Kjellström, AC++ 

Moltas Hultin, AC++ 

David Hedgren, AC++ 
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Motion 4 – Upprivning av beslut §173 

Bakgrund 
Under verksamhetsåret 19/20 beslutades det på FuM 6 att bifalla en motion angående könsneutrala 
toaletter. Bakgrunden var att skapa ett mer inkluderande kårhus. Trots den goda tanken var beslutet 
inte helt genomarbetat. Beslutet innebar en förändring i kårens likabehandlingspolicy samt 
åsiktsprogram. Det som tillfördes var att det skulle finnas könsneutrala toaletter tillgängligt på 
campus alla delar och att samtliga toaletter i Studentkårens lokaler skulle vara könsneutrala. 

Sedan toaletterna i Chalmers studentkårs kårhus gjordes könsneutrala, har en viss problematik 
uppstått. Den totala förändringen har upplevts som otrygg, vilket blivit poängterat av flera 
medlemmar. Först och främst, vad som bland annat lyfts, är att det som kvinna kan kännas obekvämt 
av att gå in på toaletter med urinoarer. Liknande har män uttryckt obehag inför att använda urinoarer 
i faciliteter där även kvinnor vistas. Vidare har det uttryckts en känsla av otrygghet under festligheter 
i kårhuset såsom Gasquen samt FestU-kalas eftersom könsuppdelade toaletter ofta används som en 
fristad för att undvika en alltför flirtig miljö. Till sist, upplevs det också att det efter att alla toaletter 
gjorts könsneutrala uppstår mer kö till de toaletter utan urinoarer då många söker sig till mer avskilda 
faciliteter. Detta har upplevts som ett missförhållande eftersom män anses har bättre möjligheter att 
sköta sina behov. 

Denna motion avser ej att eliminera tillgängligheten av könsneutrala toaletter. Istället avser det att 
stärka tryggheten i kårhuset genom att möjliggöra att vissa toaletter återgår till att bli 
könsuppdelade. 

 

Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar undertecknade: 

 

att  FuM beslutar att riva upp beslut §173 från FuM 19/20  

 

att Kårstyrelsen möjliggör tillgängligheten av könsuppdelade toaletter, särskilt under 
festliga tillställningar såsom FestUkalas och gasque. 

 

att Ålägga kårstyrelsen att se över och återställa den skyltning som anses lämplig och 
återrapportera till FuM 7 21/22 

 

 

______________________________________  ______________________________________ 

Patrik Boström, AC++    Isabelle Kjellström, AC++ 

patrik.bostrom@chs.se    isabelle.kjellstrom@chs.se   
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Lucas Glimfjord, AC++ 

lucas.glimfjord@chs.se 
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Rapport - Chalmers Studentkårs
Arkitekturtävling
Under perioden 10 maj - 30 september 2021 arrangerades en arkitekturtävling för kårens
medlemmar och alumner från arkitektprogrammet av studentrepresentanter från Emilias
Kårhus AB styrelse. Detta efter kårfullmäktigebeslut under FuM4, verksamhetsåret 20/21
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”

Med denna projektbeskrivning samlades arrangörerna för att ta fram tävlingsregler, struktur
och jury utifrån den tidigare fastställda visionen för andra udden. Med hjälp av tidigare
involverade personer från projektet “Kårhus på landet” som referens togs följande
tävlingsuppgift fram:

● Vi vill öka kapaciteten och ge fler möjlighet att komma nära naturen och bara få
vara, andas och leva.

● Vi vill skapa ett sammanhållet område som erbjuder en palett av olika lokaler och
möjligheter till aktivitet.

● Vi vill att området ska kunna användas av flera grupper samtidigt, likväl
sammanhängande för ett enda stort sällskap.

● Vi vill skapa något som ger en extra krydda för de som är studenter på Chalmers.
● Vi vill kort sagt skapa ett Kårhus på landet – en plats för möte och umgänge, fest

och allvar, nöje och rekreation. Samma som på campus, fast på landet.

Krav på inlämningen så som storlek, antal, materialval och dylikt fastställdes även inför att
den fullständiga tävlingsuppgiften annonserades vid tävlingens start den 10 maj enligt
bilaga 1. Kort därefter utsågs juryn för tävlingen. Dessa var:

● Roger Nordman - Direktör för  Chalmers Studentkår
● Joakim Wallin - VD för Emilias Kårhus AB
● Patrik Höstmad - Docent vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
● Helena Tellberg - CING, VD Rådasand AB
● Joel Andersson - CBK, ordförande 20/21
● Isac Stark - Kårfullmäktige ledamot
● Amelie Nordh - Kårfullmäktige ledamot
● Sara Kitzing - Husansvarig 21/22

Under sommaren utfördes 9 olika utskick till de tävlande i samband med händelser
relaterade till tävlingen. Chalmers Ingenjörsförening och arbetsmarknadsutskottet
Arkipelago vid A-sektionen var till stor hjälp med att sprida budskapet om
arkitekturtävlingen i deras kanaler.

Den originella deadlinen för arkitekturtävlingen var den 31 augusti. När slutdatumet
närmade sig insåg arrangörerna att det hade gynnat deltagarna att låta tävlingen pågå en bit
in på terminen. Detta gav arrangörerna en chans nå ut med material och event som
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förberetts under sommaren till studenter som kanske varit upptagna med sommarjobb eller
dylikt. Efter att ha konsulterat med juryn beslutades det att förlänga tävlingen till den 30
september.

Resultat
Totalt tog juryn emot 20 bidrag varav en skulle utses till vinnare av 10 000 kr och övriga i
top 5 skulle få 2 000 kr var. Juryn var häpna över hur genomarbetade samtliga bidrag var
vilket alla deltagare ska ha eloge för. Alla bidrag bedömdes och rangordnades utefter
tävlingens mål och sammanställdes under ett jurymöte den 5 oktober. Tillslut utsågs
följande bidrag till vinnare. Se bilaga 2 för fullständiga bidrag och motiveringar.

Första plats
Marcus Aldefelt - VindU

Andra till femteplats(utan inbördes ordning)
Philip Nilsson - Under stjärnhimlen
Alicia Opland - Tree House Design
Mikael Andersson - THDC
Carl Rajala Pettersson - Vindskydd

Frågor om rapporten ställs till,

____________________________________
Jonathan Sjölander,
EKAB&EmKAB, Styrelseledamot
jonathan.sjolander@chs.se

Bilagor
1. Skogskojor tävlingsuppgift
2. Vinnande bidrag med nomineringar
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Arkitekturtävling: Skogskojor

Bakgrund
Redan 1931 behandlades inom Chalmers Studentkår frågan om att bygga en sportstuga.
Frågan fick bero av främst ekonomiska orsaker fram till 1936 då en sportstugekommitté fick i
uppdrag att forcera frågan. Olika tomter besågs och utkast till olika ritningar diskuterades
livligt vid kårfullmäktige.

Efter många turer inköptes 5 020 kvm mark och 9 000 kvm sjö för 1 550 kr vid Sandsjön i
Härryda. Bygget kunde starta och med frivilliga arbetskrafter stod den första Sportstugan
invigdes den 14 november 1937.

Chalmers Studentkårs fritidsområde har därefter gradvis utvecklats och varit till nytta och
nöje för Chalmersstudenter. En bastu invigdes 1966 (ursprungsarkitekt: Christer
Wennersten, senaste arkitekt: Mikael Sevholt) och en ny sportstuga stod klar 1967 (arkitekt:
Christer Nordstrand).

2012 hade området changerat och större underhållsbehov förelåg av befintliga byggnader.
Initiativ togs för att utveckla hela området till ett Kårhus på landet. I september 2016 kunde
området nyinvigas där områdets befintliga hus fått en ordentlig ansiktslyftning och med
uppförande av en ny byggnad vid namn Storstugan (arkitekt: Inobi).

I visionen om ett Kårhus på landet finns önskan om att utveckla ”andra udden” (dvs. den
mark som är i kårens ägo sedan 1930-talet) och här skapa Skogskojorna, ett nytillskott som
möjliggör enklare samvaro och övernattning på en plats där man kommer riktigt nära
naturen. Idén har varit att tillskapa 2-4 små övernattningskojor. Med trädhotellet i Harads i
åtanke vill vi skapa Chalmers eget naturrum.

Eftersom området hela tiden har varit studenternas och utvecklingen drivits av studenterna
så känns det självklart att uppgiften ska genomföras som en tävling för Chalmersstudenter.
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Tävlingsuppgift
Uppgiften att utforma Skogskojorna ska utgå från visionen om ett Kårhus på landet. Med
visionen vill vi få tillbaka den Chalmeristiska allemansrätten. Alla medlemmar i
Studentkåren ska vara välkomna hit när de vill.

● Vi vill öka kapaciteten och ge fler möjlighet att komma nära naturen och bara få
vara, andas och leva.

● Vi vill skapa ett sammanhållet område som erbjuder en palett av olika lokaler och
möjligheter till aktivitet.

● Vi vill att området ska kunna användas av flera grupper samtidigt, likväl
sammanhängande för ett enda stort sällskap.

● Vi vill skapa något som ger en extra krydda för de som är studenter på Chalmers.
● Vi vill kort sagt skapa ett Kårhus på landet – en plats för möte och umgänge, fest

och allvar, nöje och rekreation. Samma som på campus, fast på landet.

Fler och högupplösta bilder på området hittar ni på denna länk.

Uppgiften är att skapa ett sammanhållet koncept på Skogsudden som innefattar:

● 4 skogskojor för övernattning för 2-4 personer vardera på den Östra udden inom det
markområde som ägs av Chalmers Studentkår. Det är fritt att antingen designa en
sorts koja eller upp till 4 olika designs. Dessa kan utformas som antingen vindskydd,
trädkojor eller dylikt. Vi uppmuntrar kreativ frihet när deltagarna väljer typ av bygge
de vill basera sin design på. Designen behöver ej förhålla sig till någon särskild
placering.

● Då området är planlagt naturmark är det viktigt att beakta Härryda kommuns önskan
om att området ska upplevas som öppet även för andra än Chalmerister. Det kan vara
utformat mer som ”vindskydd”.

● En stig går genom området som ej ska
störas av ett nybygge
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● Material som används i bygget ska kunna fraktas dit, dvs. bäras för hand och inte
kräva någon tung utrustning.

● Maximal storlek på kojornas 3x3x3 meter. Undantag från detta med avseende på
estetiska tillägg kan diskuteras med juryn.

● Även andra idéer om det östra områdets utformning och användande kan ingå i
tävlingsförslaget såsom grillplats eller aktivitetsbana.

● Bidragen skall vara realiserbara med avseende på konstruktion och materialval.

Tider
● Start: 2021-05-10
● Inlämning: 2021-08-31 kl. 23:59 via mail. Bidrag skickas in till adressen:

contest.submissions@chs.se
● Juryns resultat kommer att presenteras 5 arbetsdagar efter inlämningen stängt.

Vinnaren kommer kontaktas via de uppgifter de uppgett vid inlämningen av deras
bidrag. Vinnarna kommer även annonseras vi relevanta nyhetsbrev och sociala
medier.

Inlämningen
● Projektet ska redovisas som digitala A3-planscher.
● Minimikravet för inlämningen är två planscher av en 1:200 situationsplan och en

1:25-50 bild på själva kojan/vindskyddet. Sedan är det fritt för arkitekten att avgöra
hur de vill presentera sitt bidrag.

● Arkitektens namn ska framgå på planschen.
● Endast en arkitekt per tävlingsbidrag.
● Tävlingsdeltagare måste vara student på Chalmers eller utexaminerad Chalmers

Alumn från Arkitektprogrammet.
● Allt material som lämnas in i denna tävling ägs av Emilias Kårhus AB. Tävlingens

ägare förbehåller sig rätten att ändra, plocka ur eller ta bort element av inlämningen
inför en eventuell byggnation. I de fall någon av tävlingens 5 vinnande ritningar
påverkar det slutgiltiga bygget kommer dess Arkitekten anges som byggets
arkitekt(er).

Jury
● 1 KL, 1 FuM, Joakim Wallin(VD CSB), Roger Nordman(VD ChS), 1 extern
● Juryns ska utse en sekreterare.

Frågor kan ställas till juryns sekreterare/funktionär genom att maila jury@chs.se.

Pris
● 5 bidrag kommer utses som vinnare varav 1 kommer få ett första pris. Första pris

kommer tilldelas ett prisbelopp av 10 000 kr och resterande kommer få 2000 kr var.
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VindU
Vindskydd i nytappning med Chalmers anda
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VindU är en serie på fyra vindskydd som 
alla finner sin grund i ett koncept baserat 
på hänsyn till användaren, en spännande 
arkitektur samt dess genomförbarhet. 
Vindskydden knyts samman genom ett 
enhetligt formspråk med återkommande 
detaljer, samtidigt som varje vindskydd har 
en unikt utformning. Detta gör VindU till 
ett spännande projekt som kommer berika 
närområdet. 

