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1 Preliminärer

1.a Sammanträdets öppnande
Talman förklarar mötet öppnat klockan 18:00 och tänder FuM-elden.

1.b Justering av röstlängd
Mötet beslutar:

1. att klockan 18:03 justera röstlängden till 23 av 35 närvarande röstberättigade Beslut
§239ledamöter, varav 1 tjänstgörande suppleant. Se bilaga 1.

1.c Val av två justerare tillika rösträknare
Daniel Willim och Jonathan Sjölander nominerar sig själva till justeringspersoner
tillika rösträknare.

Mötet beslutar:

1. att välja Daniel Willim och Jonathan Sjölander som justeringspersoner tillika Beslut
§240rösträknare.

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
§241

1.e Godkännande av föredragningslista
Talman yrkar på att flytta uppföljning av beslut till mellan motioner och propositio-
ner. David Winroth yrkar på att flytta motioner till innan propositioner. VO Julia
Cramstedt yrkar på att flytta 11.d till efter 2. För preliminär föredragningslista se
bilaga 4.
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Mötet beslutar:

1. att fastställa föredragningslistan med föreslagna ändringar. Beslut
§242

1.f Adjungeringar
Inga adjungeringar föreligger.

1.g Föregående mötesprotokoll
Talman förklarar att förra protokollet anslogs i tid enligt stadgan.

Mötet beslutar:

1. att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. Beslut
§243

1.h Uppföljning av beslut
För att läsa beslutsloggen se bilaga 6.

1.h.i Kårledningen

Omklädningsrum på Lindholmen. Högskolan var inte positiva till att ge access till
personalens omklädningsrum på Lindholmen och anser att det är svårt att göra något
mer med arbetet.

Mötet beslutar:

1. att anse punkten om omklädningsrum på Lindholmen avklarad och avrappor- Beslut
§244terad.

Tillgänglighetsanpassning. EKAB EmKAB kände inte att de kunde göra något med
punkten men det står på att göra listan. Julia Cramstedt yrkar på att flytta deadline
till FuM7 22/23

Mötet beslutar:

1. att flytta deadline för tillgänglighetsanpassning till FuM7 22/23. Beslut
§245gardiner för mörkläggning i motionshallen.
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Mötet beslutar:

1. att flytta deadline för gardiner för mörkläggning i motionshallen till FuM2 Beslut
§24622/23.

Chalmersmössans rabatterande §140.2. KS föredrar kort hur rabatteringen av mössan
i dagsläget ser ut och förklarar att de tyvärr inte har haft tid att göra klart hela
arbetet som dem hade önskat.

Mötet beslutar:

1. att flytta deadline till FuM9 21/22. Beslut
§247

1.h.ii Arbetsgrupper

Kommunikationspolicy Arbetsgruppen kom fram till att det inte behövs en stor
revidering av policyn.

Mötet beslutar:

1. att anse punkten avklarad och avrapporterad. Beslut
§248Toalettgruppen. Arbetsgruppen har inte funnit tid att skriva ihop en rapport eller

en motion till mötet.

Mötet beslutar:

1. att en ny arbetsgrupp ska sammanställas vid FuM1 22/23 Beslut
§249

1.h.iii Remissvar Motion 12 — Uppdatera kallande till sektionsmöten

Julia Cramstedt föredrar kårens remissvar. Eftersom det skickades in sent kan full-
mäktige endast rösta på avslag.

Mötet beslutar:

1. att avslå motionen uppdatera kallande till sektionsmöten. Beslut
§250
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2 Meddelanden

2.a Kårledningen
VO- Andra udden projektet kommer att byggas i sommar. KS vill göra Markus
Danielsson till hedersmedlem i Chalmers studentkår.

AO Fred- Rekrytering till GFS presidium är i full gång. Man får jobba ett år hel-
tidsarvoderat och man jobbar med att samordna de olika studentkårerna i Göteborg.
Hör av er till Fred om ni är intresserade. Det finns lite vakanta tjänster inom några
kårbolag. Promotion, Rekrytering och teknologkonsulter. Det är lärorikt och man
får ut mycket av det så om man är intresserad bör man höra av sig till Fred.

Påverkansarbete med staden att få tillbaka serveringstillstånd för alla studenter i Gö-
teborg. Det ser ut att bli en motion med goda förutsättningar som skulle möjliggöra
alla studenter i Göteborg att gå på varandras arrangemang.

KO- VD Roger Nordman har sagt upp sig. KL och STABEN jobbar med att hitta en
ny person som kan fylla rollen. En avrapportering kommer komma från KL framöver
för att informera om hur arbetet går. Chalmers har antagit en ny 20års strategi,
planen är att bli topp universitet i Europa.

SO- Lovisa Eriksson ger lite uppföljning om att inte starta en arbetsgrupp rörande
incidenter från FuM6. Ungefär lika mycket anmälningar som tidigare. en incident
varje 1-2 veckor. en stor andel handlar om sexuella trakasserier, ofta från kvinnor som
utsatts för något som män har gjort. 26 har inkommit som högskolan har hanterat.
Vill man se mer om statistiken kan man kontakta SO.

Riktlinjer för incidenthantering på sektionsnivå har skickats ut.

Cortègen blev lyckad och det hände inga större incidenter, Cortègens gransknings-
nämnd plockade bara bort ett ekipage från att åka.

De två kårföreningar som läggs ner går att starta upp om intresset finns.

UO- SFSFuM var i Malmö i helgen. Det blev lyckat ifrån Chalmers sida. Mer aktiva
på SFSFuM än tidigare år och mycket samarbete med andra kårer. En motion skic-
kades in om att representera teknisktbasårs studenter, Motionen bifalls och arbetet
kommer utvärderas under kommande åren.

Student Voice är igång just nu. Förra årets Student Voice sitter uppe i kårhuset
utanför kårresturangen.
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2.b Talmanspresidiet
Det blir ett extrainsatt fullmäktige 9. Detta är på grund av att valet till nästa års
FuM blev försenat. Det kommer hamna precis innan konstFuM den 25/5.

2.c Övriga
Valberedningen - Golic, Det råkar stå fel namn i två av nomineringarna till företags-
styrelserna. Uppmana folk redan nu att söka valberedningen då det är mellan 5-8
medlemmar i stadgan men det räcker inte för att dem ska göra sitt jobb.

Joakim Wallin föredrar sin powerpoint. Fråga: Man behöver 900kkr men propositio-
nen är 200kkr. Svar: det blir en större summa för underhåll och annat arbete.

3 Proposition

3.a Proposition 24 — Överlåta Järnvägsvagnen till Emils
Kårhus AB

För att läsa propositionen se bilaga 33. HA Sara Kitzing föredrar propositionen
och svarar på frågor. Anledningen till att man inte ger 700kkr mer är för att den
uträkningen inte var helt färdigställd när propositionen skrevs.

Mötet beslutar:

1. att ajournera mötet i 10 minuter till klockan 19:06. Beslut
§251

Mötet beslutar:

1. att ajournera mötet i 10 minuter till klockan 19:22. Beslut
§252

Mötet beslutar:

1. att klockan 19:27 justera röstlängden till 23 av 35 närvarande röstberättigade Beslut
§253ledamöter, varav 1 tjänstgörande suppleant. Se bilaga 2.

Kårstyrelsen lägger fram ett ändringsyrkande på första att-satsen: fullmäktige ger
uppdrag till KS att fullfölja ett överlåtande av järnvägsvagnen till EKAB samt till-
skjuta 700 000 kr för upprustning och underhåll förutsatt att samtliga förutsättningar
för att genomföra överlåtandet finns på plats.

Jesper
Hermenius

Ruben
Seyer

Maria
Carlbaum

Daniel
Willim

Jonathan
SjölanderTransaktion 09222115557472969055 Signerat RS, MC, DW, JS, JH



Sidan 9 av 239
2022-04-02

Mötesnr. 8 - 2021/2022

Mötet beslutar:

1. att ullmäktige ger uppdrag till KS att fullfölja ett överlåtande av järnvägs- Beslut
§254vagnen till EKAB samt tillskjuta 700 000 kr för upprustning och underhåll

förutsatt att samtliga förutsättningar för att genomföra överlåtandet finns på
plats.
att i samband med överlåtande lägga maximalt 250 000 kr ur Byggnadsfonden
för att rusta upp Järnvägsvagnen.

Talman läser upp ett mail som har inkommit från inspektorn som kallar till ett
FuM9. För att läsa mejlet se bilaga 7.

4 Val av aktierepresentanter till AB Chalmers Stu-
dentkårs företagsgrupp

KO berättar att det inte kommer hållas en valbolagsstämma idag. KS förslag är att
skicka representanter från FuM till en valbolagsstämma där inval av aktierepresen-
tanter kan ske. KS ger ett förslag att FuM ska representera hälften av aktierna och
kårstyrelsen skall representera den andra hälften av aktierna. Troligtvis skulle den
nya valbolagsstämman hållas inom 2-4 veckor från och med FuM8.
David Welander yrkar på att dela kårens 6000 aktier så att KS får 2000 och FuM
representanter får 4000. Detta skulle betyda att varje KS representant får företräda
400aktier var och 800 aktier företräds av varje FuM representant.

Mötet beslutar:

1. att bifalla David Welanders yrkande. Beslut
§255David Welander,

Tarek Alhaskir,
Lucas Glimfjord,
Isac Stark och
Daniel Willim
Nominerar sig själva.

Mötet beslutar:

1. att Välja David Welander, Tarek Alhaskir, Lucas Glimfjord, Isac Stark och Beslut
§256Daniel Willim till FuM representanter vid valbolagsstämman.
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5 Rapporter

5.a Rapport 19 — Statusrapport Verksamhetsplan 21/22
För att läsa rapporten se bilaga 36. KO Catrin Lindberg föredrar rapporten och
svarar sedan på mötets frågor.

Mötet beslutar:

1. att justera in David Hedgren i röstlängden Beslut
§257Följden av detta blir att klockan 20:00 justera röstlängden till 24 av 35 närvarande

röstberättigade ledamöter, varav 1 tjänstgörande suppleant.

Mötet beslutar:

1. att lägga rapporten till handlingarna. Beslut
§258

5.b Rapport 20 — Fullmäktigevalet 2022
För att läsa rapporten se bilaga 35. Valnämnden föredrar rapporten och svarar sedan
på mötets frågor.

Mötet beslutar:

1. att lägga rapporten till handlingarna. Beslut
§259

6 Val
Inga föreligger.

7 Enkla frågor
Inga föreligger.

8 Interpellationer
Inga föreligger.
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9 Fastställande av beslut

9.a Valresultat till fullmäktige 22/23
Punkten stryks enligt stadgan.

10 Motioner

10.a Motion 16 — Teknologsektionen Globala System
För att läsa motionen se bilaga 8 och för dess bilaga se bilaga 9. För att läsa KS
yttrande se bilaga 10. Tobias Filmberg föredrar motionen och svarar på mötets frågor.

Mötet beslutar:

1. att bifalla motionen i sin helhet. Beslut
§260att beslutet är enhälligt.

Datateknologsektionen ger 80 pingisbollar med datateknologsektionens logga till To-
bias Filmberg att ta med sig till sektionen.

Mötet beslutar:

1. att ajournera mötet i 10 minuter till 20:39. Beslut
§261

Mötet beslutar:

1. att direktjustera motionen Beslut
§262För att se närvarande sektionsordförande se bilaga 3.

11 Propositioner

11.a Proposition 21 — Inkluderande styrdokument
För att läsa propositionen se bilaga 31. VO Julia Cramstedt föredrar propositionen
och svarar på frågor.

Sakupplysning om när nästa läsning av stadgeändringen skulle ske. FuM9 är för nära
inpå för att ta upp andra läsningen.
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Mötet beslutar:

1. att bifalla propositionen i sin första läsning. Beslut
§263Talman finner 3/4 är majoritet och den andra läsningen kommer därför tas upp

FuM1 22/23.

11.b Proposition 22 — Uppdatera reglementet med att ta
bort före detta kårföreningar

För att läsa propositionen se bilaga 34. VO Julia Cramstedt föredrar propositionen
och svarar på frågor.

Mötet beslutar:

1. att bifalla propositionen i sin helhet. Beslut
§264Talman finner 3/4 majoritet.

11.c Proposition 23 — Ta bort enhetsordförandes arbetsled-
ningsansvar från reglementet

För att läsa propositionen se bilaga 30. SO Lovisa Eriksson föredrar propositionen.

Mötet beslutar:

1. att bifalla propositionen i sin helhet. Beslut
§265

11.d Proposition 25 — Preliminär verksamhetsplan 2022/2023
För att läsa propositionen se bilaga 24 och för dess bilaga se bilaga 25. KO Catrin
Lindberg föredrar propositionen och svarar på frågor.

Mötet beslutar:

1. att fastställa den preliminära verksamhetsplanen för 22/23 enligt bilagan. Beslut
§266
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11.e Proposition 26 — Preliminär budget för verksamhets-
året 2022/2023

För att läsa propositionen se bilaga 26 och för dess bilaga se bilaga 27. VO Julia
Cramstedt föredrar propositionen och svarar på frågor. Lucas Glimfjord yrkar på att
öka 6075 med 4000kr för fika till preFuM.

Mötet beslutar:

1. att bifalla propositionen i sin helhet med Lucas Glimfjords tilläggsyrkande. Beslut
§267

11.f Proposition 27 — Ta fram arbetsbeskrivning för ny post
i kårledningen

För att läsa propositionen se bilaga 28 för att läsa dess bilaga se bilaga 29. SO Lovisa
Eriksson föredrar propositionen och svarar på frågor.

Mötet beslutar:

1. att klockan 22:38 justera in Johan Cahlin i röstlängden. Beslut
§268David Welander yrkar på att behandla alla att-satser separat.

Mötet beslutar:

1. att behandla alla att-satser separat. Beslut
§269

Mötet beslutar:

1. att ålägga kårstyrelsen att ta fram en arbetsbeskrivning och namn till en ny Beslut
§270temporär post i kårledningen enligt beskrivningen av posten i rapporten Rap-

port – En ny post i kårledningen till FuM3 22/23

Mötet beslutar:

1. att avslå den andra att-satsen som lyder “att kårstyrelsen 25/26 åläggs utvär- Beslut
§271dera om den bör bli permanent och att i så fall lägga fram en proposition om

att lägga till posten i reglementet senast FuM3 25/26”.
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Mötet beslutar:

1. att ålägga kårstyrelsen att senast till FuM3 22/23 lägga fram en proposition Beslut
§272som ger valberedningen i uppdrag att bereda val av den nya posten för verk-

samhetsåren 23/24, 24/25 och 25/26

12 PS-priset
PS-priset för:
FuM 1 vann David Welander med 16 anföranden.
FuM 2 vann David Welander med 16 anföranden.
FuM 3 vann Elin Sandahl med 5 anföranden.
FuM 4 vann Lucas Glimfjord med 31 anföranden.
FuM 5 vann Daniel Willim med 17 anföranden.
FuM 6 vann Lucas Glimfjord med 19 anföranden.
FuM 7 vann Daniel Willim med 67 anföranden.
FuM 8 vann Lucas Glimfjord med 25 anföranden.

13 Mötets avslutande
Talman förklarar mötet avslutat 22:45 och släcker FuM-elden.
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Signaturer

Sekreterare,
Jesper Hermenius

Mötesordförande,
Ruben Seyer

Vice mötesordförande,
Maria Carlbaum

Justerare,
Daniel Willim

Justerare,
Jonathan Sjölander
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Lista över beslut
att klockan 18:03 justera röstlängden till 23 av 35 närvarande röstberättigade

ledamöter, varav 1 tjänstgörande suppleant. Se bilaga 1. . . . . . . . . . . 4
att välja Daniel Willim och Jonathan Sjölander som justeringspersoner tillika

rösträknare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
att mötet anses behörigt utlyst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
att fastställa föredragningslistan med föreslagna ändringar. . . . . . . . . . . . 5
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. . . . . . . . . . . . . . 5
att anse punkten om omklädningsrum på Lindholmen avklarad och avrappor-

terad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
att flytta deadline för tillgänglighetsanpassning till FuM7 22/23. . . . . . . . 5
att flytta deadline för gardiner för mörkläggning i motionshallen till FuM2 22/23. 6
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Röstlängd Chalmers studentkårs fullmäktige 2021/2022
Fullmäktigemöte Datum: 2022-05-18 Tidpunkt: 16:40 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
Ordinarie Daniel Willim x
Suppleant Erik Ljungdahl x
Suppleant Elias Larsson x 6 /7 närvarande
Suppleant Erik Frennborn x varav 1 tjänstgörande suppl.

Asterixpartiet Gallerna JA NEJ
Ordinarie Oscar Hallberg x
Ordinarie Amanda Agnéus x 3 /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 1 /5 närvarande
Suppleant Martin Almqvist x varav 0 tjänstgörande suppl.

Kalle Anka Partiet JA NEJ
Ordinarie Jesper Stensson x
Ordinarie Oscar Wallin x 2 /3 närvarande
Ordinarie Emil Grimheden x varav 0 tjänstgörande suppl.

Kamratpartiet I:arna JA NEJ
Ordinarie Johan Cahlin x 1 /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 5 /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: 23 /35 närvarande
varav 1 tjänstgörande suppl.
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Röstlängd Chalmers studentkårs fullmäktige 2021/2022
Fullmäktigemöte Datum: 2022-05-18 Tidpunkt: 16:41 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
Ordinarie Daniel Willim x
Suppleant Erik Ljungdahl x
Suppleant Elias Larsson x 7 /7 närvarande
Suppleant Erik Frennborn x varav 1 tjänstgörande suppl.

Asterixpartiet Gallerna JA NEJ
Ordinarie Oscar Hallberg x
Ordinarie Amanda Agnéus x 3 /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 2 /5 närvarande
Suppleant Martin Almqvist x varav 0 tjänstgörande suppl.

Kalle Anka Partiet JA NEJ
Ordinarie Jesper Stensson x
Ordinarie Oscar Wallin x 2 /3 närvarande
Ordinarie 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 4 /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: 25 /35 närvarande
varav 1 tjänstgörande suppl.
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Närvarandelista för sektionsrepresentant
Fullmäktigemöte:        Datum:                          Bilaga:_____
Studerandesektion - Ordförande JA NEJ Kommentar
Arkitekturstuderandesektionen

Charlotta Blom x

Teknologsektionen Affärsutveckling och Entreprenörskap
x

Datateknologsektionen
Jesper Hermenius x tillika sekreterare

Doktorandsektionen
Elin Malmgren x

Elektroteknologsektionen
Emil Aretorn x

Fysikteknologsektionen
Linnea Hallin x

Ingenjörsteknologsektionen
Alexandra Lundh x

Teknologsektionen Industriell Ekonomi
Annie Olsson x

Teknologsektionen Informationsteknik
David Möller x

Kemiteknologsektionen
Linnea Nilsson x

Teknologsektionen Kemiteknik med fysik och Bioteknik
Emmi Olsson x

Maskinteknologsektionen
Filip Gustafsson x

Sjösektionen
Felix Ström x

Teknologsektionen Teknisk Design
x

V-teknologsektionen Samhällsbyggnad
Viktor Kjellsson x

Teknologsektionen för Automation och Mekatronik
x

Teknologsektionen för Globala system
x

Totalt 7 10

Transaktion 09222115557472969055 Bilaga 1



Summons FuM8 21/22
Wednesday 4th May 2022

Speaker’s Presidium

Summons
Chalmers Student Union Council, Meeting 8 21/22
You are hereby summoned to a meeting of the Chalmers Student Union council.

Location: Student Union Restaurant, Johanneberg
Time: Wednesday 11th May 2022, 18.00
Language: Swedish (primarily)

Motionsmay no longer be submitted for thismeeeting. Interpellations and simple questions
may be put at the latest Friday 6th May. For inquiries contact talman@chs.se.

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)

i. Kårstyrelsen

ii. Arbetsgrupper

iii. Remissvar Motion 12 — Uppdatera kallande till sektionsmöten

2. Meddelanden (Messages)

a. Kårledningen (Student Union Management team)

b. Talmanspresidiet (Speaker’s presidium)

c. Övriga (Others)

3. Val av aktierepresentanter till AB Chalmers Studentkårs företagsgrupp (Designation of
shareholder representatives for AB Chalmers Studentkårs företagsgrupp)

4. Sammanträdet ajourneras till efter bolagsstämman (Adjournment of the meeting)

5. Sammanträdets återupptagande (Resumption of the meeting)

6. Rapporter (Reports)

a. Rapport 19 — Statusrapport Verksamhetsplan 21/22

1 (207)
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Summons FuM8 21/22
Wednesday 4th May 2022

Speaker’s Presidium

b. Rapport 20 — Fullmäktigevalet 2022

7. Val (Elections)

8. Enkla frågor (Simple questions)

9. Interpellationer (Interpellations)

10. Fastställande av beslut (Determination of decisions)

a. Valresultat till fullmäktige 22/23 (Election results Council 22/23)

11. Propositioner (Propositions)

a. Proposition 21 — Inkluderande styrdokument

b. Proposition 22— Uppdatera reglementet med att ta bort före detta kårföreningar

c. Proposition 23—Tabort enhetsordförandes arbetsledningsansvar från reglemen-
tet

d. Proposition 24 — Överlåta Järnvägsvagnen till Emils Kårhus AB

e. Proposition 25 — Preliminär verksamhetsplan 2022/2023

f. Proposition 26 — Preliminär budget för verksmahetsåret 2022/2023

g. Proposition 27 — Ta fram arbetsbeskrivning för ny post i kårledningen

12. Motioner (Motions)

a. Motion 16 — Teknologsektionen Globala system

13. PS-priset (PS award)

14. Sammanträdets avslutande (Closing of the meeting)

Göteborg, Wednesday 4th May 2022

Ruben Seyer Maria Carlbaum
Talman (Speaker) Vice Talman (Deputy Speaker)
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Budgetfrågor
Ska nämnder ska återanvända kläder?
Svar: nej, det har ändrats nu men det var en miss mellan Talman och VO. Återanvända
kläder har inte fungerat de senaste åren och tvärtom har vi behövt köpa fler, så det ska bli
personliga köp. Det gör paradoxalt nog budgeten mindre eftersom vi inte behöver
regelbundna stora inköp.