Formens grund kommer från kårhusets 
äldre del, Kyrkan. Denna utgångspunkt 
ger en möjlighet till både intressanta och 
funktionella vindskydd med stor flexibilitet 
gällande dess använding samt för vidare 
bearbeting. 

Vindskydden är konstruerade av furu, 
som behandlas på två vis beroende 
på placeringen av byggdelen. De yttre 
delarna är kolade och ger vindskydden 
ett beständigt, slitstarkt och mörkt yttre 
som fint smälter in i naturen och som 
samtidigt är underhållsfritt. Insidorna, 
sittytor och liknande är värmebehandlad 
furu som under de första åren ha en varm 
och ljus färg, som kommer stå i en vacker 
kontrast till det mörka yttre. Sedan med 
åren kommer den sakta övergå till en ljus 
silvergrå kulör. 

VindU är en serie vindskydd som i 
grunden bygger på ett starkt koncept vilket 
gör förslaget flexibelt och spännande. 
Vindskydden tåls att arbetas vidare med 
utan att de förlorar det som gör dom unika. 
VindU kommer bli ett starkt tillskott i 
området, och ytterligare en samlingspunkt 
vid Sandsjön.

VindU
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Idé

Grundformen kommer från det 
gamla kårhuset, Kyrkans fasad.

Ett rutnät ritas upp utifrån tävling-
ens max måtten, 3x3x3 meter. 

2.1. 3.

4.

5.

6.

Ett finare rutnät ritas upp, med 
måtten 60x60 cm.  

Från mitten görs fyra markeringar i 
stegvis växande skala

De olika siluetterna ligger till grund 
till de olika byggnaderna.

Resultatet blir fyra unika vindskydd 
som knyts samman av ett genomar-
betat och sammanhållet formspråk. 

Detaljer och lösningar läggs till och 
finjusteras. 

7.

2.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

Vindskydd Nr.1 Vindskydd Nr.2 Vindskydd Nr.3 Vindskydd Nr.4
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Material

ca 50 år

Vindskydden byggs av furu 
virke som endast behandlas 
på två olika sätt beroende 
på byggdelens placering.  
Utsidan kolas medans  
insidan endast är värmebe-
handlad från fabrik.

Att använda sig av kolat trä 
är en gammal teknik, ytan 
blir underhållsfri samt  
åldras den med 

värdighet över långa   
tidsspann. Tekniken låter 
träet andas samtidigt som 
den brända ytan ger ett gott 
skydd mot väder och vind. 

Över lång tid så nöts kolen 
ner, mer och mer av träets 
ådring kommer fram.  
Fasaden genomgår flera 
olika stadier men blir

ca 5 år

tillsist silvergrå. 
Se trä proverna nedan.

Medans insidan av   
vindskydden som är   
värmebehandlade är ljusa 
och varma till att börja 
med. Vilket ger en inbju-
dande känsla samt en tydlig 
och spännande kontrast till 
den mörka fasaden. 

Likt fasaden så kommer de 
värmebehandlade ytorna att 
gå mot den silvergråa  
nyansen. Även denna 
metod är underhållsfri, likt 
den kolade fasaden. 

Med dessa två tekniker så 
kommer vindenskydden gå 
från att vara fyra stycken 
kontrastfulla och spänstiga 
vindskydd

till fyra stycken homogena 
och lågmälda vindskydd 
som smälter in i landskapet 
på ett vackert sätt.

0 år

0 år
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Situationsplan
Skala 1:500

0 10 20

(m)
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Skala 1:200

0 20

Dom fyra vindskydden är flexibla i 
flera aspekter, bland annat i vilken mån 
området önskas utvecklas. I alternativ 
1 placeras vindskydden utifrån senariot 
att två större sällskap besöker udden 
samtidigt. Det skapas två läger på udden 
med varsin eldstad, närhet till vatten och 
goda förutsättningar för att umgås samt 
övernatta. 

Vindskydd Nr.1, 2 och 3 står på den 
övre delen av udden. De är placerade 
i förhållande till varandra så att 
rasterparterina kan öppnas upp likt 
dörrar och haspas fast i de närstående 
vindskydden. På så sätt kan de två 
öppningarna närmast stigen skärmas av.  
När detta görs skapas ett gemytligt och 
trevligt rum mellan vindskydden, där 
eldstaden utgör centrum och öppningen 
mot sjön drar till sig uppmärkasmhet och 
skapar en fin harmoni med nära kontakt till 
vattnet. 

Vindskydd Nr.4 står själv på den nedre  
delan av udden med med en egen eldstad 
och utblick över viken samt den andra 
udden med de befintliga byggnaderna. 
Vindskydd Nr.4 är stort nog nog att husera 
dagsbesökare samt sällskap som övernattar.

Placerings 
alternativ 1

Skala 1:250

0 10 20

(m)

Nr.4

Nr.1,2 
& 3
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Skala 1:200

0 20

Placerings 
alternativ 2

I alternativ 2 står vindskydden på tre platser 
av udden, där senariot är att udden besöks 
av olika mindre sällskap. Dom erbjuds även 
i detta förslag varsin eldstad, närheten till 
vatten och samma goda förutsättningar för 
att umgås under dagtid samt övernatta. 

Vindskydd Nr.1och3 står kvar på den 
övre delen av udden. De är fortfarande 
placerade så att rasterpartierna kan 
öppnas upp likt dörrar och haspas fast i de 
närstående vindskydden. Det skapas inte 
samma omslutna typ av uterum i denna 
konstilation, men de skapas en ändå en egen 
zon runt elden som är skyddad.

Vindskydd Nr.2 är främst anpasatt för ett 
par som vill övernatta. Vid bänken som 
vetter mot eldstaden får dock flera besökare 
plats. Vid de tillfällena som mindre sällskap 
utnyttjar vindskyddet går bänken att fälla 
upp och bildar då en vilstol som blickar ut 
över den vackra sjön.

Vindskydd Nr.4 står även detta kvar på den 
nedre delan av udden med en egen eldstad 
som överblickar viken och den andra 
udden med dess befintliga byggnaderna. 
Vindskydd Nr.4 är som bekant stort nog 
nog att husera dagsbesökare samt sällskap 
som övernattar.

Skala 1:250

0 10 20

(m)

Nr.4

Nr.1 & 3

Nr.2
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Till höger presenteras fasaderna och 
en detaljlösning från vindskydd Nr.2. 
Vindskydden konstrueras först och 
främst av tre stycken element. Ramarna, 
tvärggående reglar samt panelen. Därefter 
kommer de ickebärande delarna in så som 
sittytor och raster.

Vindskydden byggs av en serie ramar som 
står placerade längs med vindkyddets 
kropp. Ramarna sammanfogas i sin tur 
av tre stycken reglar som går mellan 
ramarna. Slutligen fästs panelen på 
insidan av ramarna. Ramarna är det som 
bär vindskydden vertikalt, medans både 
de liggande reglarna samt panelen ger 
vindskydden stabilitet i sidled. 

Vindskydden är smidiga att bygga på plats, 
i och med den traditionella metoden av att 
bygga med reglar och panel. Men det går 
även att bygga flera delar av vindskydden på 
en annan plats för att sedan bära   
byggdelarna till den slutliga platsen. 

Raster partierna i vindskydden 2, 3 och 4 är 
alla monterade på gångjärn, vilket gör det 
möjligt att variera hur öppna dom är. Under 
dagen kan det vara trevligt att öppna upp, 
men under kvällen då besökarna sover så är 
det trevligt att kunna stänga om sig. Både 
utav en trygghetskänsla men även för att 
undvika att bli blöt vid regn. 

Rastren är även dom monterade i en ram, 
och bräderna sitter vinklade med ett litet 
släpp mellan varje bräda. Det gör att regn 
inte tar sig in i vindskyddet om rasterdörren 
är stäng, samtidigt tar sig dagsljus in och det 
går både att se in och ut 

Uppbyggnad Vindskydd Nr.1 Vindskydd Nr.2 Vindskydd Nr.3 Vindskydd Nr.4

Panelen behövs aldrig skarvas i och med 
vindskyddens små mått. Avsaknaden av 
skarvar ger vindskydden ett sammanhållet 
och enhetligt intryck. Brädorna fästs med 
skruv i alla reglar, panelen bidrar på så 
vis till vindskyddets stabilitet utöver den 
stabilitet som reglarna ger.

På insidan panelen mittemot reglarna fästs 
halvstavar som tar upp det yttre mönstret 
och dess repition in i vindskydden samtidigt 
som dom bidrar till en känsla av att 
vindskydden är nogrannt genom arbetade 
med ett öga för detaljer. 

Vy från ovan

Fasad söder

Fasad väster Fasad öster

skala 1:50

Detalj   Skala 1:5
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VindU av Marcus Aldefelt
Juryn har valt enhälligt nominera Marcus Aldefelts bidrag VindU till vinnare av Chalmers
Studentkårs arkitekturtävling. Bidraget utstrålar en stark Chalmersanknytning med den
tydliga inspirationen från den äldsta bevarade delen av kårhuset ”Kyrkan” och är en härlig
nytolkning av denna klassiska byggnad.

Den framtagna vindskydds-serien erbjuder bra möjligheter till både umgänge liksom
övernattning, och förslaget att skapa en by av vindskydd är något som vi tror kommer bidra
till stora möjligheter för umgänge mellan mindre sällskap.

Valet att ha ett traditionellt vindskydd, men med tillägget av rasterpartierna som man kan
skjuta för övernattningsdelen av vindskyddet är något som vi i Juryn anser skapa en
öppenhet men även goda möjligheter till en avskärmad sovplats.

Även valet av furu som byggmaterial, med de två olika behandlingsmetoderna anser juryn
vara väl valt och något kommer passa bra in med omgivningen men som också kommer ge
vindskydden en långlivhet.

Med ovanstående motivering känner sig juryn trygga med att detta bidrag kommer bidra till
den andra uddens utformning.
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UNDER STJÄRNORNA
Att komma ut till Chalmersbastun handlar om att släppa vardagen, 
komma nära naturen och att umgås. Tre ledord som definierar detta 
projekt. På udden öster om chalmersbastun ligger ett relativt öppet sk-
ogsområde. För att bevara öppenheten är träkojorna placerad på styltor 
som höjer dem till 1,5 meter över marken. Detta gör även att kojornas 
fotavtryck minimeras till de fyra styltorna och den naturliga vegetatio-
nen fylld av blåbärsris kan bevaras. 

Att sova upphöjt över marken ingjuter besökarna av kojorna med en 
känsla av skydd; en bättre nattsömn. Med en viss höjd över marken och 
ett avsmalnande fokus i formen av det inre rummet, kommer öppnin-
gen mot väster upp över mindre buskar och ger en koncentrerad utblick 
över sjön och solnedgången. 

Taket utgörs av en plexiglasskiva. Om nätterna när man ligger i sin 
sovsäck kan man blicka upp mot trädtopparna och stjärnorna. Träkojor-
na ger en fantastisk möjlighet till att släppa vardagen och knyta an till 
naturen. En bättre plats för fler att njuta av chalmersbastun.

1:25
Fasad mot Väst

1:200
Situationsplan

Philip Nilsson



Träkojorna är utformade för 3–4 personer att sova i. Möjligheterna att 
vara flera i en koja är viktig för en trygghetskänsla och gör kojorna till 
goda sociala rum. 

Öppningen mot väst är inte försluten, delvis för att ge naturen en stark 
närvaro. samt för luftflöde. Där öppningen är situerad är strukturen 
som smalast, detta för att hindra starka vindar från att blåsa igenom 
kojan.

Kojorna är ritade för att enkelt kunna byggas av material som burits 
till platsen: De strävar efter att vara minimalt inkräktande på vegeta-
tionen så väl som naturrummet. Byggt av trä som med tiden grånar 
smälter kojorna in i rummet och blir enbart ett komplement till sko-
gens uttryck. En plats för chalmerister att möta varandra så väl som 
naturen. För vem vill inte sova under stjärnorna?

Fasad mot ÖstFasad mot VästFasad mot Norr Vy uppifrån
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Under stjärnhimlen - Philip Nilsson
Som topp 5 i Chalmers Studentkårs Arkitekturtävling har juryn valt att utse bidraget ”Under
stjärnorna” av Philip Nilsson. Bidraget har en enkel och realiserbar design som smälter in
bra i naturen. Taket gjort av plexiglas skapar en extra dimension som möjliggör upplevelser
utöver det vanliga för besökarna, både som stjärnskådning under klara nätter och mysfaktor
under regnfyllda stunder. De förhöjda stugorna i kombination med det öppna taket skapar
en närhet till naturen där bidraget även har tänkt på att ha ett minimalt fotavtryck på den
befintliga skogen och att bevara den öppna skogsmiljön längst marken.

Kojorna fyller en funktion som övernattningsplats för tre till fyra personer där arkitekten
visar på en genomtänkt plan i att ett vindskydd för mindre sällskap skapar en
trygghetskänsla för besökarna. Genom den lilla, men ändå inte tillstängda, öppningen
skapar bidraget en inbjudande atmosfär utan att släppa in för mycket vind. Arkitekten visar
också på ett väl genomtänkt materialval där det både ska vara lätt att transportera till
platsen och åldras väl för att passa skogens utseende.

Philip Nilsson har med andra ord skapat en välgenomtänkt design i bidraget ”Under
stjärnhimlen” med en extra uppskattad detalj genom plexiglaset i taket vilket är varför han
fick en placering i topp 5 för tävlingen.



Tree House Design
Alicia Opland

Trädkojorna ger chalmerister möjligheten 
att ta sig ut till naturen för att bara vara, 
andas och leva.

Designen utgår från en gemensam modul 
varpå olika fästanordningar adderas - 
antingen för att stå direkt på mark, för att 
ställas på höjd eller för att hängas mellan 
träden. Alla med sin egen upplevelse att 
erbjuda besökarna.

Modulen i sig är skapad med tanken av att 
vara simpel. Simpel att förstå, simpel att 
bygga. Den ger skyddet som behövs men 
låter skogen och platsen tala för sig.

Modulens design är starkt inspirerad 
av Storstugan. Den tydligt röda färgen 
kontrasterar mot skogens gröna och 
skapar en traditionell känsla. De strama 
linjerna och skarpa avsluten adderar sen en 
modern tappning. Gemensamt skapar en 
förlängning och koppling mellan områdena.

Tanken är inte att vindskydden ska vara 
statiska rum. De ska vara en möjlighet för 
att aktivera området närmast dem. De 
varierade placeringarna skapar således olika 
sätt för dem att nyttjas.



Högt upp mellan träden, under 
kojan, kan en gunga fästas. Det blir 
definitivt en attraktion för barn som 
passerar men likväl för de äldre 
som vill känna pirret medan de 
svingar mellan trädstammarna.

Den marknära kojan kan bli platsen 
för återhämtning och samling. 
Kojan blir lagom att luta sig mot 
innan promenaden längs med 
stigen fortsätter. 

Under en av kojorna kan den goda 
skogspicknicken dukas upp. Skulle 
det börja regna ger kojan tak 
över huvudet så att sällskapet kan 
fortsätta festligheterna så länge 
orken finns kvar.



ELLER...

ELLER...

A. För upphängning mellan träd
B. För hög uppställning
C. För placering nära mark

1. Fasad/takpanel
2. Reglar
3. Takstolar

4. Bänk
5. Kortsida fasadpanel
6. Skjutbart raster

7.  Nockplåt
8. Golvbrädor
9. Grund
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Alicia Opland - Tree House Design
Denna design har ett simpelt uttryck som effektivt speglar den röda Storstugan som man
kan se skymta över viken vid bastuområdet, i form, färg och materialval. Detta bidrar till en
design som fungerar väl för att knyta ihop området.

Området kring enheterna är i åtanke, där t.ex. golvet på trädkojan kan utnyttjas som
regnskydd samt en sittplats att naturligt samlas kring. Designen kan ses som flexibel och en
enkel men tydlig sprängskiss visar på en realiserbar konstruktion, med vissa justeringar
kring hållfasthet. Ljus och luftinsläpp sker naturligt in via långsidan utan att påverka
klimatet inuti konstruktionen påtagligt.

Sammanfattningsvis har denna design en fin anknytning till området och bidrar till både
gemensamhetsytor samt 'sovloft' för övernattning för mindre sällskap.



Tree House Design Challenge
Tävlingsbidrag : Mikael Andersson

Vindskydden står i kontrast till sportstugorna, 
och erbjuder en intim naturvistelse. De är tänkta 
att smälta in i omgivningen och står på stolpar 
för att inverka så lite som möjligt på marken.

Placeringen av vindskydden stärker och knyter 
samman området kring grillplatsen.  Det 
upphängda vindskyddet blir ett riktmärke, då 
det tydligt kommer synas från den västra udden, 
samt förstärka entrén till grillplatsen då man 
anländer via stigen i söder.

Fasaderna består av stående 22x70 ribbor, 
med ett centrumavstånd på 67 mm, vilket 
skapar en persienn-effekt, som både minskar 
insynen och erbjuder ett skydd från vindbyar 
då turbulens uppstår i mellanrummen vid högre 
vindhastigheter. Persienn-effekten ger en mjuk 
övergång mellan inne och ute så att naturen 
bjuds in i vindskydden, vilket förankrar besökarna 
i platsen.

Den bärande konstruktionen och fasaderna är 
utförda i förkolnad fura, en teknik som hämtats 
från japan, men kunskapen att bränna och 
förkolna träytor har en lång tradition i Sverige 
för att göra trä motståndskraftigt mot röta och 
mögelpåväxt. Dessutom har den förkolnade ytan 
väldigt bra brandskyddande egenskaper, och om 
den regelbundet oljas var tionde till femtonde år 
så har den en livstid på 80 till 100 år, med minimalt 
underhåll. Oljan gör även att den brända doften 
nästan försvinner samt att ytan inte färgar av sig. 

Trädäcket utgör en knutpunkt för större 
sällskap och erbjuder flertalet sittplatser, samt 
en badtunna som skapar ett mervärde och en 
njutningsfaktor som idag saknas på udden. 
Trallen på trädäcket läggs som en solfjäder 
som strålar ut från badtunnan, vilket gör att 
proportionen mellan bräda och springa krymper 
runt badtunnan så att avrinningen förbättras.

För att erbjuda så mycket som möjligt av 
den begränsade ytan så har jag arbetat med 
multifunktionell inredning, där de nedre bäddarna 
går att göra om till två soffor, och bordet viks ihop 
till en trappstege.
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Axonometri
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Sektion i Perspektiv
Skala 1:10 i snittet
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THDC av Mikael Andersson
Juryn har valt att utse Mikael Anderssons Tree House Design till en av de fem vinnande
bidragen till Chalmers Studentkårs Arkitekturtävling. Bidraget utmärker sig med
öppenheten i designen. Först möts man av en vidöppen ingång som ger möjlighet till
gemenskap mellan besökare i och utanför kojan. Den andra öppna aspekten är väggarna.
Dessa är konstruerade av öppna täta ribbor som med vad Arkitekten bakom designen kallar
en persienn-effek vilken släpper in ljus i sovdelen samtidigt som vindbyar stöts ifrån.

Arkitekten föreslår även ett koncept traller mellan stugorna där funktioner som badtunnor,
bänkar och dylikt kan implementeras för att vidare skapa fler möjligheter till gemenskap på
östra udden.

Tävlingens regler gav utrymme för flexibla val kring utformningen av bygget som antingen
vindskydd, trädkojor eller liknande. Arkitekten har tagit till sig detta exemplariskt genom
att presentera hur designen likväl kan monteras mellan träd eller på marken i anknytning
till den föreslagna terrassen.

Juryn är därmed bekväm med att utse denna arkitekt som vinnare i Chalmers Studentkårs
Arkitekturtävling för god utfyllnad med samtliga mål för projektet med en innovativ teknik.
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Vindskydd Carl Rajala Pettersson
Juryn har bestämt att enhälligt utse Carl Rajala Petterssons design till ett av 5 vinnande
bidrag i Chalmers Studentkårs Arkitekturtävling.

Designern har drömt stort i att göra udden nyttigare för såväl chalmerister som
förbipasserande vandrare. Bidraget är designat som en serie med tre stycken vindskydd
upphöjda i träden som en stad bland trädkronorna. Skydden står på ben där två är kopplade
till varandra via broar, samt ett tredje vid
ett separat träd. Som komplement till vindskydden är en sorts grillplats designad.

Vindskydden påminner om traditionella vindskydd i både materialval och utförande, vilket
får en att känna att man är utomhus i naturen med trevligt umgänge framför en brasa. De
har gott om plats för två stycken att sova inuti, med gott om packning. Det ovanliga med
vindskydden är att de är upphöjda, och här har designern tänkt storslaget. Träden är
inkorporerade på framsidan av vindskydden på ett trevligt sätt. Dessutom står de stadigt på
gediget designade ben.

Grillen är ett fantastiskt tillägg till udden. Den är bidrar till att fler dras till udden, trots
väder och rusk. Taket gör att man kan sitta och grilla marshmallows, eller bara umgås kring
elden med vänner trots regn. Grillen är väldigt enkelt och smart designad, genom att
använda en betongcylinder som eldkärl och en sorts skorsten för att leda bort röken. Detta
är något som lär attrahera inte bara de som vill övernatta utan någon som bara söker en
mysig kväll ute i naturen.

Det är Carls helhetsidéer och ambitiösa bild av udden som fått designen att stå ut bland
bidragen. Vindskydden hade utan tvekan erbjudit en häftig upplevelse att sova i och
eldstaden skulle vara en given samlingspunkt för alla som besöker udden vid
Chalmersbastun.



            
 
 
 

Roger Nordman, Vd 
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AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp (ABChSFG) 
(Roger Nordman) 
 
 
Ekonomiska rapporter 
 
Skatter och avgifter är betalda. 
 
Vi kan glädjande notera att Q1-rapporten är ett bra steg i rätt riktning med en klart bättre intjäning än 
budgeterat. De flesta bolagen har även ökat sina prognoser kring omsättning i P1. 
 
Det finns en hel del positiva förfrågningar från bolagen, och därmed även investeringsfrågor som 
behöver lyftas till koncernmodern då de inte finns med i ursprungsbudget.  
 
För framtida investeringar behöver vi ta fram en finansieringsstrategi, jag kommer presentera en del 
förslag på utveckling och uppfräschning av koncept vid mötet. Arbetet med kårapp och vårdcentral är 
viktiga komponenter i detta, liksom hantering av den fastighet som GSF äger. 
 
Bokslutsarbetet är slutfört med en ren revisionsrapport, endast några rekommendationer återstår, men i 
stoppljussystemet som används finns endast gröna lampor. Vid bolagsstämmorna den 24/11 gavs 
ansvarsfrihet åt alla bolags vd och styrelser. 
 
Hållbarhet 
Vi jobbar med att sänka vår köpta energianvändning, både genom solcellsprojektet i Härryda och 
belysningsprojektet i Kårhuset Johanneberg. Ytterligare förslag kommer kunna tas fram genom ett 
examensarbete som skall belysa energianvändningen i Kårhuset samt ge förslag på effektiviseringar. 
 
Jag vill även se över friskvårdsbeloppet så att medarbetare skall kunna träna mer inom Fysiken. 
 
Nuläge och utveckling 
Just nu är fokus i restaurangbolaget att klara den uppstart av enheterna som pågått under hösten, 
samtidigt håller vi på med kassasystemsuppgraderingen, vilket kräver en hel del resurser.  
En del mindre projekt är också på väg in såsom leveranser genom instabox och budbee, pizzaugn, en lite 
uppfräschad miljö i JA spel.  
 
Rekryteringen av ny VD för ChSRAB pågår och i samband med det en diskussion om organisationen av 
företagsgruppen i framtiden. 
 
Campusplanen har ökat takten, och Catrin och jag har intervjuats av Chalmersfastigheter. Vi har även 
erbjudande om att utveckla beachvolleyplan vid tågvagnen, och i det sammanhanget skulle EKAB kunna 
ta över vagnen och därmed förenkla och effektivisera underhåll. Akademiska hus som har marken är 
positiva till ett nyttjanderättsavtal som innefattar marken för planen, och vi har tillsammans tittat på 
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möjligheten att skapa förutsättningar för en eventyta som Promotion skulle kunna hyra ut för event 
under tider när det inte spelas beachvolley på planen. 
 
CHARM kommer att köra en hybridmässa under 2022, där ett fysiskt koncept kompletteras med digitala 
inslag som även kan ge merförsäljning till företag som vill få mer info om studenter. 
 
Risk 
Tillgång till kvalificerad personal inom restaurangbolaget, samtidigt som vi gjort den största uppstarten i 
bolagets historia under hösten frestar på befintlig personal. Vi ser en tydlig löneökning inom branschen, 
och både in om restaurangbolaget och fastighetsbolagen ser vi ökade råvaru-/materialkostnader som 
kommer att påverka resultat och framtida budgetarbete.  
 