Ny roll i staben och varför?
Svar: det är en ekonomi/adminroll. Funktionen kårservice och ekonomiavdelningen är
överbelastad, särskilt nu med Fysiken i bilden också. Den slutgiltiga kostnaden behöver
klargöras.

Remissvar motion 12
Miss mellan talman och KS att det kom in sent. Gjorde förvisso inte jättemycket skillnad i
slutändan med stadgeändringen.

Finns en poäng med att sektioner inte kan ha hur konstiga strukturer som helst. Problemet
är att F och D båda har väl utbyggd “byråkrati” och många med koll på stadga, och har nytta
av funktionen, men mindre sektioner kanske behöver mer hjälp.

Från F och D verkar det konstigt att det skulle öka belastningen. Ett talmanspresidium på
helår borde öka kontinuiteten och ge ett mer responsivt organ. Nackdelen är att med mer
frihet behöver mindre sektioner oftare be om hjälp.

En stor fråga för KS är att det ska bli tydligt för medlemmarna. En fri struktur riskerar göra
det konstigt. Är det möjligt att jämföra hur det fungerar med andra sektioner när bedömning
görs av en ny ändring som inför talman? Samtidigt: hur ofta behöver KS göra den här
bedömningen?

Kanske är bäst att lämna detta till FuM 22/23 och ta nya tag med ändringen.

Prop 27 - Ny post i kårledningen
Är det rätt tillfälle att utöka kårledningen just nu när vi har både en till post i staben och
rekrytering av ny VD? Hur kommer det påverka hur kårridoren fungerar överlag? Är det
bättre att vänta till ett mer stabilt läge?
Svar: Det har kommit väldigt kort inpå. Det är klart att en ny post nästa år hade varit
turbulent, men nu ska denna komma in året efter och det är svårt att förutspå hur det
kommer gå. KL vill att utredningen gärna kommer igång men hinns det inte kan de skjuta på
det.

Kan ni sammanfatta de andra förslagen inom KLs struktur som nämns i propositionen? Hur
påverkas dessa förslag av avslag?
Svar: De flesta påverkas inte, men det är inte helt färdigt internt. Det kan kanske påverka
incidenthantering som bör formaliseras och vilka i KL som arbetar med detta. KL kan
anpassa sig efter resultatet.

Mycket i rapporten om varför internationalisering är viktigt och vad vi inte lyckas med, men
det känns inte så väl studerat som konsekvensen av att arbeta med det som en post i KL till
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skillnad från andra sätt som prioriterade områden eller projekt. Specifikt problematik skulle
kunna uppstå t.ex. internationalisering kan innebära att posten kommer behöva gå in och
ändra i många komittéer för att arbeta med frågan.
Svar: Vi har inte identifierat specifikt andra förslag; det finns massvis med idéer men KL tror
att det här är den bästa lösningen.

Hur är kostnaden 300 kkr beräknad?
Svar: det är direkt arvode och engångskostnader och omkostnader ingår inte.

Ni nämner under arbetsområden påverkansarbete kring internationalisering och
utbytesstudier. Hur många forum rör det och är det något ni deltar i just nu som ska tas
över?
Svar: de mest relevanta är internationella samarbeten, där det rör sig om 3–4 beroende på
om högskolan startar upp ett till. Framförallt är möjligheten som bollplank viktigt, men det
kan bli relevant i andra organ också t.ex. Studie- och utbildningsavdelningen,
mottagningsgruppen. Den viktigaste formen av påverkansarbete blir nyckelpersoner. Det är
upp till nästa år att utreda detta bättre.

Hur påverkar detta CIRC:s verksamhet?
Svar: CIRC ska stöttas av denna posten. En idé var att posten skulle få ordförandeskap i
CIRC eftersom många andra högskolor hade det så, men KL vill inte att posten skulle få
massa operativt ansvar. Snarare är analogin vSO till GasqueK eller HA till KåK. I nästa års
arbete är det viktigt att gå vidare med CIRC och diskutera hur samarbetet kan se ut.
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År När § Beslut Kommentar Ägare Ansvarig Deadline Status Följ upp 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 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 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

Löpande

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 §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

FuM8 21/22 Pågår

21/22 FuM4 §116

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

Löpande

21/22 FuM4 §119 att kårstyrelsen möjliggör tillgängligheten av könsuppdelade toaletter, särskilt under festliga
tillställningar såsom FestUkalas och gasque. KS KS

Löpande

21/22 FuM5 §141 att en arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att se över kårhusets toaletter, med hänsyn till könsneutralitet och trygghet.
att arbetsgruppen tar fram ett prisförslag tillsammans med relevanta parter om det krävs en ombyggnad av toaletter.
att arbetsgruppen avrapporterar arbetet och lämnar ett eventuellt prisförslag på FuM7 21/22.

I arbetsgruppen sitter: Patrik Boström (AC++), Elin 
Sandahl (CCP), Erik Ljungdahl (AC++)

FuM FuM

FuM7 21/22 Försenad

21/22 FuM6 §140.2 att ålägga kårstyrelsen att se till att Chalmersmössan rabatteras på STORE under Mottagningen 2022 och kommande år. Om 
detta ej anses vara möjligt skall anledning tydligt motiveras och återrapporteras senast till FuM 8 2021/2022. KS KS

FuM8 21/22 Pågår

21/22 FuM6 §144.2
att ålägga kårstyrelsen att undersöka vilka möjligheter som finns till att mörklägga fönstren i
motionshallen samt återkomma med ett förslag på lösning för mörkläggning samt kostnad till fullmäktige
senast FUM 8 2021/2022. KS KS

FuM8 21/22 Pågår

21/22 FuM6 §146.2

att ålägga kårstyrelsen att se över möjligheterna för att bygga ett tak över innergården
att ifall det inte är möjligt att bygga ett tak, se över möjligheterna att på andra sätt öka nyttjandegraden av innergården under 
en större del av året.
att ålägga kårstyrelsen att rapportera tillbaka till FuM senast vid FuM4 2022/2023. KS KS

FuM4 22/23 Pågår

21/22 FuM7 §235 att remittera motionen till kårstyrelsen för återkoppling senast FuM8 21/22. KS KS FuM8 21/22 Pågår

21/22 FuM7 §237 att bordlägga motionen till senast FuM1 22/23.
att ålägga talman att ta fram ett förslag på uppdaterad arbetsordning för talmanspresidiet senast FuM1 22/23. Talman Talman

FuM1 22/23 Pågår

21/22 FuM7 §238 att återremittera motionen till motionärerna för att återkomma med ett nytt förslag senast FuM1 22/23 FuM FuM FuM1 22/23 Pågår
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Motion 16 – Teknologsektionen Globala 

system 

Bakgrund 
HT 20 startades grundutbildningen Globala system på Chalmers och har varit en del av KfKb-
sektionen. Välkomnandet och inkluderingen i KfKb har varit mer än bra, men på grund av flera 
faktorer har det funnits en önskan och en plan att på sikt starta en egen sektion för Globala system. 
Exempelvis samläser inte Globala system med de andra programmen på KfKb och programmets 
inriktning är tydligt skiljt från de andra programmen på KfKb. Globala system skulle därför behöva en 
egen organisation som kan bygga ett tydligt varumärke mot näringslivet. En annan faktor är även att 
KfKbs organisation inte är anpassad till ett medelstort program till, så för att optimera studentnyttan 
verkar det som att bilda en egen sektion är bra både för GS och KfKb. 

Då studenterna på Globala system visade vilja och driv startade kåren en projektgrupp vars syfte var 
att ta fram stadgar till den kommande sektionen och agera samordnande för frågor kring bildande av 
sektionen. Projektgruppen var i Lp3 2022 klar med sitt förslag till stadga och kårledningen kallade till 
ett konstituerande möte den 22/3. Där beslutade studenterna på Globala system att starta en förening 
med syfte att bli en sektion under Chalmers studentkår.  

Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar undertecknade: 

att  Föreningen Teknologsektionen Globala system bildar studerandesektion för Globala 
system under Chalmers studentkår. 

att Lägga till Teknologsektionen Globala system, förkortad GS, under §16:1 i Chalmers 
Studentkårs reglemente. 

 

 

Studenterna på Globala system genom 

 

______________________________________ 

Tobias Filmberg, Ordförande Teknologsektionen Globala system  
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Slutgiltig kallelse till konstituerande 

sektionsmöte Globala system 
Kårstyrelsen kallar härmed till det konstituerande sektionsmötet för Globala system. 
Datum: 22 mars 
Tid: 17:45 
Plats: SB-H2 (Samhällsbyggnad I-II, entréplan) 
Observera att det inte kommer serveras mat på mötet. 

Föredragningslista 
1. Mötets öppnande 
2. Preliminärer 

a. Mötets behörighet 
b. Val av mötesordförande 
c. Val av mötessekreterare 
d. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

3. Meddelanden 
a. Kårledningen 
b. Projektgruppen för bildande av sektion för Globala System 
c. Per Bjerkeli 

4. Antagande av stadga 
5. Val av styrelse 2022/2023 

a. Ordförande 
b. Kassör 
c. Vice ordförande 
d. Övriga ledamöter 

 

Varma kårhälsningar, 

Kårstyrelsen genom 

Julia Cramstedt 
Vice Kårordförande 2021/2022 
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2022-03-08

Kapitel 1. Allmänt

Namn 1:1 Föreningens namn är Teknologsektionen Globala system, och har
organisationsnummer XXXXXX-XXXX.

Syfte 1:2 Teknologsektionen Globala system, vidare benämnd som sektionen, har till
syfte att tillvarata gemensamma intressen för studerande vid utbildningen
Globala system samt dess associerade masterprogram vid Chalmers Tekniska
Högskola.

Oberoende 1:3 Sektionen är fackligt och partipolitiskt oberoende samt religiöst neutral.