Kåren har klarat av den första Pub-rundan och de första FESTU-kalasen efter pandemin med gott 
resultat. Det är tydligt att studenterna vill vara på campus och delta i aktiviteterna, och kårens 
kommitteer och föreningar gör väldigt väl utförda arrangemang. 

 

Chalmers Studentkårs Restaurang Aktiebolag (ChSRAB) 
(Marcus Danielsson) 
 
Ekonomi  
Resultatet för verksamhetsårets första kvartal är 2,3 Mkr bättre än budget och försäljningen är 1,3 Mkr 
högre. 
Avvikelserna består främst av  
• Ökad försäljning - mat & dryck och svensk litteratur 
• Hyresreduktioner från våra tre fastighetsägare 
• Lägre personalkostnader  
 
Vi prognosticerar nu helåret med en försäljning 139 Mkr vilket är en ökning med 2,8 Mkr från budget och 
ett resultat på 4,3 Mkr vilket är 2,2 Mkr bättre än budget.    
Detta baseras på en ökad efterfrågan under kvartal två samt att vi prognostiserar en något lägre beläggning 
resterande del av året. De osäkerhetsfaktorer vi ser är en eventuell försening av driftsättningen på 
Universeum då problemställningar dykt upp i byggprojektet. Prognos för det egna kapitalet och likviditets 
bifogas handlingarna.     
 
Verksamheten i stort 
För de publika restaurangerna ökade gästantalet markant dagen då restriktionerna släppte vilket var något 
tidigare än vi tidigare estimerat. Universeum är på god väg att återta gästantal likt innan pandemin vilket 
påverkar vår försäljning positivt. Våra ordinarie lunchrestauranger ligger på 60–70% beläggning och vi 
märker en tydlig succesiv ökning. Högskolan kvarhåller sitt beslut och planerar att från och med läsperiod 
två mer eller mindre helt återgå till undervisning och arbete på Campus.  
En restaurang som utmärker sig är JA Pripps Pub som med hjälp av event och temakvällar har beläggning 
likt tidigare år och vi märker tydligt av behovet att träffas och umgås. 
Driftsättning av nu stängda caféer kommer vi fortsatt avvakta med då det fortsatt finns kapacitet på öppna 
enheter.  
Café och restaurang på Universeum ökar succesivt beläggningen och har stadiga toppar på helger, 
återkopplingen från gäster och anställda är mycket positiv. Dock uppnår vi inte försäljningsmål för 
arrangemang på Universeum vilket borde varit klart högre med tanke på efterfrågan. Samtal förs nu med 
ledningen för Universeum för att säkerställa försäljningsresurser och kvalitetssäkra processen för event, 
genomföra försäljningsaktiviteter samt möjliggöra försäljning för Universeums kommande nybyggda delar. 
Vi avvaktar också återkoppling från byggbolaget gällande vilka delar som förändrats och/eller försenats på 
grund av byggnationsproblematik i den nya delen. Vi ser en risk i att detta kan påverka beläggning för 
våren för framför allt arrangemang.  
KRY flyttar sin verksamhet efter siste november då de köpt upp en annan aktör i VGR. 
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Vår personal 
Organisationen har under perioden varit hårt belastad med dels pågående projekt, rekryteringssvårigheter 
och snabbt ökande beläggning. 
Gällande rekrytering och tillgång på kvalificerad personal upplever vi just nu stora utmaningar. Vi märker 
nu likt våra kolleger i branschen att problemet med att hitta rätt och bra personal bara växer och att för 
flertalet krogar i Göteborg påverkar den nu både öppethållande och utbud. Tidigare upplevde vi brist på 
kockar och köksbiträden men påverkar nu så gott som samtliga avdelningar främst inom kollektivet. 
Personalen mår bra och vi märker en tydlig glädje att få vara i gång igen då rutiner börjar sätta sig.  
Vår produktionschef, en av våra nyckelpersoner har valt att gå vidare mot nya utmaningar och vi har 
reviderat arbetsbeskrivningen med ökat fokus på kvalitet, konceptualisering och leveranssäkerhet. 
Efterträdaren är rekryterad och började sin anställning 15:e november. 
  
Marknad & försäljning  
Det är fortsatt mycket inkommande förfrågningar framför allt på kort sikt, dvs innan årsskiftet. Första 
kvartalet 2022 har ökat i rörlighet, medan kvartal två 2022 fortfarande ligger för lågt. För oktober kommer 
vi ligga över budget, därav den stegrade prognosen även framåt i tid fram till årsskiftet. Därefter estimerar 
vi ca 1,3 miljoner kr lägre i omsättning på konferens & arrangemang. Totalt sett har vi dock ökat 
försäljningen i prognos ett (konf. & arr.) mot budget med ca 2,6 miljoner kr på helåret, där den största 
prognosjusteringen uppåt ligger under Q4 2021.  
Julbordsförfrågningarna är höga i volym men vi ser att kunderna skjuter brett och därmed är 
konverteringsgraden lägre än övriga inkommande förfrågningar. Under oktober har vi även genomfört 
några större konferenser och arrangemang, vilket har gett oss en temperaturmätning kring hur vi står oss 
driftsmässigt och hur de förändrade behoven vi ser i dagens levereras. Återkopplingen från kunderna är 
över lag positiva och man har genomfört lyckade events hos oss med stor uppmärksamhet medialt och 
inom deras respektive branscher.  
Vi har under perioden rekryterat en komplett försäljnings- och marknadsavdelning så vi kommer nu växla 
upp försäljningen ytterligare.  
I slutet av oktober kommer vi delta på Mötesplats västkust som är en minimässa samt söker relevanta 
nätverk att synas inom. Alla fysiska nätverk har av förklarliga skäl varit pausade och det är lite av en 
kartläggning att hitta rätt när de återgår till någon slags fysisk form.   
 
Pågående projekt  
Sahlgrenska Life – Projektet går nu in i nästa fas efter beslut om att upprätta detaljplan vilket medför en 
högre arbetsbelastning från vår sida kommande sex till åtta månader. På grund av förändrade förutsättning 
och ny plandisposition kommer delar av vårt tidigare arbete i projektet revideras då tilltänkt restaurang har 
ny placering. Detta påverkar främst logistik och produktionsutrymmen men eventuellt antal sittplatser i 
matsalen vilket än så länge inte är klargjort. Restaurangen har flyttat upp en våning vilket försämrar naturlig 
gästtillströmning men har däremot placerats i anslutning till en tilltänkt uteservering vilket är positivt. Vår 
medverkan i detaljplanarbetet påbörjas i början av november och beräknas färdigställt i juni månad.   
 
Hostel Holterman – På grund av förekomst av giftiga ämnen i delar av fastigheten som behöver saneras 
innebär detta en försening för projektet. I vilken utsträckning detta påverkar driftstart och koncept är än 
så länge inte klargjort utan analyseras i skrivande stund. Ett möjligt scenario är att vi driftsätter shortstay 
tidigare än planerat då longstay perioden fram till sommaren blir för kort. Just nu arbetar vi på löpande 
räkning och tidsåtgången är ungefär 40–80 timmar per månad. Chalmers studentbostäder har presenterat 
ett avtalsförslag och ett affärsupplägg som bifogat beslutmaterialet är baserat på. Eva och Isabell som 
främst arbetat med projektet medverkade på mötet och gav en fullständig presentation. Vid styrelsemötet 
beslöts att ge VD i ChSRAB uppdrag att teckna avtal med Chalmers Studentbostäder (nedan kallad CSB), 
driftsätta verksamheten och göra investeringarna under förutsättning att CSB styrelse och 
Företagsgruppens styrelse beslutar så. 
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ChS Promotion  
(Tomislav Lastro) 
 
Ekonomiska rapporter 
Bolaget gjorde ett starkt Q1, och omsatte 53% högre än budget. Resultatet blev därför även det bättre, där 
vi gjorde ett positivt resultat för kvartalet på strax under 4 000 SEK, jämfört med budgeten som sattes till 
ca -137 000 SEK.  
 
Tyvärr kommer Q2 att högst troligtvis gå under budget, vilket till stor del beror på Traineedagen. Här har 
vi endast lyckats få in 200 000 SEK i omsättning, vilket är 50 % av budgeterat. Övriga delar av budgeten 
för perioden borde kunna hållas.  
 
Hållbarhet 
När det gäller social hållbarhet arbetar bolaget mycket med kulturen bland personalen, där ett flertal 
sammankomster och AW:s planeras och utförs. Ett julbord och firande för att mål har nåtts är inslag i 
verksamheten. Även ett flertal workshops har planerats in, för att sammansvetsa gruppen och utbilda 
personalen.  
 
Ur ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv har verksamheten gjorts om för att fokusera mer på ett flertal 
större projekt kontinuerligt under året istället för enbart enskilda event, för att säkerställa och förenkla 
försäljning. Detta ger säkrare inkomstkällor, vilket leder till en mer ekonomiskt hållbar situation i bolaget.   
 
Verksamheten har en väldigt liten ekologisk påverkan, och därför prioriteras inte dessa frågor. Inköp av 
mat och dryck till event görs via ChSRAB, och på kontoret utförs bland annat sopsortering.   
 
Nuläge och utveckling 
Under den senaste tiden har fokus framförallt legat på rekrytering och de större projekt som vi driver. 
Bolaget har i skrivande stund kommit upp till 19 st medarbetare (inkl VD-paret), där rekrytering även gjorts 
på GU för att fylla de behov som finns i bolaget.  
 
När det gäller större projekt har ännu en Let’s talk-vecka genomförts, vilken fokuserat på ledarskap. Här 
har vi haft en relativt bra spridning på företag som deltagit, och där 4 av 5 event äntligen kunde hållas 
fysiskt. Tyvärr var deltagandet från studenter lägre än förväntat, vilket har utvärderats inom teamet. Dessa 
lärdomar har tagits med i planeringen av nästa Let’s talk-vecka, som kommer ske den 6-10 december och 
behandla framtiden för företag och branscher.  
 
Just nu är även Traineedagen i full gång, där konceptet gjorts om till en digital vecka med webinar och 
kontaktsamtal varje dag istället för den klassiska mässan till följd av pandemin. Tyvärr går Traineedagen 
sämre än vad vi hade önskat, både när det gäller inkomster och deltagande från studenter. Detta kommer 
att utvärderas av teamet inom de närmaste veckorna.  
 
När det gäller affärsutveckling har VD-paret fått i uppdrag av sin styrelse att komma med koncept för ett 
större event på våren, i stil med Traineedagen. Detta för att ha en större inkomstkälla även efter nyår. Detta 
håller just nu och diskuteras inom bolaget, men där det även kan vara svårt att implementera något denna 
vår då det redan finns en del andra projekt inplanerade.  
 
Diskussioner har även förts med bland annat CCC, för att hjälpa till med sälj innan nyår. Tyvärr kommer 
detta inte kunna göras i år, då vi valt att fokusera vår fulla arbetskraft på våra egna projekt som planerats 
in tidigare.  
 
Risk 
De risker som finns i bolaget är framförallt kopplade till Traineedagen, där det finns risk för att de 
deltagande företagen inte känner sig nöjda pga det låga deltagarantalet från studenter. Detta är något som 
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är svårt att styra, men där vi är beredda att ge ut exempelvis kostnadsfri marknadsföring för att försöka 
hålla kundnöjdheten hög.  
 
Det finns även en risk kopplad till att vi nu återgår till fysisk verksamhet, och att försöka få studenter att 
deltaga på fysiska evenemang. Detta är främst pga den bekvämlighet som finns med exempelvis digitala 
föreläsningar, men där vi tror att det kan bli bättre nu när undervisningen återgår till fysiska föreläsningar.  
 

 
ChS Rekrytering 
(Alvin Leimo) 
 
Ekonomiska rapporter 
 
På CSR gör vi ett bra första kvartal. Vi levererar visserligen en omsättning som är något under budget 
men resultatet överstiger förväntningarna och vi landar på ett resultat om 189 025 SEK och en 
vinstmarginal på 31 % för hela kvartalet. Största affären är från vårt strategiska partnerskapsföretag 
IKEA, där vi fullgör 7 rekryteringar. 
 

Månad Omsättning Resultat Vinstmarginal 

Juli 56 766 -42 659 -75% 

Augusti 355 968 214 573 60% 

September 193 489 17 111 8,8% 

Totalt - Q1 606 222 189 025 31% 

 
 
Hållbarhet 
På CSR jobber vi aktivt med att både vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar enligt den 
såkallade “triple bottom line” - modellen.  
 