Verksamhets̊ar 1:4 Sektionens verksamhets̊ar löper fr̊an 1 juli till 30 juni.
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Kapitel 2. Medlemmar

Medlemskap 2:1 Medlem är varje k̊armedlem i Chalmers Studentk̊ar som uppfyller n̊agon av
punkterna nedan:

· studerar vid utbildningsprogrammet Globala system

· studerar ett masterprogram associerat till utbildningsprogrammet
Globala system

samt erlagt medlemsavgift till sektionen för innevarande termin.

Utöver kan sektionen ha hedersmedlemmar enligt 2:4.

Rättigheter 2:2 Medlem i sektionen har:

· närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt p̊a sektionsmöte

· rätt att f̊a motioner behandlade av sektionsmöte

· rätt att ställa upp i val till sektionens organ

· rätt att ta del av sektionens protokoll och övriga handlingar,
undantaget de dokument som anses icke-offentliga enligt reglemente

· rätt att delta i sektionens verksamhet

· rätt att utnyttja av sektionen erbjudna tjänster

Skyldigheter 2:3 Medlem i sektionen är skyldig att rätta sig efter Chalmers Studentk̊ars och
sektionens stadga, reglemente samt övriga föreskrifter och beslut.

Medlem som ej fullgör sina skyldigheter kan fr̊antas rättigheter av
sektionsstyrelsen.

Hedersmedlemskap 2:4 Hedersmedlemskap kan tilldelas nu levande person som främjat sektionen,
sektionens medlemmar eller p̊a annat sätt tillförskansat sig medlemmarnas
vördnad och respekt.

Hedersmedlems
rättigheter och
skyldigheter

2:5 Hedersmedlem i sektionen har:

· närvaro- och yttranderätt p̊a sektionsmöte

· rätt att delta p̊a sektionens arrangemang

· rätt att utnyttja av sektionen erbjudna tjänster

Hedersmedlemmar har skyldigheter enligt 2.3.
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Inval av
hedersmedlem

2:6 Förslag till hedersmedlem lämnas i skrivelse till sektionsstyrelsen
undertecknad av minst 25 av sektionens medlemmar. Ärendet tas upp p̊a
nästa sektionsmöte och beslut om nominering av hedersmedlem ska bifallas
med minst tv̊a tredjedels majoritet. Vid bifall kallas personen till nästa
sektionsmöte där val förrättas. Personen ska närvara eller ha inkommit
med skriftligt bifall. Beslut om inval ska bifallas med minst tv̊a tredjedels
majoritet.
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Kapitel 3. Organisation och ansvar

Organisation 3:1 Sektionens verksamhet ska utövas enligt denna stadga och tillhörande
reglemente genom följande organ:

· Sektionsmötet

· Sektionens valberedning

· Sektionsstyrelsen

· Studienämnden

· Sektionsutskott

· Sektionskommittéer

· Sektionsrevisorer

· Medlemsföreningar

· Sektionens övriga funktionärer

Ansvar 3:2 Organ inom sektionen ansvarar inför sektionsmötet samt den församling som
har valt organet.

Beslutsfattande 3:3 Beslut för sektionens räkning fattas av:

· Sektionsmötet

· Sektionsstyrelsen

Eller av det organ inom sektionen till vilket sektionsmötet eller
sektionsstyrelsen anser det lämpligt att delegera beslut.
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Kapitel 4. Funktionärer

Funktionär 4:1 Funktionär är den medlem som valts av sektionsmöte eller sektionsstyrelsen
för att utföra en uppgift.

Förtroendevald 4:2 Förtroendevald är den medlem som av sektionsmöte valts till förtroendepost.

Förtroendevald ska vara medlem i sektionen om ej annat föreskrivs i stadgan.

Förtroendepost 4:3 Förtroendepost är en roll inom sektionens verksamhet där större ansvar
utkrävs.

Förtroendepost innefattar alla styrelseposter samt de poster som i reglemente
definieras som förtroendeposter. Samtliga förtroendeposter väljs in var och en
för sig.

Misstroende-
förklaring

4:4 Misstroende mot funktionär som ej uppfyller sitt uppdrag kan förklaras av:

· Ledamot av sektionsstyrelsen

· Sektionsrevisor

· 25 medlemmar

Misstroendeförklaring resulterar i misstroendevotum i det sektionsorgan
vilket har valt funktionären. För att bifalla misstroendevotum krävs enkel
majoritet. Bifallet misstroendevotum resulterar i omedelbart entledigande av
funktionären.

Fyllnadsval 4:5 D̊a förtroendevald avslutar sitt uppdrag i förtid ska fyllnadsval till posten ske
senast p̊a nästa sektionsmöte.

Sektionsstyrelsen har rätt att fram till dess fyllnadsvälja vakanta poster.

Skyldigheter 4:6 Funktionär är skyldig att rätta sig efter styrdokument.

Tillfälliga
funktionärer

4:7 Sektionsstyrelsen har rätt att utse tillfälliga funktionärer för särskilda
ändam̊al under en begränsad tidsperiod. Dessa behöver ej förtecknas i
reglemente.
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Kapitel 5. Sektionsmötet

Befogenheter 5:1 Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ. Sektionsmötet ska
avgöra fr̊agor av vikt för sektionen som helhet.

Sammanträde 5:2 Ordinarie sektionsmöte ska sammanträda en g̊ang per läsperiod i enlighet
med Chalmers läs̊arsindelning. Utöver det kan extrainsatta sektionsmöten
h̊allas enligt 5:11.

Begäran av
sektionsmöte

5:3 Rätt att begära utlysande av sektionsmöte äger:

· Ledamot av sektionsstyrelsen

· Sektionsrevisorer

· 25 medlemmar

· Chalmers studentk̊ars styrelse

· Chalmers studentk̊ars inspektor

Sektionsmöte ska h̊allas senast 21 dagar efter giltig begäran framställts till
sektionsstyrelsen.

Utlysande 5:4 Sektionsmöte ska utlysas av sektionsstyrelsen genom en preliminär
kallelse minst 14 dagar i förväg. Utlysandet ska ansl̊as genom sektionens
kommunikationskanaler samt skickas ut via sektionens maillistor.

Senast tre dagar innan sektionsmötet ska en slutgiltig kallelse delges
medlemmarna inneh̊allande dagordning, propositioner, motioner samt
eventuella övriga handlingar.

Beslutsförhet 5:5 Sektionsmötet är beslutsförigt om minst 30 medlemmar är närvarande.

Föredragningslista 5:6 Sektionsmöten ska alltid behandla följande:

· Val av mötesordförande och mötessekreterare

· Val av tv̊a rösträknare tillika justerare

· Uppföljning av beslut

· Inkomna motioner och propositioner
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Möte i läsperiod 1 5:7 Det åligger ordinarie sektionsmöte i läsperiod 1, förutom de ovan stadgade
punkterna för varje sektionsmöte att:

· Fastställa verksamhetsplan och budget för verksamhets̊aret

· Behandla verksamhets- och revisionsberättelser fr̊an föreg̊aende
verksamhets̊ar

· Besluta om ansvarsfrihet för föreg̊aende sektionsstyrelse

· Välja valberedning

· Behandla punkter enligt reglemente

Möte i läsperiod 2 5:8 Det åligger ordinarie sektionsmöte i läsperiod 2, förutom de ovan stadgade
punkterna för varje sektionsmöte att:

· Välja en sektionsrevisor

· Behandla punkter enligt reglemente

Möte i läsperiod 3 5:9 Det åligger ordinarie sektionsmöte i läsperiod 3, förutom de ovan stadgade
punkterna för varje sektionsmöte att:

· Behandla ekonomisk rapport fr̊an sektionsstyrelsen

· Behandla punkter enligt reglemente

Möte i läsperiod 4 5:10 Det åligger ordinarie sektionsmöte i läsperiod 4, förutom de ovan stadgade
punkterna för varje sektionsmöte att:

· Fastställa preliminär verksamhetsplan och budget för nästkommande
verksamhets̊ar

· Välja en sektionsrevisor

· Välja in sektionsstyrelse

· Välja in studienämnd

· Behandla punkter enligt reglemente

Extrainsatt
sektionsmöte

5:11 Extrainsatt sektionsmöte ska utlysas enligt 5:3, med undantaget att
preliminär kallelse sker minst sju dagar i förväg.

Motioner 5:12 Motion ska vara sektionsstyrelsen tillhanda senast sju dagar före
sektionsmöte för beredning. Motion som rör stadgeändring ska vara
sektionsstyrelsen tillhanda senast tio dagar före sektionsmöte.
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Beslut 5:13 Beslut fattas p̊a sektionsmöte med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör
mötesordförandes röst, om ej annat anges i stadgan.

Votering ska genomföras om n̊agon röstberättigad mötesdeltagare s̊a begär.
Sluten omröstning ska genomföras om n̊agon röstberättigad mötesdeltagare
s̊a begär.

Personval 5:14 Vid personval är det individen som erh̊allit mer än hälften av röstlängdens
röster som anförtros posten. Om s̊adan röstövervikt ej n̊as, ska omröstning
ske mellan de tv̊a som erh̊allit de flesta rösterna. Vid lika mellan tv̊a personer
avgör lotten.

Protokoll 5:15 Under sektionsmöte ska protokoll föras som inneh̊aller anteckningar om
ärendenas art, samtliga ställda och ej återtagna yrkanden, beslut samt
särskilda yttranden och reservationer. Protokoll justeras av mötessekreterare
samt av mötet därtill utsedda justerare. Justerat protokoll ansl̊as genom
sektionens kommunikationskanaler senast 14 dagar efter mötet.

Överklagande 5:16 Beslut av sektionsmötet som strider mot Chalmers Studentk̊ars eller
sektionens stadga, reglemente eller policydokument f̊ar undanröjas av
k̊arfullmäktige. S̊adant beslut ska tas upp till prövning om det begärs av en
k̊armedlem d̊a det rör k̊arens styrdokument, eller sektionsmedlem d̊a det rör
teknologsektionens styrdokument.
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Kapitel 6. Sektionsstyrelsen

Befogenheter 6:1 Sektionsstyrelsen leder sektionens verksamhet i överensstämmelse med denna
stadga, befintligt reglemente samt av sektionsmötet fattade beslut.

Sektionsstyrelsen kan, d̊a sektionsmöte ej kan h̊allas, överta sektionsmötets
befogenheter. Beslut som sektionsstyrelsen fattar under övertagande av
sektionsmötets befogenheter ska fastställas av närmast följande sektionsmöte.

Sammansättning 6:2 Sektionsstyrelsen best̊ar av:

· Ordförande

· Vice ordförande

· Kassör

· Övriga ledamöter enligt reglemente

Är posterna ordförande, vice ordförande och kassör tillsatta har styrelsen
befogenhet att bedriva verksamhet enligt verksamhetsplanen.

Åligganden 6:3 Det åligger sektionsstyrelsen att:

· Planera och leda sektionens löpande verksamhet

· Inför sektionsmötet ansvara för sektionens verksamhet och ekonomi

· Upprätta ett förslag till budget p̊a Februarimötet

· Verkställa av sektionsmötet fattade beslut, s̊avida annan ansvarig ej
anges i beslutet

· Bereda p̊a sektionsmötet ankommande ärenden

· Representera sektionen och föra dess talan

· Övervaka arbetet i utskott och kommittéer

· Välja ledamöter i sektionens utskott

· Fastställa instruktioner för sektionens utskott, kommittéer och övriga
förtroendevalda

Sektionsstyrelsen och dess ledamöter har i övrigt åligganden enligt
reglemente.

Sammanträde 6:4 Sektionsstyrelsen sammanträder p̊a ordförandes kallelse. Ledamot av
sektionsstyrelsen äger rätt att hos ordförande begära sektionsstyrelsens
sammanträde. Vice ordförande övertar dessa befogenheter d̊a ordförande är
fr̊anvarande.

Sammanträde ska ske inom sju dagar fr̊an giltig begäran.
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Beslutsförhet 6:5 Sektionsstyrelsen äger rätt att fatta beslut om minst hälften av styrelsens
ledamöter är närvarande, varav en är ordförande eller vice ordförande.

Kallelse 6:6 Kallelse med föredragningslista ska utsändas till sektionsstyrelsens ledamöter
och övriga mötesdeltagare minst tv̊a dagar före sammanträde.

Protokoll 6:7 Sektionsstyrelsens möten ska protokollföras. Protokoll ska inneh̊alla
närvarande, ärendenas art, beslut samt särskilda yttranden och reservationer.
Protokoll justeras av protokollförande samt minst en av mötet därtill utsedd
justerare. Justerat protokoll ansl̊as genom sektionens kommunikationskanaler
senast 14 dagar efter mötet.
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Kapitel 7. Studienämnden

Uppgift 7:1 Sektionens studienämnd har till uppgift att övervaka tillst̊andet och
utvecklingen beträffande studiefr̊agor, främja kontakten med lärarna samt
h̊alla god kontakt med sektionens medlemmar och styrelse.

Sammansättning 7:2 Studienämnden best̊ar av ordförande och ytterligare ledamöter enligt
reglemente.

Åligganden 7:3 Det åligger studienämnden att:

· Rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente samt övriga
styrdokument

· Följa åläggande fr̊an sektionsstyrelsen att vidta viss åtgärd eller utreda
viss fr̊aga som ligger inom deras verksamhetsomr̊ade

· Vid varje sektionsmöte vara representerad

Ekonomi 7:4 Sektionsstyrelsens kassör ansvarar i samr̊ad med studienämnden för
studienämndens ekonomi.
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Kapitel 8. Sektionsutskott

Sektionsutskott 8:1 För beredning och hantering av specifika funktioner har sektionsstyrelsen till
sitt förfogande utskott.

Sektionens utskott förtecknas i reglemente.

Uppgift 8:2 Sektionsutskott arbetar tillsammans med sektionsstyrelsen kontinuerligt
under året med specifika fr̊agor.

Sammansättning 8:3 Sektionsutskott best̊ar av ledamöter tillsatta av styrelsen där minst en
utskottsledamot ska vara styrelseledamot, om ej annat anges i reglemente.

Sektionsutskott leds av ledamot av sektionsstyrelsen eller utskottsledamot
vald av sektionsmötet med därtill utsett ansvar.

Verksamhet 8:4 Sektionsutskottens verksamhet regleras i reglemente och instruktioner.

Ekonomi 8:5 Sektionsstyrelsens kassör ansvarar i samr̊ad med sektionsutskottet för
utskottets ekonomi.

Tillfälliga utskott 8:6 Sektionsstyrelsen äger rätt att för särskilda ändam̊al instifta tillfälliga utskott
under en begränsad tid om max ett år. Dessa ska därefter upplösas eller
förtecknas i reglemente.
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Kapitel 9. Sektionskommittéer

Sektionskommittéer 9:1 För beredning och handläggning av specifika fr̊agor har sektionen till sitt
förfogande kommittéer.

Sektionskommittéer förtecknas i reglemente.

Uppgift 9:2 Sektionskommittéer driver särskilda verksamheter inom sektionen i enlighet
med sektionsmötets beslut.

Sektionskommittéer ska ha en i reglementet fastställd huvuduppgift.

Sammansättning 9:3 Sektionskommittéer ska ha ett i reglemente fastställt antal förtroendeposter.
Förtroendeposter och övriga ledamöter väljs av sektionsmöte.

Verksamhet 9:4 Sektionskommittéernas verksamhet regleras i reglemente och instruktioner.

Ekonomi 9:5 Sektionsstyrelsens kassör ansvarar i samr̊ad med sektionskommittén för
kommitténs ekonomi.
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Kapitel 10. Medlemsföreningar

Medlemsföreningar 10:1 En medlemsförening p̊a sektionen är en sammanslutning av medlemmar med
ett gemensamt intresse.

Medlemsföreningar och dess funktioner förtecknas i reglemente.

Sammansättning 10:2 Medlemsföreningen ska ha en ordförande som är medlem i sektionen.

Medlemskap 10:3 Varje sektionsmedlem ska ha rätt till medlemskap i föreningen.
Föreningsmedlem som motverkar föreningens syften kan uteslutas p̊a beslut
av föreningsordföranden samt sektionsstyrelsen

Beviljande och
fr̊antagande av
föreningsstatus

10:4 Medlemsföreningsstatus beviljas och fr̊antas av sektionsmötet.

Rättigheter 10:5 Medlemsförening har rätt att i namn och emblem använda sektionens namn
och symboler.

Skyldigheter 10:6 Medlemsförening är skyldig att rätta sig efter sektionens stadga, reglemente,
övriga styrdokument samt av sektionen fattade beslut.
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Kapitel 11. Valberedning

Uppgift 11:1 Valberedningen ska bereda samtliga val i enlighet med reglemente.

Därutöver kan valberedningen ombes av sektionsstyrelsen att bereda val som
förrättas av sektionsstyrelsen.

Sammansättning 11:2 Valberedningen best̊ar av ordförande, vald för sig, och övriga ledamöter
enligt reglemente. Valberedningen väljs av sektionsmötet.

Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt p̊a intervjuer och överläggningar
tillkommer en representant fr̊an det organ till vilket valbereds.

Åligganden 11:3 Valberedningen åligger att ansl̊a fullständiga nomineringar avseende de val
som ska förrättas av sektionsmöte senast tre dagar innan sektionsmöte.

Sammanträden 11:4 Valberedningen sammanträder p̊a kallelse av valberedningens ordförande.

Beslutsförhet 11:5 Valberedningen är beslutsför om en majoritet av dess ledamöter är
närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening som erh̊aller en
majoritet av valberedningens röster, vid lika röstetal avgör ordförandes röst.

Protokoll 11:6 Valberedningens möten ska protokollföras. Protokoll ska inneh̊alla ärendenas
art, beslut och eventuella reservationer gentemot beslut.

Protokoll justeras av protokollförande samt en av sammanträdet därtill
utsedd justeringsperson.

Sekretess 11:7 Valberedningens arbete är sekretessbelagt i enlighet med reglemente.
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Kapitel 12. Ekonomi

Firmateckning 12:1 Sektionens firma tecknas av sektionens ordförande och kassör i förening.

Räkenskaps̊ar 12:2 Sektionens räkenskaps̊ar följer sektionens verksamhets̊ar.

Budget 12:3 Förslag p̊a budget utarbetas av sektionsstyrelsen för innevarande
räkenskaps̊ar.
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Kapitel 13. Revision och ansvarsfrihet

Sektionsrevisorer 13:1 Sektionsmötet utser tv̊a sektionsrevisorer med uppgift att granska sektionen i
alla dess delar.

Revisor ska vara myndig och kan ej inneha annan förtroendepost med
ekonomiskt eller organisatoriskt ansvar under sitt verksamhets̊ar.

Av revisor krävs ej medlemskap i sektionen.

Revisorernas
åligganden

13:2 Det åligger revisorerna att:

· Under året kontinuerligt granska räkenskaper, förvaltning och
verksamhet

· Över sin granskning avge en revisionsberättelse

Revisionsberättelse ska skickas med slutgiltig kallelse till det sektionsmöte
som ska behandla revisionsberättelse. Revisionsberättelse ska inneh̊alla
rekommendation i fr̊aga om ansvarsfrihet för berörda personer.

Ansvarsfrihet 13:3 Fr̊agan om ansvarsfrihet ska utkrävas för styrelsen och övriga
förtroendevalda.

Ansvarsfrihet är beviljad d̊a sektionsmöte fattat beslut om detta.
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Kapitel 14. Styrdokument

Styrdokument 14:1 De dokument som styr sektionens verksamhet är, förutom denna
stadga; reglemente, instruktioner, policydokument samt vision- och
uppdragsdokument.

Sektionen ska även följa Chalmers studentk̊ars stadga, reglemente
och policydokument.

Vid konflikt mellan sektionens styrdokument gäller sektionens
stadga över sektionens övriga styrdokument.

Skulle sektionens styrdokument g̊a emot Chalmers Studentk̊ars
styrdokument har den sistnämnda företräde.

Fastställande av stadga 14:2 Denna stadga äger giltighet efter att ha antagits av Chalmers
Studentk̊ars styrelse.

Tolkning av stadga 14:3 Skulle tvist om tolkning av denna stadga uppst̊a gäller Chalmers
Studentk̊ars inspektors mening.

Ändring av stadga 14:4 För att ändra denna stadga krävs likalydande beslut med minst
tv̊a tredjedelars majoritet p̊a tv̊a p̊a varandra direkt följande
sektionsmöten varav minst ett ordinarie. Mellan sektionsmötena
m̊aste minst 14 dagar ha förflutit.

Tolkning av reglemente 14:5 Skulle tvist om tolkning av reglemente uppst̊a gäller
sektionsstyrelsens mening tills fr̊agan avgörs av nästa sektionsmöte.

Ändring av reglemente 14:6 För ändring av reglemente krävs beslut p̊a ett sektionsmöte med
minst tv̊a tredjedelars majoritet.

Tolkning av instruktion 14:7 Skulle tvist om tolkning av instruktion uppst̊a, gäller
sektionsstyrelsens mening.

Ändring av instruktion 14:8 Instruktioner fastsl̊as av sektionsstyrelsen.

Överklagan av instruktion görs till sektionsmöte.

Tolkning av
policydokument

14:9 Skulle tvist om tolkning av policydokument uppst̊a, gäller
sektionsstyrelsens mening.
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Ändring av
policydokument

14:10 Policydokument fastsl̊as av sektionsstyrelsen.

Överklagan av policydokument görs till sektionsmöte.