Ekonomiskt 
I dagsläget jobbar vi aktivt för att få till en verksamhet som är mer ekonomiskt hållbar över tid. I 
dagsläget fluktuerar det mycket i intäkter mellan kvartalen. Det har sin bakgrund i kalenderåret och 
tillgänglighet på studenter i kombination med att vi satsat mycket på heltidsrekryteringar senaste året. Vi 
tror om vi kan få en del deltidstjänster och bemanningar hos oss blir det en mer stabil verksamhet över 
tid. Det gör det lättare att göra förutsägbara prognoser och gör att vi kan ta det lugnare med 
rekryteringsprojekten och göra ett bättre jobb.  
 
Socialt 
För att göra jobbet för studenterna hos oss på CSR mer socialt hållbart har vi i år haft en mer omfattande 
onboarding än vad som funnits tidigare. Vi tror att det gör arbetet på CSR på mer hållbart i den aspekten 
att det gör det enklare att jobba på CSR vid sidan av sina studier om man har fått en formell introduktion 
till alla delar av arbetet. För att öka den sociala gemenskapen på kontoret har välkomnar vi åter 
medarbetare att jobba på kontoret.  
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Miljö 
När det kommer till miljöaspekten av hållbarhetsbegreppet är planen att framöver övergå till servera 
vegetariska alternativ när vi köper in mat i bolaget och möjligheten finns. För att spara tid och resurser 
ser vi till att alltid erbjuda hybrid-möten för att över tid minska resandet i bolaget.  
 
Framtiden 
Det vi ser som potentiella områden för att bli än mer hållbara i framtiden är att utvärdera vilka företag vi 
samarbetar med och se hur dom jobbar med hållbarhet. Vi ser att det är en viktig fråga för studenter som 
söker jobb så för vår del är det bra både ur ekonomisk, miljömässig och varumärkessynpunkt.   
 
Nuläge och utveckling 
I nuläget har vårt interna arbete fokuserat på nedanstående ämnen. Vi har även diskussionspunkter på 
agendan angående projekt som för tillfället är i startgroparna. Bland annat ATS-system, kodtestning av 
kandidater, nästa VD-par rekrytering, CV-matchning mot företag, studentambassadörer, 
studentvärdesindex, kundundersökningar och utseendet på VD-rapporterna.  
  

• Intern Rekrytering inom vårt Management Team   
Idag är vi ca 25 medarbetare på CSR och vi siktar på att ligga runt 30 runt årsskiftet. Söktrycket har varit 
stort i år och vi märker av att många är intresserade av att börja jobba med oss på CSR. I år har vi 
organiserat om en del internt till en organisation som är baserad på fasta projektgrupper med olika roller 
och kompetenser för att underlätta arbetet på CSR.  
 

•  Christmas Retreat   
Vi har bokat Chalmers Recreation Center i Härryda i december. Tanken är att vi ska ha ett company 
retreat där vi kan umgås med varandra under ett dygn. Förhoppningsvis kan det bli en årlig tradition. Det 
är kul aktivitet som gör att de anställda i bolaget får göra något kul dem kommer ihåg för resten av livet. 
Dessutom kan det användas när vi marknadsför CSRs interna roller i framtiden.   
  

• Workshops   
Vi har haft en workshop med vår styrelseledamot och mycket erfarna säljcoach Ulla-Lisa Thorden. Hon 
höll en väldigt uppskattad workshop om försäljning som studenterna pratar om dagligen. Även Roger 
Nordman, VD på kåren hade en föreläsning om CSRs och studentkårens historia. Syftet var att ge 
medarbetarna kontext till deras arbete på CSR samtidigt som det var inspirerande att höra om Rogers 
långa karriär. Nu framöver kommer vi ha en workshop på Signiums kontor med styrelseordförande 
Johannes Eng om rekrytering och search.  
  

• Marknadsföring och utseende  
Som många av er kanske märkt har vi ändrat en del i hur våra annonser ser ut. Ofta har utseendet på 
annonserna ändrats från år till år och vi fortsätter med den trenden. För att ständigt vara relevant i en 
föränderlig värld har vi i år valt att köra på en mer exklusiv look. Än så länge verkar det ha funkat bra då 
vi har stort söktryck för roller som vi själva trodde skulle vara svårare att fylla.   
   

• Samarbete mellan kårbolagen   
Vi har under juni och Q1 samarbetat med de andra kårbolagen när det kommer till marknadsföring och 
events. Bland annat har vi haft kaffeutdelning utanför kårhuset med Promotion och CTK. Vi har bjudit 
in till varandras AWs och håller löpande VD-par träffar för att utbyta erfarenheter, idéer, tankar och 
inspirera varandra.   
 

• Paketdeals och samarbetsavtal med Promotion:   
I samband med att stor-bolag hört av sig till CSR och CSP angående att starta samarbeten med både 
bolagen jobbar vi aktivt med att skriva samarbetsavtal oss emellan, och göra paket deals så det blir 
enklare för kunden.   
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• Chalmers Studentkårs Restaurangbolag:  
Vi har skrivit avtal om att bli en leverantör av rekryteringar till restaurangbolaget. Vi ser det som både en 
bra affär för oss, för kåren i helhet och ett bra möjlighet för studenterna att kunna ha ett enkelt och 
flexibelt extrajobb vid sidan av sina studier. Inledningsvis handlar det om 20 rekryteringar i den närmaste 
tiden som är tänkt att bli mer efter tiden.   
 

• Återuppstart av vikariepool   
Historiskt sett har CSRs verksamhet till en stor del bestått av att vara en leverantör av vikarier till bland 
annat Göteborgs Stad och bemanningspooler. Vi vill åter starta igen denna typ av verksamhet. Vi har fått 
höra från högskolan om att gymnasieskolor runt om i Göteborg vill ha hjälp av chalmersstudenter för 
undervisning och läxhjälp. Vi ser här en möjlighet till affär, Chalmers-varumärket och dubbelstudent 
nytta för både Chalmersstudenter och gymnasieelever i Göteborg.    
  

• Möten med sektionerna   
Vi har haft lunchmöten med arbetsmarknadsgrupperna och sektionerna för att öka kännedomen om 
kårbolagen, lära känna studenterna, förnya avtalen och hitta nya sätt att marknadsföra oss. Ett resultat av 
detta är att vi i framtiden ska marknadsföra våra interna roller på bolaget hos sektionerna.   
   

• Charmtalks   
Vi har skrivit avtal med CHARM-mässan och produkten CHARMTalks-standard som är ett event där 
studenter matchas ihop med företag. Vi har även skapat en tilläggstjänst CHARMTalks+ där vi gör en 
noggrann screening av kandidaterna. 48 företag har visat intresse för tjänsterna. Vi har därför satt ihop en 
projektgrupp som ska bedriva försäljning och boka möten med just dom här företagen. Alexandra och 
Martin har ansvaret för detta.   
  

• Arbetsmarknadsmässor  
Vi kommer närvara på minst 3 st arbetsmarknadsmässor. I-dagen, HARM-mässan och DatE-IT för att 
nå ut till och bygga relation med studenterna.  
  

• Examensarbeten  
Just nu, letar dom flesta sista årsstudenter efter exjobb. I och med detta, så pitchar vi examensarbeten till 
nya och gamla kunder. Hittills har det resulterat i ett avtal med ett stort mölndalsbaserad bolag där vi 
erbjuder examensarbeten inom flertalet områden.  
 

• Run-Ins  
Pandemin känns nästan som den är slut och studenter på Chalmers har återigen fysiska föreläsningar på 
plats. I september månad tog därför CSR möjligheten i akt och höll bolagets första "Run-In" på en 
föreläsning på Lindholmen. Vi presenterade flera karriärs-möjligheter och introducerade i korthet företag 
för studenterna. Det verkade som att det togs emot positivt både från lärare och elever. Vi vet att denna 
typ av marknadsföring har fungerat förut och vi ser att vi borde satsa mer på det under året som 
kommer. 
 

• Streamlining av ekonomiska rapporter   
Jesper Lundberg i Studenkåren har tagit fram nya ekonomiska rapporter som vi kan ta fram direkt ur vårt 
BI-system Insikt. Det sparar oss tid och energi mot tidigare arbetssätt där mycket gjordes manuellt i 
excel. Det är även en trygghet i att det ger oss mer pålitligt ekonomiskt data. 
 
 
Risker 
  
IT-rekryteringar  
Vi får fortsatt många förfrågningar om IT-rekryteringar samtidigt som vi just nu har 3 aktiva IT-projekt 
med kunder som vi jobbat med tidigare. Risken är att det dominerar hela vår pipeline om vi säger ja till 
allt och därmed riskerar att projekt konkurrerar med varandra. Just nu när det är i mitten av terminen är 
det också svårare att hitta kandidater. Vi försöker se möjligheterna här och pitchar dem istället en 

Transaktion 09222115557461812343 Signerat RS, MC, JL, DW, JH



8 
 

exjobbsrekrytering nu under hösten och för att följa upp med en heltidsrekrytering på våren istället. Så 
som våra avtal ser ut så kan dem sedan köpa ut kandidaten för samma kostnad som en rekrytering efter 
exjobbet, vilket vi ser som ett sätt för företagen att testa kandidater samtidigt som vi på CSR erbjuder 
studentnytta i form av att kunna erbjuda just exjobb. Dessutom kan nya företag se vad vi på CSR går för 
och hur effektiva vi kan vara i vår rekryteringsprocess. Just nu, har vi fått in ett exjobbsprojekt med 
Mölndalsbaserat elektronikbolag som täcker exjobbsrekryteringar inom 8 olika områden och har utöver 
det ett antal förfrågningar ute hos andra bolag.    
 
 

CTK 
(Johanna Ekblad) 
 
Hållbarhet 
Under november månad kommer en medarbetarenkät att skickas ut till alla anställda för att bland annat 
mäta studentnytta och social hållbarhet i företaget ur de anställdas perspektiv. Tidigare år har en tydlig 
korrelation kunnat påvisas mellan hög andel tid i projekt och nöjdheten hos de anställda varför detta är ett 
ständigt stort fokus för verksamheten. Vidare har en stor mängd aktiviteter bokats in med olika företag då 
detta dels bidrar till förbättrad samhörighet och gemenskap mellan företagets anställda, dels anses givande 
och relevant enligt många konsulter.  
 
Den intensiva rekryteringsperiod som sträckt sig över verksamhetens första kvartal har resulterat i en 
könsfördelning inom bolaget med en mindre andel kvinnliga konsulter än önskvärt men då rekrytering 
kommer fortsätta ske löpande under hösten kommer ökad jämställdhet stå fortsatt högt på agendan. 
Fördelningen mellan olika utbildningar och mellan internationella respektive nationella studenter bedöms 
i dagsläget vara tillfredsställande. 
 
Vidare har CTK den senaste tiden uppmärksammat ett ökat intresse av att arbeta i miljö- och 
hållbarhetsrelaterade projekt bland konsulterna, främst inom verksamhetsområdet Verksamhetsutveckling. 
Bland annat har projekt gjorts för ett företag aktivt inom solceller och inom kort förväntas ett större projekt 
initieras kopplat till återvinning och resurseffektivitet. 
 
Nuläge och utveckling 
Som nämnt ovan är korrelationen mellan hög andel tid i projekt och medarbetarnöjdheten tydlig på CTK. 
Under oktober har ett stort antal projektförslag skrivits och under början av november kommer målet vara 
att konvertera så många som möjligt av dessa till signerade offerter. 
 
Ett problem som har noterats är att säljinsatser respektive arbete i projekt går mycket i perioder vilket gör 
att intäktsströmmarna varierar mycket samt att känslan i omgångar blir att det är väldigt mycket säljarbete, 
något som många konsulter anser tråkigare än projektarbete. För att ändra på detta har ett arbete initierats 
för att bedriva viss försäljning parallellt med arbete i projekt, motiverat av att projekten då kommer kunna 
avlösa varandra. 
 
Den omorganisation av företaget som påbörjades i somras är nu fulländad och de tre 
verksamhetsområdena består av 3-4 teams med varsin Team Leader vilka alla rapporterar till 
verksamhetsområdets Business Area Manager. Hittills bedöms omorganisationen ha genomförts utan 
några större problem och implementationen av mindre teams har fyllt sitt syfte att öka sammanhållningen 
genom att agera stort stöd under onboardingen för alla nyanställda. 
 
Risk 
Ett problem-projekt som tyngt CTK en längre tid har nyligen avslutats i förtid med en kreditering av en 
delsumma. Ett antal åtgärder har implementerats för att undvika att en liknande situation uppstår i 
framtiden och ett flertal av dessa åtgärder har även testats i praktiken på ett annat projekt som CTK 
bedriver. Åtgärderna har inneburit att VD-paret har tagit ett större ansvar och haft direkt kontakt med 
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kund samt att tydligare rutiner för dokumentation har implementerats och en gedigen överlämning har 
förberetts och genomförts av erfarna konsulter på projektet. 
 