Vision- och
uppdragsdokument

14:11 Visions- och uppdragsdokument beskriver sektionens l̊angsiktiga
vision samt de uppdrag som sektionen ålagts att utföra av dess
medlemmar.

Visions- och uppdragsdokument fastställs och ändras av
sektionsmöte.
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Kapitel 15. Sektionsidentitet

Benämning 15:1 Sektionen benämns även som GS-sektionen.

Skyddshelgon 15:2 Sektionens skyddshelgon är Findus av Sven Nordqvist.

Sektionsfärg 15:3 Sektionens färg är vit.
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Kapitel 16. Teknologsektionens upplösning

Beslut om
upplösning

16:1 För upplösningen av sektionen krävs likalydande beslut med minst
tre fjärdedelars majoritet p̊a tv̊a p̊a varandra direkt följande ordinarie
sektionsmöten.

Fördelning av
tillg̊angar

16:2 Vid sektionens upplösning ska kvarvarande tillg̊angar tillfalla Chalmers
Studentk̊ar att förvalta till dess att en ny förening bildas för att representera
studenterna inom utbildningsprogrammet Globala system.

Övertagande av
ansvar

16:3 Om sektionen skulle ha färre än 30 medlemmar har Chalmers Studentk̊ars
styrelse rätt att överta sektionsmötets rättigheter och skyldigheter.
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Motion om GS-stadga David Winroth

Ändringsyrkande
GS-stadga

David Winroth

Bakgrund

Arbetsgruppen har gjort ett superfint arbete med stadgan, men trots detta finns det n̊agra saker jag
tycker kan ändras för att minska redundans, öka tydlighet och framförallt förenkla verksamheten.

Bland annat bör invalet av valberedningen ske i LP4 tillsammans med styrelsen och revisorn. Detta för
att det kan vara sv̊art för en valberedning som väljs in i LP1 att hinna teambuilda, f̊a en överlämning
och sedan starta processen med att valbereda en mottagningskommitté till LP2.

Sektionens firma bör tecknas av ordförande och kassör var och en för sig. Detta kommer att göra kassörens
arbete mycket smidigare och speciellt nu i början när flera avtal kommer behöva tecknas under kort tid.
När jag pratade med arbetsgruppen om detta sa de att k̊arens ekonomipaket kräver att firman tecknas
i förening, men när jag fr̊agade VO (k̊arens ekonomiansvarige) om detta sa hon att s̊a inte var fallet.

Därutöver bör motioner som rör stadgeändringar kunna skickas med den preliminära kallelsen. Detta är
en strängare formulering än den som finns nu och syftet är egentligen enbart att medlemmarna ska hinna
bilda sig en uppfattning om de föreslagna förändringarna innan den slutliga kallelsen.

Jag noterade ocks̊a att sektionsmötesprotokollet enbart ska signeras av protokollförande och de tv̊a
justeringspersonerna. Jag skulle vilja lägga till mötesordförande ocks̊a d̊a man som sekreterare och ju-
sterare ibland missar delar av en konversation som mötesordförande kanske hinner med. Ofta har ocks̊a
mötesordförande mer koll p̊a de beslut som fattas och kan därför granska propositionsordningarna som
de skrivs ner i protokollet.

I 6:3 noterar jag att arbetsgruppen använt termen ”Februarimötet” istället för ”sektionsmötet LP3”.
Detta tycker jag bör ändras för att skapa tydlighet. Dessutom tänker jag att budget bör fastsl̊as i LP1
och därför bör detta ändras enligt mitt förslag.

I kapitel 7 kan 7:4 strykas d̊a detta redan regleras i 4:6.

P̊a flera ställen st̊ar ocks̊a att vissa sektionsorgans ekonomi ska skötas av sektionskassören i samr̊ad
med organen. Jag tycker det bör ändras till att sektionskassör och ekonomiansvarig i kommitté eller
studienämnd ansvarar för ekonomin, men detta kan vara en fr̊aga om ekonomipaketet och jag är därför
öppet för diskussion om det.
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Yrkande

att Under 5:7 göra följande ändring:
Det åligger ordinarie sektionsmöte i läsperiod 1, förutom de ovan stadgade punkterna för varje
sektionsmäte att:

• Fastställa verksamhetsplan och budget för verksamhets̊aret

• Behandla verksamhets- och revisionsberättelser fr̊an föreg̊aende verksamhets̊ar

• Besluta om ansvarsfrihet för föreg̊aende sektionsstyrelse

• Välja valberedning

• Behandla punkter enligt reglemente

att Under 5:10 göra följande tillägg:
Det åligger ordinarie sektionsmöte i läsperiod 4, förutom de ovan stadgade punkterna för varje
sektionsmöte att:

• Fastställa preliminär verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhets̊ar

• Välja en sektionsrevisor

• Välja in sektionsstyrelse

• Välja in studienämnd

• Behandla punkter enligt reglemente

• Välja valberdning

att Under 5:12 göra följande ändring:
Motion ska vara sektionsstyrelsen tillhanda senast sju dagar före sektionsmöte för beredning. Motion
som rör stadgeändring ska vara sektionsstyrelsen tillhanda senast tio 14 dagar före sektionsmöte.

att Under 5:15 göra följande ändring:
Under sektionsmöte ska protokoll föras som inneh̊aller anteckningar om ärendenas art, samtliga
ställda och ej återtagna yrkanden, beslut samt särskilda yttranden och reservationer. Protokoll
justeras av mötesordförande, mötessekreterare samt av mötet därtill utsedda justerare. Justerat
protokoll ansl̊as genom sektionens kommunikationskanaler senast 14 dagar efter mötet.

att Under 6:3 göra följande ändring:
Det åligger sektionsstyrelsen att:

• Planera och leda sektionens löpande verksamhet

• Inför sektionsmötet ansvara för sektionens verksamhet och ekonomi
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Motion om GS-stadga David Winroth

• Upprätta ett förslag till budget p̊a Februarimötet sektionsmötet lp1

• Verkställa av sektionsmötet fattade beslut, s̊avida annan ansvarig ej anges i beslutet

• Bereda p̊a sektionsmötet ankommande ärenden

• Representera sektionen och föra dess talan

• övervaka arbetet i utskott och kommittéer

• Välja ledamöter i sektionens utskott

• Fastställa instruktioner för sektionens utskott, kommittéer och övriga förtroendevalda

att Under 7:3 göra följande ändring:
Det åligger studienämnden att:

• Rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente samt övriga styrdokument

• Följa åläggande fr̊an sektionsstyrelsen att vidta viss åtgärd eller utreda viss fr̊aga som ligger
inom deras verksamhetsomr̊ade

• Vid varje sektionsmöte vara representerad

att Under 7:4 göra följande ändring:
Sektionsstyrelsens kassör ansvarar i samr̊ad med studienämnden tillsammans med studienämndens
ekonomiansvariga för studienämndens ekonomi.

att Under 9:5 göra följande ändring:
Sektionsstyrelsens kassör ansvarar i samr̊ad med sektionskommittén tillsammans med kommitténs
ekonomiansvariga för kommitténs ekonomi.

att Under 12:1 göra följande ändring:
Sektionens firma tecknas av sektionens ordförande och kassör i förening var och en för sig.

Göteborg 22-03-2022
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Kapitel 1. Allmänt

Namn 1:1 Föreningens namn är Teknologsektionen Globala system, och har
organisationsnummer XXXXXX-XXXX.

Syfte 1:2 Teknologsektionen Globala system, vidare benämnd som sektionen, har till
syfte att tillvarata gemensamma intressen för studerande vid utbildningen
Globala system samt dess associerade masterprogram vid Chalmers Tekniska
Högskola.

Oberoende 1:3 Sektionen är fackligt och partipolitiskt oberoende samt religiöst neutral.

Verksamhets̊ar 1:4 Sektionens verksamhets̊ar löper fr̊an 1 juli till 30 juni.
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Kapitel 2. Medlemmar

Medlemskap 2:1 Medlem är varje k̊armedlem i Chalmers Studentk̊ar som uppfyller n̊agon av
punkterna nedan:

· studerar vid utbildningsprogrammet Globala system

· studerar ett masterprogram associerat till utbildningsprogrammet
Globala system

samt erlagt medlemsavgift till sektionen för innevarande termin.

Utöver kan sektionen ha hedersmedlemmar enligt 2:4.

Rättigheter 2:2 Medlem i sektionen har:

· närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt p̊a sektionsmöte

· rätt att f̊a motioner behandlade av sektionsmöte

· rätt att ställa upp i val till sektionens organ

· rätt att ta del av sektionens protokoll och övriga handlingar,
undantaget de dokument som anses icke-offentliga enligt reglemente

· rätt att delta i sektionens verksamhet

· rätt att utnyttja av sektionen erbjudna tjänster

Skyldigheter 2:3 Medlem i sektionen är skyldig att rätta sig efter Chalmers Studentk̊ars och
sektionens stadga, reglemente samt övriga föreskrifter och beslut.

Medlem som ej fullgör sina skyldigheter kan fr̊antas rättigheter av
sektionsstyrelsen.

Hedersmedlemskap 2:4 Hedersmedlemskap kan tilldelas nu levande person som främjat sektionen,
sektionens medlemmar eller p̊a annat sätt tillförskansat sig medlemmarnas
vördnad och respekt.

Hedersmedlems
rättigheter och
skyldigheter

2:5 Hedersmedlem i sektionen har:

· närvaro- och yttranderätt p̊a sektionsmöte

· rätt att delta p̊a sektionens arrangemang

· rätt att utnyttja av sektionen erbjudna tjänster

Hedersmedlemmar har skyldigheter enligt 2.3.
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Inval av
hedersmedlem

2:6 Förslag till hedersmedlem lämnas i skrivelse till sektionsstyrelsen
undertecknad av minst 25 av sektionens medlemmar. Ärendet tas upp p̊a
nästa sektionsmöte och beslut om nominering av hedersmedlem ska bifallas
med minst tv̊a tredjedels majoritet. Vid bifall kallas personen till nästa
sektionsmöte där val förrättas. Personen ska närvara eller ha inkommit
med skriftligt bifall. Beslut om inval ska bifallas med minst tv̊a tredjedels
majoritet.
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Kapitel 3. Organisation och ansvar

Organisation 3:1 Sektionens verksamhet ska utövas enligt denna stadga och tillhörande
reglemente genom följande organ:

· Sektionsmötet

· Sektionens valberedning

· Sektionsstyrelsen

· Studienämnden

· Sektionsutskott

· Sektionskommittéer

· Sektionsrevisorer

· Medlemsföreningar

· Sektionens övriga funktionärer

Ansvar 3:2 Organ inom sektionen ansvarar inför sektionsmötet samt den församling som
har valt organet.

Beslutsfattande 3:3 Beslut för sektionens räkning fattas av:

· Sektionsmötet

· Sektionsstyrelsen

Eller av det organ inom sektionen till vilket sektionsmötet eller
sektionsstyrelsen anser det lämpligt att delegera beslut.
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Kapitel 4. Funktionärer

Funktionär 4:1 Funktionär är den medlem som valts av sektionsmöte eller sektionsstyrelsen
för att utföra en uppgift.

Förtroendevald 4:2 Förtroendevald är den medlem som av sektionsmöte valts till förtroendepost.

Förtroendevald ska vara medlem i sektionen om ej annat föreskrivs i stadgan.

Förtroendepost 4:3 Förtroendepost är en roll inom sektionens verksamhet där större ansvar
utkrävs.

Förtroendepost innefattar alla styrelseposter samt de poster som i reglemente
definieras som förtroendeposter. Samtliga förtroendeposter väljs in var och en
för sig.

Misstroende-
förklaring

4:4 Misstroende mot funktionär som ej uppfyller sitt uppdrag kan förklaras av:

· Ledamot av sektionsstyrelsen

· Sektionsrevisor

· 25 medlemmar

Misstroendeförklaring resulterar i misstroendevotum i det sektionsorgan
vilket har valt funktionären. För att bifalla misstroendevotum krävs enkel
majoritet. Bifallet misstroendevotum resulterar i omedelbart entledigande av
funktionären.

Fyllnadsval 4:5 D̊a förtroendevald avslutar sitt uppdrag i förtid ska fyllnadsval till posten ske
senast p̊a nästa sektionsmöte.

Sektionsstyrelsen har rätt att fram till dess fyllnadsvälja vakanta poster.

Skyldigheter 4:6 Funktionär är skyldig att rätta sig efter styrdokument.

Tillfälliga
funktionärer

4:7 Sektionsstyrelsen har rätt att utse tillfälliga funktionärer för särskilda
ändam̊al under en begränsad tidsperiod. Dessa behöver ej förtecknas i
reglemente.
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Kapitel 5. Sektionsmötet

Befogenheter 5:1 Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ. Sektionsmötet ska
avgöra fr̊agor av vikt för sektionen som helhet.

Sammanträde 5:2 Ordinarie sektionsmöte ska sammanträda en g̊ang per läsperiod i enlighet
med Chalmers läs̊arsindelning. Utöver det kan extrainsatta sektionsmöten
h̊allas enligt 5:11.

Begäran av
sektionsmöte

5:3 Rätt att begära utlysande av sektionsmöte äger:

· Ledamot av sektionsstyrelsen

· Sektionsrevisorer

· 25 medlemmar

· Chalmers studentk̊ars styrelse

· Chalmers studentk̊ars inspektor

Sektionsmöte ska h̊allas senast 21 dagar efter giltig begäran framställts till
sektionsstyrelsen.

Utlysande 5:4 Sektionsmöte ska utlysas av sektionsstyrelsen genom en preliminär
kallelse minst 14 dagar i förväg. Utlysandet ska ansl̊as genom sektionens
kommunikationskanaler samt skickas ut via sektionens maillistor.

Senast tre dagar innan sektionsmötet ska en slutgiltig kallelse delges
medlemmarna inneh̊allande dagordning, propositioner, motioner samt
eventuella övriga handlingar.

Beslutsförhet 5:5 Sektionsmötet är beslutsförigt om minst 30 medlemmar är närvarande.

Föredragningslista 5:6 Sektionsmöten ska alltid behandla följande:

· Val av mötesordförande och mötessekreterare

· Val av tv̊a rösträknare tillika justerare

· Uppföljning av beslut

· Inkomna motioner och propositioner
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Möte i läsperiod 1 5:7 Det åligger ordinarie sektionsmöte i läsperiod 1, förutom de ovan stadgade
punkterna för varje sektionsmöte att:

· Fastställa verksamhetsplan och budget för verksamhets̊aret

· Behandla verksamhets- och revisionsberättelser fr̊an föreg̊aende
verksamhets̊ar

· Besluta om ansvarsfrihet för föreg̊aende sektionsstyrelse

· Välja valberedning

· Behandla punkter enligt reglemente

Möte i läsperiod 2 5:8 Det åligger ordinarie sektionsmöte i läsperiod 2, förutom de ovan stadgade
punkterna för varje sektionsmöte att:

· Välja en sektionsrevisor

· Behandla punkter enligt reglemente

Möte i läsperiod 3 5:9 Det åligger ordinarie sektionsmöte i läsperiod 3, förutom de ovan stadgade
punkterna för varje sektionsmöte att:

· Behandla ekonomisk rapport fr̊an sektionsstyrelsen

· Behandla punkter enligt reglemente

Möte i läsperiod 4 5:10 Det åligger ordinarie sektionsmöte i läsperiod 4, förutom de ovan stadgade
punkterna för varje sektionsmöte att:

· Fastställa preliminär verksamhetsplan och budget för nästkommande
verksamhets̊ar

· Välja en sektionsrevisor

· Välja in sektionsstyrelse

· Välja in studienämnd

· Behandla punkter enligt reglemente

Extrainsatt
sektionsmöte

5:11 Extrainsatt sektionsmöte ska utlysas enligt 5:3, med undantaget att
preliminär kallelse sker minst sju dagar i förväg.

Motioner 5:12 Motion ska vara sektionsstyrelsen tillhanda senast sju dagar före
sektionsmöte för beredning. Motion som rör stadgeändring ska vara
sektionsstyrelsen tillhanda senast 14 dagar före sektionsmöte.
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Beslut 5:13 Beslut fattas p̊a sektionsmöte med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör
mötesordförandes röst, om ej annat anges i stadgan.

Votering ska genomföras om n̊agon röstberättigad mötesdeltagare s̊a begär.
Sluten omröstning ska genomföras om n̊agon röstberättigad mötesdeltagare
s̊a begär.

Personval 5:14 Vid personval är det individen som erh̊allit mer än hälften av röstlängdens
röster som anförtros posten. Om s̊adan röstövervikt ej n̊as, ska omröstning
ske mellan de tv̊a som erh̊allit de flesta rösterna. Vid lika mellan tv̊a personer
avgör lotten.

Protokoll 5:15 Under sektionsmöte ska protokoll föras som inneh̊aller anteckningar om
ärendenas art, samtliga ställda och ej återtagna yrkanden, beslut samt
särskilda yttranden och reservationer. Protokoll justeras av mötesordförande,
mötessekreterare samt av mötet därtill utsedda justerare. Justerat protokoll
ansl̊as genom sektionens kommunikationskanaler senast 14 dagar efter mötet.

Överklagande 5:16 Beslut av sektionsmötet som strider mot Chalmers Studentk̊ars eller
sektionens stadga, reglemente eller policydokument f̊ar undanröjas av
k̊arfullmäktige. S̊adant beslut ska tas upp till prövning om det begärs av en
k̊armedlem d̊a det rör k̊arens styrdokument, eller sektionsmedlem d̊a det rör
teknologsektionens styrdokument.
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Kapitel 6. Sektionsstyrelsen

Befogenheter 6:1 Sektionsstyrelsen leder sektionens verksamhet i överensstämmelse med denna
stadga, befintligt reglemente samt av sektionsmötet fattade beslut.

Sektionsstyrelsen kan, d̊a sektionsmöte ej kan h̊allas, överta sektionsmötets
befogenheter. Beslut som sektionsstyrelsen fattar under övertagande av
sektionsmötets befogenheter ska fastställas av närmast följande sektionsmöte.

Sammansättning 6:2 Sektionsstyrelsen best̊ar av:

· Ordförande

· Vice ordförande

· Kassör

· Övriga ledamöter enligt reglemente

Är posterna ordförande, vice ordförande och kassör tillsatta har styrelsen
befogenhet att bedriva verksamhet enligt verksamhetsplanen.

Åligganden 6:3 Det åligger sektionsstyrelsen att:

· Planera och leda sektionens löpande verksamhet

· Inför sektionsmötet ansvara för sektionens verksamhet och ekonomi

· Upprätta ett förslag till budget p̊a sektionsmötet i läsperiod 1

· Verkställa av sektionsmötet fattade beslut, s̊avida annan ansvarig ej
anges i beslutet

· Bereda p̊a sektionsmötet ankommande ärenden

· Representera sektionen och föra dess talan

· Övervaka arbetet i utskott och kommittéer

· Välja ledamöter i sektionens utskott

· Fastställa instruktioner för sektionens utskott, kommittéer och övriga
förtroendevalda

Sektionsstyrelsen och dess ledamöter har i övrigt åligganden enligt
reglemente.

Sammanträde 6:4 Sektionsstyrelsen sammanträder p̊a ordförandes kallelse. Ledamot av
sektionsstyrelsen äger rätt att hos ordförande begära sektionsstyrelsens
sammanträde. Vice ordförande övertar dessa befogenheter d̊a ordförande är
fr̊anvarande.

Sammanträde ska ske inom sju dagar fr̊an giltig begäran.
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Beslutsförhet 6:5 Sektionsstyrelsen äger rätt att fatta beslut om minst hälften av styrelsens
ledamöter är närvarande, varav en är ordförande eller vice ordförande.

Kallelse 6:6 Kallelse med föredragningslista ska utsändas till sektionsstyrelsens ledamöter
och övriga mötesdeltagare minst tv̊a dagar före sammanträde.

Protokoll 6:7 Sektionsstyrelsens möten ska protokollföras. Protokoll ska inneh̊alla
närvarande, ärendenas art, beslut samt särskilda yttranden och reservationer.
Protokoll justeras av protokollförande samt minst en av mötet därtill utsedd
justerare. Justerat protokoll ansl̊as genom sektionens kommunikationskanaler
senast 14 dagar efter mötet.
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Kapitel 7. Studienämnden

Uppgift 7:1 Sektionens studienämnd har till uppgift att övervaka tillst̊andet och
utvecklingen beträffande studiefr̊agor, främja kontakten med lärarna samt
h̊alla god kontakt med sektionens medlemmar och styrelse.

Sammansättning 7:2 Studienämnden best̊ar av ordförande och ytterligare ledamöter enligt
reglemente.

Åligganden 7:3 Det åligger studienämnden att:

· Följa åläggande fr̊an sektionsstyrelsen att vidta viss åtgärd eller utreda
viss fr̊aga som ligger inom deras verksamhetsomr̊ade

· Vid varje sektionsmöte vara representerad

Ekonomi 7:4 Sektionsstyrelsens kassör ansvarar i samr̊ad med studienämnden för
studienämndens ekonomi.
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Kapitel 8. Sektionsutskott

Sektionsutskott 8:1 För beredning och hantering av specifika funktioner har sektionsstyrelsen till
sitt förfogande utskott.

Sektionens utskott förtecknas i reglemente.

Uppgift 8:2 Sektionsutskott arbetar tillsammans med sektionsstyrelsen kontinuerligt
under året med specifika fr̊agor.