 

CHARM ek AB 
(Oskar Thune, vAO) 
 
Nuläge och utveckling 
Företagsrekryteringen för CHARM2022 har gått mycket bra! När Inledande anmälan stängde 15/10 hade 
vi 123 företag med en färdig anmälan, och det har sedan dess kommit in ytterligare 10 till (133 anmälda 
01/11/21). Över 160st företag är nu anmälda. 
 
Vi kommer i år att ta med oss lärdomarna från förra året och testa på att arrangera CHARM som en hybrid-
mässa. Det innebär att GraduateLands nya hybrid-tjänst köps in och kommer vara ett komplement till den 
fysiska mässan under mässdagarna.  
 
Från förra året har mycket utveckling skett på den digitala sidan av CHARMs verksamhet. Många digitala 
verktyg som underlättar CHARMs arbete såsom en app för lagerhållning, digitala biljetter och fortsatt 
utveckling av CHARMs anmälningssystem kommer testas detta år och förhoppningsvis hjälpa CHARMk 
många år framåt. 
 
Risker 
Risken finns självklart att det kommer nya restriktioner gällande folksamlingar, även om vi ser det som 
osannolikt. Vi har förberett oss så väl som möjligt mot detta genom att säkerställa att GraduateLand finns 
tillgängligt för oss ifall en övergång till det digitala formatet skulle krävas. Det har även bakats in i avtal 
med utställare så att anmälningsprocessen inte behöver återgå till första steget ifall mässans format ändras. 
 
 
Hållbarhet 
Hållbarhetsarbetet är för CHARMk mycket på paus inför årets mässa pga. den högre arbetsbördan med 
den digitala plattformen och svårigheter med kontinuitet pga året som varit mellan. Det finns dock stort 
intresse att arbeta med punktinsatser såsom bättre logistiklösningar och mindre engångsmaterial. Men alla 
dessa kommer arbetas med efter mässan inför kommande år. 
 

EMILS KÅRHUS AB  
(Joakim Wallin) 
 
Ekonomi och finans 
Kvartalsbokslut per 2021-09-30 är upprättat. Resultat före skatt och koncernbidrag uppgår till -1918 tkr 
mot budgeterade -535 tkr. Avvikelsen totalt uppgår till 1383 tkr och förklaras till stor del av utrangering av 
belysning i samband med utbyte (-1063). 
Underhållsfondens värdeutveckling under kalender 2021 uppgår till 723 310 kronor (2021-09-30) vilket 
omräknat till årlig real nettoavkastning sedan fondens start blir 5,62%. Fondens avkastning klarar därmed 
uppsatt mål som i det nya placeringsreglementet är höjt från 3% till 4% årlig real nettoavkastning över en 
femårsperiod. Andelen aktier är också lägre och nuvarande allokering är 33% aktier och 63% räntebärande. 
 
Bolagets skatter och avgifter är till fullo betalda 
 
Utveckling framöver 
Verksamheten har visat sig hållbar med avseende på pandemins framfart. En hyresgäst, Restaurangbolaget, 
har begärt 100% hyresrabatt vilket styrelsen beviljat för juli - sept 2021. Sista ansökan för statligt hyresstöd 
är 2021-09-30 och detta har vi nu ansökt om. Framöver ser vi en liten ekonomisk risk i bolaget med 
avseende på pandemin. 
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Hållbarhet 
Underhållsplan   
Arbetet med att lägga in underhållsstatus i Fast2 (CSB´s fastighetssystem) kan komma igång efter att Fast2 
uppgraderingsprojekt nu slutförs. Emellertid kvarstår frågan om gränsdragning avseende ägande och 
underhållsansvar mellan EKAB och Hyresgästerna i huset. Frågan har lyfts upp på ordförandenivå. 
EKAB´s ordförande kommer att träffa ordförande i ChsRAB i frågan. 
Belysningsprojekt/LED/Styrning/Dimrar/Sensorer  
Belysningsprojektet är i det närmaste helt klart. Det som kvarstår är eventuella tillval så som poolbelysning, 
extraarmaturer vid lastkaj, kyrkan samt diverse korrigeringar. Allt skall rymmas inom det projektbeslut vi 
har. 
Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas  
Arbetet pågår. Målsättning är att revision är klar innan årsskiftet 2021/22. 
 
Pågående arbeten 
Poolen   
Poolen är öppen igen. Den har varit stängd en längre tid på grund av Covid-19 restriktioner. På grund av 
nya lagkrav behöver vi nu mäta luftkvalitén med avseende på trikloramin som kan utsöndras från vatten 
till luft. Därefter fastställs eventuella åtgärder om halterna överstiger gällande myndighetskrav. 
 
Bastun   
Ombyggnad av bastun tas med i budgetförslag för verksamhetsåret 2022/23. 
 
 
Utveckling av Teknologplatsen  
Akademiska hus har en diskussion med studentkåren om en eventuell 
beachvolleyplan där de kan sköta om planen men att kåren eventuellt skjuter till en del medel för åtgärd. 
Kåren skulle då kunna använda planerna till eventyta. Kåren har även diskuterat möjligheten för EKAB 
att överta tågvagnen. 

 
 
Takavvattning och läckande takfönster 
Problem med läckande takfönster kvarstår och åtgärdsplan utarbetas inför 
nästkommande verksamhetsår. 
 
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. Arbetet är pausat. 
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EMILIAS KÅRHUS AB  
(Joakim Wallin) 

Ekonomi och finans 

Kvartalsbokslut per 2021-09-30 är upprättat. Resultat före skatt och koncernbidrag uppgår till -276 tkr mot 

budgeterade -270 tkr. Avvikelsen totalt uppgår till 6 tkr och förklaras av förbättrade intäkter mot budget 

men även av ökade kostnader för underhållsfonden. 

Underhållsfondens värdeutveckling under kalender 2021 uppgår till 309 749 kronor (2021-09-30) vilket 

omräknat till årlig real nettoavkastning sedan fondens start blir -6,39%. Fondens avkastning klarar därmed 

inte uppsatt mål som i det nya placeringsreglementet är höjt från 3% till 4% årlig real nettoavkastning över 

en femårsperiod. Andelen aktier är också lägre och nuvarande allokering är 32% aktier och 64% 

räntebärande. 

Bolagets skatter och avgifter är till fullo betalda 

Hållbarhet 

Solceller  

Solcellsprojektet startade V34-2021 med i första hand ombyggnation av taken på Sportstugan samt CS-

bastun. Därefter har solceller på CS-bastun installerats. Arbetena är slutförda och anläggningen har 

anslutits till både nät och elhandel. Ansökan om utbetalning av statligt stöd med ca 48 tkr är inskickat. 

Utbetalning beräknas ske om ca 3 månader, preliminärt i början av februari 2022. 

Uthyrningsläget i Härryda 

Utfallet för de två första månaderna på det nya verksamhetsåret är högre än under föregående år. 

Bokningarna ökar i jämförelse med pandemins tidigare skede. Inga restriktioner gäller tillsvidare. 
 

 
 

 

Pågående arbeten 

 

Vision andra udden  

Jonathan kommer att berätta om de vinnande förslagen och planen framöver. 

 

Golvvård   
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Genomförd i alla delar som berörs enligt underhållsplan. 

 

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. Arbetet är pausat. 

 
 

GSF AB, Fysiken AB, Akademihälsan AB    
(Mikael Gyllenhammar, Michael Stoneburg / Sara Högberg) 
 
Rapport till Ägarna från GSF AB med döttrarna Fysiken och Akademihälsan 
 
Vi kommer inte att sända resultat och balansräkningar till alla ägarna i denna rapport utan bara till 
huvudägarna.  
 
Koncernen 
Då vi bytt medlemssystem vilket inkluderar även kassasystem i Fysiken i mitten av augusti, har det medfört 
att redovisningen för denna period varit svår att få fram i normal tid. Ekonomipersonalen har fokuserat 
på att få lösa de problem som uppstått. Därför är bara perioden juli till september klar i skrivande stund. 
Årsbokslutet är i slutskedet och sänds ut separat, i samband med kallelse till stämma efter styrelsens 
godkännande. 
 
Det ackumulerade resultatet för koncernen (alla tre bolagen) avseende juli-sep  
Resultat:  -1 158 Tkr  
Fjolåret:      343 Tkr för samma period fg år.  
Budgeterat:         615 Tkr.  
 
Skatter och avgifter så som moms är redovisade och inbetalda till Skatteverket 12 oktober 2021 för samtliga bolag. 
 
Fysiken  
Ackumulerat resultat: 
perioden juli-sep:  –1 082 Tkr 
fg år      +334 Tkr (inkl. stöd och hyresnedsättningar) 
 
Ackumulerad omsättning:  
perioden juli-sep: 11,2 Mkr 
Fg år   12,1 Mkr  
 
Kommentar:   
• Släp effekter avseende autogiro och kampanjer har gjort att omsättningen och resultat inte uppnått 

budgeten. Åtgärder har startat och kommer att få effekt under året. 
• GG får en 100% hyresrabatt för juli-sep, vilket minskar kostnaderna och förbättrar resultatet med 435 

Tkr per månad (ej budgeterat). 
• Vidarefakturering av lönekostnader (juli-sep) i GSF AB, bokförs som konsultarvode i Fysiken påverkar 

resultatet negativt. 
• Lägre försäljning på korten. Autogiro är ca 326 Tkr under budget. 
• Lägre försäljning på klätterartiklar, ca 95 Tkr under budget. 
• Lägre försäljning på kurser för motionärer, ca 44 Tkr under budget. 
  
 Verksamheten 

• Implementeringen av Appen pågår och vi har ca 30 % av medlemmarna som redan startat nyttja 
appen. Positiva reaktioner i stort, dock en hel del av de viktiga funktionerna är planerade i nästa 
steg. Utveckling går vidare och nästa steg kommer inom 2-4 månader. 
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• Padel har nu ca 80% nivå av bokningar enligt investeringsbudgeten, detta redan efter 2 månaders 
drift. 

• Avseende avknoppningen av Partille och Sisjön från Fysiken-studentverksamheten har vi inte fått 
ok från våra hyresvärdar ännu. Vilket gör att förändrings har flyttats framåt i tiden enligt kontraktet. 
Vi bedömer att detta kommer att kunna ske innan årsskiftet ca 3 månaders förskjutning. 

• Lindholmen: Dess framtid kommer att utvärderas, förslag på om vi skall driva det vidare eller 
avveckla då d vilket studentvärde den har i förhållande till lönsamheten och detta arbete skall vara 
klart kring årsskiftet för att ha tid att ev. anpassa erbjudande mm. Hyreskontraktet kommer att 
sägas upp under november och inte förlängas om inte hyran anpassas till en för verksamheten 
relevant nivå. 

• Service i form av kaffe och likande produkter sker numera genom att Fysiken har ett samarbete 
med Restaurangen samt ett nytt kaffekoncept via Espresso-house kommer att lanseras under första 
kvartalet.  

• Mer specificera rapport se slutet av denna rapport: 
 
   
Akademihälsan 
Akademihälsans resultat för september -52 Tkr mot budgeterade -55 Tkr. 
Ackumulerat resultat landar på -160 Tkr mot budgeterade -185 Tkr. 
 
Hyreskontraktet avslutas per 31 december 2021, då är bolaget vilande om inte en omstart sker. 
 
Arbete med att ta fram Akademihälsan som Vårdcentral har påbörjats. 
 
GSF AB 
GSFAB:s resultat för september -32 Tkr mot 57 Tkr fg år för samma period. Budgeterat för Sep var 121 
Tkr. Ackumulerat resultat 84 Tkr mot budgeterade 364 Tkr. 
  
GSF ger 100% hyresrabatt till Fysiken under juli-sep (ej budgeterat).  
I övriga intäkter är det uppbokat:  
Ett hyresstöd (50%) från Länsstyrelsen innefattar även fakturerade lönekostnader till Fysiken (juli-
sep). Stöd avseende hyran ger koncernen ett förbättrat resultat om ca 210Tkr per månad för perioden: juli, 
aug, sept, för den sökta perioden totalt ca 600.Tkr 

 
Arbete med att driva ta detaljplanen går långsamt då Stadsbyggnadskontoret (SBK) ställer in möte efter 
möte p.g.a. interna problem. Dock har vissa utredningar mm påbörjats. 
 
GSFAB/Fysiken har fått förfrågan från friidrottsförbundet om man vill driva det gym som de avser att 
bygga vid Slottskogen i samband med deras träningsanläggning som ersätter den som brann ner för två 
somrar sedan. Vi utreder om vi har intresse och om läget är bra. Vi kommer att presentera ett 
beslutsunderlag för styrelsen i GSFAB och Fysiken då vi kommit ett steg längre i processen. 
  
 
Med vänliga hälsningar 
Mikael Gyllenhammar 
Ordförande 
GSF AB m.fl. 
 
Bilaga Rapport från Fysiken  
 

Fysiken Rapport, Michael and Sara  

Nuläge och Utveckling 
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COVID19 transition:  
Fysiken is currently focused on recovering and getting through the impact COVID 19 is having on the 
industry. Fysiken lost ca. 20% of its member base during this time and is now competing to gain back 
market share. There are several opportunities here as we explore ways to attract new members, streamline 
staff working roles, turn over business models, and work with new sales and marketing routes such as our 
new app.  
 
From three climbing gyms to two:  
Fysiken has been in negotations with Ricardo Morales who signed a contract  November 1st where he will 
enter into an operator’s agreement taking control of Klätterlabbet Partille and Klätterlabbet Sisjön. These 
climbing facilities will no longer be part of the Fysiken brand and will operate under a new company name. 
The agreement should have positive implications for Fysiken’s cash flow and operating margin. 
 
Utveckling:  
The Fysiken VD-pair are focused on developments surrounding the five focus areas for the 2021-2022 
fiscal year. Picture 1: 
 

 
Picture 1: five focus areas 2021-2022 
 
Most noteworthy are the following ongoing projects:  
 
New business system:  
Fysiken changed its business system in August 2021. Several major bugs and obstacles have been solved 
with more to follow and Fysiken is focused on mapping out and prioritising key developments that will 
benefit Fysiken from a sales & marketing, retention, and Admin perspective.  
 
Fysiken APP 
Fysiken launched their own APP September 2021. The APP currently has basic functionality and is greatly 
appreacted by ca. 30% of our member base. As with our new business system, Fysiken is focused on 
aligning developments that support sales, retention 
 
Studentkår/Student connection: 
As stated in the sustainability section, Fysiken is focused on building deeper ties with the student unions 
by increaing collaborations and marketing presence to the students, inspiring and making it possible for 
more students to train and in some cases exploring different business models with the student sports 
committees. This we believe will benefit Fysiken and the students and pay off strategically over the next 1-
2 years with an increased student member presence.  
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Income and costs:  
A new PT-business model will soon be implemented which should increase revenue and operating margins. 
 
Fysiken opened two padel courts as of September 1st 2021 which is projected to generate a revenue of ca. 
120 tkr monthly. 
 
Fysiken is developing small group training concepts and exploring other revenue generating options 
(summer camp 2022) to catch up on the loss of budget this fiscal year.  
 

Hållbarhet 

Sustainability of the student connection: 
Fysiken is engaged in dialogue with several studentkårer to explore business models with the goal of 
forming lasting sustainable partnerships which deliver deeper student value and increase collaboration 
long term. The aim is to find partnerships with the sports associations which gives them more members, 
more money and increases revenue/marketing for Fysiken.  
 
Fysiken and several studentkårs are also coordinating a year calendar together which will help all parties 
coordinate activities and increase collaboration.  
 
These features will form a way of working that can be passed on year to year as roles change and inform 
operational strategy at Fysiken.  
 
Efficiency of roles/increasing operating margins:  
Increasing the operating margin will ensure Fysiken can deliver student value and member value long term. 
COVID 19 has highlighted several possible routes within the organisation which can be optimised, this is 
a work in progress. Fysiken’s new business system and app are essential in going further.  
 
Environmental sustainability  
Fysiken’s board have given the green light for Fysiken to investigate a roadmap to becoming climate 
positive.  
 
The goal is to have the following before summer 2022:  

- An understanding of the current carbon footprint at Fysiken  

- A mapping and timeline of how Fysiken can get to the end goal of Carbon positive. 

- A proposal to Fysiken’s board to begin this process.  
 

Risk 

The major risk for Fysiken now is the impact COVID has had and continues to have on the industry. 
Getting members back training, competing with an aggressive marketplace are several factors we are 
addressing. Added to this, if COVID restrictions are reintroduced the fitness industry is amongst the first 
to be negatively impacted.  

Övrigt 

It would be helpful to define student value from a health and fitness perspective, right now much emphasis 
is on pricing.  
 
Best Regards  
Michael & Sara 
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Chalmers Studentbostäder  
(Joakim Wallin) 
 

EKONOMISK- OCH PERSONALADMINISTRATIV FÖRVALTNING 

Finansiella poster 

Räntorna har rört på sig under perioden med små steg. Som lägst har exempelvis Stibor 3M legat på -

0,046% och som högst -0,008%, en variation på 38 punkter. Stibor 3M ligger kvar på samman nivå som i 

våras -0,018% och den 10-åriga swapräntan ligger kvar på samma nivå sedan vårt förra styrelsemöte i maj. 

Det är en viss osäkerhet på räntemarknaden med tendenser till ökad inflation, med följande risk för höjda 

räntor. Dock förväntas inga större rörelser under närmsta året och den låga räntan kan komma att bestå 

även nästa år. 

Under december löper en swap ut på 24 mkr. 

Den swap som ska konverteras i december löper idag med en fast ränta om 2,095% att jämföra med 

dagens 10-åriga swapränta som uppgår till 0,790%. En betydande kostnadssänkning vilket också 

kommer tas hänsyn till i kommande budget. 

Några aktuella räntenivåer per 2021-11-02 (2021-09-16) är reporäntan 0,00 (0,00)%, Stibor 3 månader -

0,062 (-0,018)%, 5-årig swapränta 0,55 (0,43)% och slutligen 

10-årig swapränta 0,96 (0,79)% 

Finansiell känslighetsanalys - fastighetslån inklusive räntederivat 

Skatter och avgifter 

Bolagets skatter och avgifter är till fullo betalda. 

ALLMÄNT 

Förvärv Chabo 
Styrelsen i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola samt styrelsen i Chalmersfastigheter har tagit ett 
inriktningsbeslut om att sälja Chabo på marknadsmässiga villkor avsett för studentbostäder. 
Chalmersfastigheter har tagit fram en värdering av fastigheten som uppgår till ca 655 mnkr. En 
statusbesiktning är slutförd och vi kommer inom kort att erhålla en rapport. Chalmersfastigheter 
tillhandahåller alla underlag inklusive värdering, underhålls-och driftskostnader (CFAB´s) från de senaste 
5 åren och vi kan därefter kassflödesberäkna för att därefter forstätta förhandlingen. En Due Dilligence 
skall vara utfördd senast 2022-03-01 och ett tänkt tillträde kan ske till sommaren 2022.  
 

CSB har ett blockhyresavtal med fastighetsägaren som löper ut i september 2026.  

 

Chalmers teknikpark – södra delen 

Styrelsen i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola samt styrelsen i Chalmersfastigheter (CFAB) har tagit 

ett inriktningsbeslut om eventuell försäljning av den södra delen av teknikparken till oss. En 

avsiktsförklaring tecknas i syfte att reglera de fortsatta förhandlingarna mellan oss och CFAB avseende 

Transaktion 09222115557461812343 Signerat RS, MC, JL, DW, JH



17 
 

avstyckningsfastigheten. CFAB och CSB ansöker gemensamt om planbesked för nya studentbostäder 

vid Chalmers teknikpark och Doktor Allard. Avsikten är att erhålla en direktanvisning via tillskottsmark. 

Projekt Holterman hostel – Miljöföroreningar och fukt 

Upptäckten av felaktig utförd dränering (av Chalmers Innovation) innebar att vi utförde 

fuktutredningar i huset med provtagningar i betong och underliggande fyllnadsmassor. I samband med 

utökade provtagningart konstaterades omfattande miljöföroreningar i samtliga hus genom Kålltorp 

Byggnads AB och deras miljökonsult. Hittills har utförda undersökningar av betong, jord, inomhusluft, 

porluft och grundvatten visat på flertalet föroreningskällor av kvicksilver, policykliska aromatioska 

kolväten (PAH) och polyklorerade bifenyler (PCB), alifatiska kolväten i och under betongplattor. 

Samtliga föroreningar är över tillåtna gränsvärden. Vi arbetar vidare enligt Miljöbalken och 

försiktighetsprincipen för att inte riskera människans eller naturens hälsa. Detta är ett lagkrav. Vi har 

en pågående fortlöpande transparant och bra kontakt med miljöförvaltningens handläggare. 

Ett kravbrev från VD och Ordförande har ställts till Chalmers Innovation (Säljaren) där vi påtalar brister 

med både fukt och miljöföroreningar. 

Den 12 oktober och den 13 oktober 2021 mottog vi två formella skriftliga brev från totalentreprenören 

Kålltorp Byggnads AB där de anmälde hinder och väsentlig rubbning med hänvisning till de konstaterade 

miljöföroreningar och vad det innebär för arbetsmiljön på byggarbetsplatsen samt för den gällande 

tidplanen med färdigställande i v49. 2021. 

Situationen är i nuläget mycket osäker. Kålltorp Byggnads AB har tagit fram en ny grov tidplan inkl. 

omfattande saneringsåtgärder, baserad på ett stort antal osäkra förutsättningar och antaganden. Kålltorp 

Byggnads pekar mot ett färdigställande i perioden mars- maj 2022 och inte i v49.2021 men detta är för 

tidigt att bedöma i nuläget. 
 
Kålltorp Byggnads AB har även muntligt anmält stora ökade kostnader för miljösanerade åtgärder samt 
ersättningsanspråk för ökad administration samt för driftskostnader som bodetablering m.m. Vi skickade 
vårt formella svar till Kålltorps anmälan om hinder och väsentlig rubbning den 25 oktober 2021. 
 

Vi har med hjälp av miljökonsulter och entreprenör uppskattat saneringskostnader (worst case), grovt 

räknat till ca 15 mnkr. Dessa kostnader är dock inte med i senaste projektprognosen. Enligt Miljöbalken 

så gäller Polluter Pays Principle (PPP). Principen om att förorenaren betalar, eller Polluter Pays Principle 

(PPP) är central i miljöbalken och finns med bland de allmänna hänsynsreglerna i kap 2. 

Principen innebär att den som orsakar skador i miljön ska betala de samhällsekonomiska kostnader som 

uppstår. Principen finns också med bland de 27 principer som antogs i Riodeklarationen vid FN:s 

konferens i Rio 1992. Principen har starkt stöd i EU:s miljöpolitik och även i de flesta OECD-länder. 

Nästa steg för oss är att driva detta som ett juridiskt ärende gentemot de som föreorenat våra byggnader 

vid fd Holtermanska Sjukhuset. I de historiska dokument vi hittat. Fram till den 1 september 1943 lydde 

sjukhusets poliklinik för könssjukdomar under hälsovårdsnämnden, men efter det sorterade man under 

sjukhusdirektionen. Båda dessa lydde under Göteborgs Stad. 

Den 4 november har vi ett startmöte med miljörättsjurist på Foyen Advokatbyrå. Dessa skall enligt 

rekommendation vara mycket kunniga inom området. 

Projekt Holterman hostel - Projektekonomi 
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Hinder och väsentlig rubbning 

Med referens till Kålltorp Byggnads AB´s anmälan om hinder och väsentlig rubbning har vi bedömt en 

eventuellt merkostnad om ca 4 mnkr. Denna är dock inte med i projektprognosen eftersom vi ännu så 

länge bestrider detta. 

Miljöföroreningar 

Vi har med hjälp av miljökonsulter och entreprenör uppskattat saneringskostnader (worst case), grovt 

räknat till ca 15 mnkr. Denna är dock inte med i projektprognosen då Polluter Pays Principle gäller. 

Avvikelse sedan förra styrelsemötet i september 
Avvikelsen uppgår till ca 1,7 mnkr och består av högre verkliga ÄTA-kostnader i jämförelse med tidiiga 
bedömda budgetpriser från entreprenören baserade på löpande räkning. 
 
Projektmoms 

Då bolaget, Holtermansgatan Fastighets AB bedriver momspliktig verksamhet och alla lokaler är 

momsregistrerade får det som följd att hela projektmomsen kan lyftas. Ca 3,7 mnkr i förbättring. 
 

 

Projekt Holterman hostel - koncept 

Koncept 

Förutsättningen att bedriva verksamhet i det fd Holtermanska Sjukhuset (hus A-C) vid 

Holtermansgatan 1 är att göra det som hotellverksamhet eftersom gällande detaljplan inte medger 

bostadsändamål. För att klara kriteriet som hotell får den genomsnittliga boendetiden i rummen inte 

överstiga 4 månader. Genom att bedriva ren hotellverksamhet under 3 månader av ett år klarar vi denna 

gräns. 

 

Grundtanken är att vi etablerar studenthotell och longstay-verksamhet för gästforskare och 

internationella studenter i tre (3) av husen med 66 unika logi rum. Här finns möjlighet till ca 110 

sängplatser. Detta är en verksamhet som är väldigt lik vår egen och den avser vi att bedriva i egen regi. 

Perioden juni-augusti planerar vi att bedriva hostelverksamhet, även kallad ”shortstay” verksamhet. Då 

den sistnämnda verksamheten både i koncept, driftsättning och målgrupp skiljer sig från CSB´s 

ordinarie verksamhet ser vi ett behov att anlita en extern part för att hantera ”shortstay”-perioden där 

vi hittar den part som bäst besitter den kompetens samt de organisatoriska förutsättningar som krävs 

för att kunna bistå med dessa tjänster. Förslaget är att teckna ett ettårigt avtal med Chalmers 

Studentkårs Restaurang AB (ChSRAB). Uppdraget skulle kunna skapa bra studentnytta genom 

feriearbete för Chalmers studenter under sommartid. 

Eftersom projektet är försenat är avsikten att bedriva Shortstay-verksamhet från april – augusti första 

året 2022. Efterföljande år gäller Shortstay endast juni-augusti. 

 

Nöjd Medarbetareindex 2021 

Årets resultat på vår medarbetarundersökning har kommit. Indexet består av 15 frågor samt en 

intervjudel på 30-60 minuter. Vi kan se en tydlig förbättring sedan förra mätningen 2019. Både hur väl 

medarbetarna instämmer med alla påståenden och hur stor differensen är mellan upplevelse och 

viktighet för respektive fråga. Nedan följer INDEX samt det vi lyfter upp som förbättringspotential. 

Hela undersökningen finns att tillgå för den som vill titta djupare i den. 

 

Coronavirusets påverkan på verksamheten 

Värsta scenario – vakansrisker på grund av Corona 
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Ett värsta scenario har helt uteblivit och vi har ingen ekonomisk påverkan på verksamheten på grund 

av några extraordinära vakanser. Dock kan vi se att vakansgraden på Gibraltar Guesthouse har ökat 

sommaren 2021 på grund av att de internationella studenterna undviker att teckna avtal under vår och 

sommar. 

 

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

ekonomisk skada. 

Underhåll av vårt hyresgästnät - CSBnet 

Det nuvarande hyresgästnätverket (CSBnet) på Chalmers Studentbostäder beställdes 201012 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. 
Beslut togs om att starta upp underhållsprojektet tidigare under 2021 och projektet beräknas vara klart i 
november 2021 
Steg 2 för CSBnet är att installera ett Wifi för alla lägenheter där vi kan managera/optimera nätverket och 
routrarna på ett mer effektivt sätt. Förslaget lyfts upp som en investering 2022 där investeringen finansieras 
genom att nätverksavgiften som inte höjts sedan 2011 justeras från 150 kr/mån till 195 kr/mån. 
 
 

FÖRVALTNING OCH DRIFT 

Drift och uthyrning 

Personal 

Marie Sandahl har rekryterats som ny Ekonomichef på Chalmers Studentbostäder. Marie tillträdde sin 

tjänst den 1 november 2021 och vi hälsar henne välkommen till oss. Bo Kroon som varit inhyrd under 

rekryteringsprocessen lämnar oss en vecka in i november efter ett förtjänstfullt arbete. Vi tackar Bo för 

hans tid hos oss och önskar honom lycka till med sitt nya jobb. 

Förvaltning 
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Nya handlingsplaner för 2021/22 är nu klara med syfte att öka kundnöjdheten (NKI) . 

Förvaltningen har träffats i omgångar, både i större och mindre grupper. Arbetet fortsätter framöver med 

uppföljningar och korrigeringar. 

Digitaliseringsarbete 
 
FASIT 
FASIT är benämningen på vårt tekniska nät för kommunikation och fastighetstyrning som nu kommer att 
börja användas för vårt överordnade system Webport för att öka säkerheten, effektivisera och automatisera 
våra fastigheter. Steg 1 i detta arbete är i slutfas. Webport för resterande fastighetsbestånd budgeteras 2022 
(Fastighets-IT). Under 2022 ser vi över möjligheterna att lägga till en programvara som samlar samtliga 
värden och ger oss en total översikt av förbrukning så att prognostisering och uppföljning blir skarpare i 
framtiden. 
 
Digitala låssystem 
Digitala låssystem testfas börjar komma till ett slut och avsikten är att använda studenthotellet på 
Holtermanska som ett större test i detta projekt för att sedan utvärdera under 2023 hur vi vill gå framåt i 
denna fråga. Elektroniskt låssystem på Holtermanska budgeteras 2022 (investeringsbudget). 
 

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 har påbörjats och en första revision sker 2022. Därefter kommer detta att följas upp årligen och 
gäller hela beståndet. 
 

Göteborg 2021-11-09 

 

 
Roger Nordman 
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YRKANDE

Yrkandeblankett

Namn: Daniel Willim                   Datum: 2021-12-15

Punkt: 12a Ärende: Motion 2 - Stugor på andra Udden

Jag/vi yrkar:

Att ålägga Kårstyrelsen att utreda hur skulden mellan ChSRAB och EmKAB kan justeras utan medel från
byggnadsfonden.

Presidiets anteckningar

Avslag Bifall
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YRKANDE

Yrkandeblankett

Namn:___Lucas Glimfjord__________________________________________
Datum:____2021-12-15____________

Punkt:_____12 b____ Ärende:_Motion 3 - se över kårhusetslokaler__________________

Jag/vi yrkar:

Att Ålägga kårstyrelsen att se över hur de ytorna som kårens idéella verksamhet utnyttjar är fördelade och till
FuM6 21/22 presentera om det �nns förbättringspotential för hur ytorna är fördelade

Presidiets anteckningar
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YRKANDE

Avslag Bifall
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Yttrande Motion 2 – Stugor på Andra Ud-

den 
Kårstyrelsen vill först och främst tacka för det gedigna jobb som juryn har gjort för att ta fram vinnare 
i tävlingen för utvecklingen av Andra udden. Kårstyrelsen instämmer att ekonomin hos Emilias Kårhus 
AB (EmKAB) är något ansträngd och ser problematiken med låneskulden till Chalmers Studentkår 
Restauranger AB (ChSRAB). Däremot är det inte möjligt att täcka upp denna med Byggnadsfonden 
enligt 18:2a i Reglementet. Där står det att avsättningar som har gjorts till Byggnadsfonden ska 
användas till underhåll av kårens byggnader, ersättningsanskaffning av kårens inventarier och 
uppförande samt inredning av kårbyggnader. Kårstyrelsen ser inte att en avbetalning av ett lån faller 
inom dessa områden. 

Kårstyrelsen ser att uppföra vindskydden som ett resultat av Andra udden-tävlingen faller inom 
Byggnadsfondens syfte och att medel kan tas från Byggnadsfonden. Ifall EmKAB ser potential att 
utveckla studentkårens område i Härryda på andra sätt som faller inom Byggnadsfondens syfte 
uppmuntrar kårstyrelsen till ytterligare motioner på framtida FuM. 

Kårstyrelsen vill även göra en ändring i den andra att-satsen eftersom Fullmäktige inte kan ålägga 
något av bolagen direkt, utan kan ålägga kårstyrelsen som i sin tur kan ge uppdrag till bolagen. 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen 

att  bifalla motionen med ändringsyrkandena 

att första att-satsen ändras från: 

Chalmers Studentkår ger Emilias kårhus AB ett ägartillskott av 1,5 miljoner kronor med 
syftet att utveckla studentkårens område i Härryda. Tillskottet sker genom medel från 
byggnadsfonden. 

till: 

Chalmers studentkår ger Emilias kårhus AB medel för att utföra byggnationen av 
vindskydden på Andra udden till en summa upp till 600tkr. Medlen tas från 
Byggnadsfonden. 

att  andra att-satsen ändras från: 

Chalmers studentkårs fullmäktige ger Emilias kårhus AB i uppdrag att utföra byggandet av 
stugorna på andra udden enligt Chalmers Studentkårs Arkitekturtävling resultat med hjälp 
av teknologer i största möjliga mån. 

till: 

Chalmers studentkårs fullmäktige ålägger kårstyrelsen att ge Emilias kårhus AB uppdraget 
att utföra byggandet av stugorna på Andra udden enligt Chalmers studentkårs 
Arkitekturtävling resultat med hjälp av teknologer i största möjliga mån. 
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Kårstyrelsen genom,  

 

_____________________________ 

Julia Cramstedt 
Vice kårordförande 2021/2022 
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Yttrande Motion 3 – Se över kårhusets lo-

kaler 
Kårstyrelsen håller med motionärerna om att kåren ”börjar” växa ur kårhuset och att utrymmet tyvärr 
inte räcker till. Att fördelningen av lokalerna ses över är bra för att se om det finns en mer effektiv 
fördelning än den som finns idag, för att utrymmena bättre kan täcka de behov som finns. 

Arbetet har delvis redan påbörjats, då Husansvarig uppmärksammades på att Scania fylldes för snabbt 
av stående bokningar och inte kunde användas av alla. En ändring av riktlinjer för lokalbokning har 
därför redan gjorts, men Husansvarig är positiv till att se över användningen av alla lokaler. 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen 

att  bifalla motionen. 

 

 

Kårstyrelsen genom,  

 

_____________________________ 

Julia Cramstedt 
Vice kårordförande 2021/2022 
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Yttrande Motion 4 – Upprivning av beslut 

§173 
Kårstyrelsen tycker det är bra att denna motion har inkommit till FuM och att möjligheten att utvärdera 
beslut och konsekvenser som framkommer med åren tas till vara på. I detta fall så har det sedan beslutet 
togs framkommit, likt det som nämns i bakgrunden i motionen, att det upplevs otryggt i under 
alkoholrelaterade evenemang med toaletter där alla kan komma in.  

En upprivning av beslut §173 skulle innebära att kårens åsikt kring det värde som könsneutrala toaletter 
medför elimineras, då det i så fall kommer strykas från åsiktsprogram likväl som likabehandlings-
policyn. Likväl skulle det medföra att likabehandlingspolicyn inte efterföljs sett till att ingen 
diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna får förekomma inom Chalmers studentkår, i detta fall 
könsöverskridande identitet eller uttryck. Kårstyrelsen anser att det skulle vara synd att kåren inte 
strävar efter att ha könsneutrala toaletter i framtiden, men vill såklart att detta ska uppnås på ett sätt 
som inte skapar otrygghet. I stället för att riva upp beslutet ser kårstyrelsen att det tidigare beslutet 
kan utökas med det förslag som finns gällande FestU-kalas och gasquer, där känslan av otryggheten 
främst uppmärksammats. Otryggheten är även något som har bekräftats av FestU, GasqueK och 
gasquearrangörer där de lyfter fram hur det är vid just alkoholrelaterade evenemang som otryggheten 
ökar. Tillsammans med FestU och GasqueK finns en dialog kring vilken skyltning som är lämplig under 
deras evenemang. 

Ett par aspekter som kårstyrelsen vill uppmärksamma är att toaletterna vid garderoben till Volvofoajén 
inte tillhör kåren utan tillhör Chalmers Fastigheter AB (CFAB). Dessutom ser vi att problemet är 
urinoarens placering i de toaletter där det finns - den vänstra vid kårrestaurangen, den högra i gasquen 
och den vänstra av CFAB:s toaletter vid garderoben i Volvofoajén. Detta är en aspekt som både 
motionärerna uppmärksammar och något som har framkommit i konversationer med FestU och 
GaqueK. För att åtgärda denna problematik så ser kårstyrelsen att större insatser krävs för att utreda 
hur toaletternas utformning kan förändras. Förslagsvis kan en arbetsgrupp under FuM utreda detta 
utifrån tidigare arbete som har gjorts. Vi vill också uppmärksamma FuM på att en större förändring 
kommer involvera Emils Kårhus AB och ChSRAB. 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen 

att  avslå första att-satsen:  

FuM beslutar att riva upp beslut §173 från FuM 19/20. 

att  bifalla andra att-satsen: 

Kårstyrelsen möjliggör tillgängligheten av könsuppdelade toaletter, särskilt under festliga 
tillställningar såsom FestUkalas och gasque. 

att avslå tredje att-satsen: 

Ålägga kårstyrelsen att se över och återställa den skyltning som anses lämplig och 
återrapportera till FuM 7 21/22.  
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Kårstyrelsen genom,  

 

_____________________________ 

Nicole Stengård Tamm 
Utbildningsenhetens ordförande 2021/2022 
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