Sammansättning 8:3 Sektionsutskott best̊ar av ledamöter tillsatta av styrelsen där minst en
utskottsledamot ska vara styrelseledamot, om ej annat anges i reglemente.

Sektionsutskott leds av ledamot av sektionsstyrelsen eller utskottsledamot
vald av sektionsmötet med därtill utsett ansvar.

Verksamhet 8:4 Sektionsutskottens verksamhet regleras i reglemente och instruktioner.

Ekonomi 8:5 Sektionsstyrelsens kassör ansvarar i samr̊ad med sektionsutskottet för
utskottets ekonomi.

Tillfälliga utskott 8:6 Sektionsstyrelsen äger rätt att för särskilda ändam̊al instifta tillfälliga utskott
under en begränsad tid om max ett år. Dessa ska därefter upplösas eller
förtecknas i reglemente.
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Kapitel 9. Sektionskommittéer

Sektionskommittéer 9:1 För beredning och handläggning av specifika fr̊agor har sektionen till sitt
förfogande kommittéer.

Sektionskommittéer förtecknas i reglemente.

Uppgift 9:2 Sektionskommittéer driver särskilda verksamheter inom sektionen i enlighet
med sektionsmötets beslut.

Sektionskommittéer ska ha en i reglementet fastställd huvuduppgift.

Sammansättning 9:3 Sektionskommittéer ska ha ett i reglemente fastställt antal förtroendeposter.
Förtroendeposter och övriga ledamöter väljs av sektionsmöte.

Verksamhet 9:4 Sektionskommittéernas verksamhet regleras i reglemente och instruktioner.

Ekonomi 9:5 Sektionsstyrelsens kassör ansvarar i samr̊ad med sektionskommittén för
kommitténs ekonomi.
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Kapitel 10. Medlemsföreningar

Medlemsföreningar 10:1 En medlemsförening p̊a sektionen är en sammanslutning av medlemmar med
ett gemensamt intresse.

Medlemsföreningar och dess funktioner förtecknas i reglemente.

Sammansättning 10:2 Medlemsföreningen ska ha en ordförande som är medlem i sektionen.

Medlemskap 10:3 Varje sektionsmedlem ska ha rätt till medlemskap i föreningen.
Föreningsmedlem som motverkar föreningens syften kan uteslutas p̊a beslut
av föreningsordföranden samt sektionsstyrelsen

Beviljande och
fr̊antagande av
föreningsstatus

10:4 Medlemsföreningsstatus beviljas och fr̊antas av sektionsmötet.

Rättigheter 10:5 Medlemsförening har rätt att i namn och emblem använda sektionens namn
och symboler.

Skyldigheter 10:6 Medlemsförening är skyldig att rätta sig efter sektionens stadga, reglemente,
övriga styrdokument samt av sektionen fattade beslut.
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Stadga
2022-03-22

Kapitel 11. Valberedning

Uppgift 11:1 Valberedningen ska bereda samtliga val i enlighet med reglemente.

Därutöver kan valberedningen ombes av sektionsstyrelsen att bereda val som
förrättas av sektionsstyrelsen.

Sammansättning 11:2 Valberedningen best̊ar av ordförande, vald för sig, och övriga ledamöter
enligt reglemente. Valberedningen väljs av sektionsmötet.

Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt p̊a intervjuer och överläggningar
tillkommer en representant fr̊an det organ till vilket valbereds.

Åligganden 11:3 Valberedningen åligger att ansl̊a fullständiga nomineringar avseende de val
som ska förrättas av sektionsmöte senast tre dagar innan sektionsmöte.

Sammanträden 11:4 Valberedningen sammanträder p̊a kallelse av valberedningens ordförande.

Beslutsförhet 11:5 Valberedningen är beslutsför om en majoritet av dess ledamöter är
närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening som erh̊aller en
majoritet av valberedningens röster, vid lika röstetal avgör ordförandes röst.

Protokoll 11:6 Valberedningens möten ska protokollföras. Protokoll ska inneh̊alla ärendenas
art, beslut och eventuella reservationer gentemot beslut.

Protokoll justeras av protokollförande samt en av sammanträdet därtill
utsedd justeringsperson.

Sekretess 11:7 Valberedningens arbete är sekretessbelagt i enlighet med reglemente.
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Kapitel 12. Ekonomi

Firmateckning 12:1 Sektionens firma tecknas av sektionens ordförande och kassör var och en för
sig.

Räkenskaps̊ar 12:2 Sektionens räkenskaps̊ar följer sektionens verksamhets̊ar.

Budget 12:3 Förslag p̊a budget utarbetas av sektionsstyrelsen för innevarande
räkenskaps̊ar.
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Stadga
2022-03-22

Kapitel 13. Revision och ansvarsfrihet

Sektionsrevisorer 13:1 Sektionsmötet utser tv̊a sektionsrevisorer med uppgift att granska sektionen i
alla dess delar.

Revisor ska vara myndig och kan ej inneha annan förtroendepost med
ekonomiskt eller organisatoriskt ansvar under sitt verksamhets̊ar.

Av revisor krävs ej medlemskap i sektionen.

Revisorernas
åligganden

13:2 Det åligger revisorerna att:

· Under året kontinuerligt granska räkenskaper, förvaltning och
verksamhet

· Över sin granskning avge en revisionsberättelse

Revisionsberättelse ska skickas med slutgiltig kallelse till det sektionsmöte
som ska behandla revisionsberättelse. Revisionsberättelse ska inneh̊alla
rekommendation i fr̊aga om ansvarsfrihet för berörda personer.

Ansvarsfrihet 13:3 Fr̊agan om ansvarsfrihet ska utkrävas för styrelsen och övriga
förtroendevalda.

Ansvarsfrihet är beviljad d̊a sektionsmöte fattat beslut om detta.
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Stadga
2022-03-22

Kapitel 14. Styrdokument

Styrdokument 14:1 De dokument som styr sektionens verksamhet är, förutom denna
stadga; reglemente, instruktioner, policydokument samt vision- och
uppdragsdokument.

Sektionen ska även följa Chalmers studentk̊ars stadga, reglemente
och policydokument.

Vid konflikt mellan sektionens styrdokument gäller sektionens
stadga över sektionens övriga styrdokument.

Skulle sektionens styrdokument g̊a emot Chalmers Studentk̊ars
styrdokument har den sistnämnda företräde.

Fastställande av stadga 14:2 Denna stadga äger giltighet efter att ha antagits av Chalmers
Studentk̊ars styrelse.

Tolkning av stadga 14:3 Skulle tvist om tolkning av denna stadga uppst̊a gäller Chalmers
Studentk̊ars inspektors mening.

Ändring av stadga 14:4 För att ändra denna stadga krävs likalydande beslut med minst
tv̊a tredjedelars majoritet p̊a tv̊a p̊a varandra direkt följande
sektionsmöten varav minst ett ordinarie. Mellan sektionsmötena
m̊aste minst 14 dagar ha förflutit.

Tolkning av reglemente 14:5 Skulle tvist om tolkning av reglemente uppst̊a gäller
sektionsstyrelsens mening tills fr̊agan avgörs av nästa sektionsmöte.

Ändring av reglemente 14:6 För ändring av reglemente krävs beslut p̊a ett sektionsmöte med
minst tv̊a tredjedelars majoritet.

Tolkning av instruktion 14:7 Skulle tvist om tolkning av instruktion uppst̊a, gäller
sektionsstyrelsens mening.

Ändring av instruktion 14:8 Instruktioner fastsl̊as av sektionsstyrelsen.

Överklagan av instruktion görs till sektionsmöte.

Tolkning av
policydokument

14:9 Skulle tvist om tolkning av policydokument uppst̊a, gäller
sektionsstyrelsens mening.
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2022-03-22

Ändring av
policydokument

14:10 Policydokument fastsl̊as av sektionsstyrelsen.

Överklagan av policydokument görs till sektionsmöte.

Vision- och
uppdragsdokument

14:11 Visions- och uppdragsdokument beskriver sektionens l̊angsiktiga
vision samt de uppdrag som sektionen ålagts att utföra av dess
medlemmar.

Visions- och uppdragsdokument fastställs och ändras av
sektionsmöte.
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2022-03-22

Kapitel 15. Sektionsidentitet

Benämning 15:1 Sektionen benämns även som GSektionen.

Skyddshelgon 15:2 Sektionens skyddshelgon är Alice i Underlandet.

Sektionsfärger 15:3 Sektionens färger är petroleumbl̊a och sandgul.
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Stadga
2022-03-22

Kapitel 16. Teknologsektionens upplösning

Beslut om
upplösning

16:1 För upplösningen av sektionen krävs likalydande beslut med minst
tre fjärdedelars majoritet p̊a tv̊a p̊a varandra direkt följande ordinarie
sektionsmöten.

Fördelning av
tillg̊angar

16:2 Vid sektionens upplösning ska kvarvarande tillg̊angar tillfalla Chalmers
Studentk̊ar att förvalta till dess att en ny förening bildas för att representera
studenterna inom utbildningsprogrammet Globala system.

Övertagande av
ansvar

16:3 Om sektionen skulle ha färre än 30 medlemmar har Chalmers Studentk̊ars
styrelse rätt att överta sektionsmötets rättigheter och skyldigheter.
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Yttrande Motion 16 – Teknologsektionen 

Globala system 
 

Kårstyrelsen är glada över att se att denna motion inkommit till FuM8 21/22 som ett resultat av det 
arbete som bedrivits sedan första informationen om ett nytt utbildningsprogram kom. Det beslutades 
tidigt i processen av kårstyrelsen att målet var att Globala system skulle bilda en egen sektion och 
fram till dess skulle vara en del av KfKb-sektionen. Det ledde till att en handlingsplan upprättades 
som har följts till att sektionen nu bildas. Då kårstyrelsen har haft god kontakt med både 
sektionsstyrelsen på KfKb likväl som projektgruppen Bildande av sektion för Globala system har vi 
kunnat följa arbetet som genomförts och fått en god insyn i de beslut som har tagits. Med det så 
känner vi oss redo att välkomna en ny sektion in i Chalmersgemenskapen. 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen 

att  fullmäktige bifaller motionen i sin helhet.  

 

 

Kårstyrelsen genom,  

 

_____________________________ 

Nicole Stengård Tamm 
Utbildningsenhetens ordförande 2021/2022 
uo@chalmersstudentkar.se  

Transaktion 09222115557472969055 Bilaga 2



 MOTION
2022-02-24

Motion 12 – Uppdatera kallande till
sektionsmöten
Bakgrund
De senaste åren har några sektioner tillsatt någon form av presidium, likt talmanspresidiet i FuM, för
att kalla till samt hålla i respektive sektions sektionsmöten. Detta har resulterat i att sektionerna i
frågas stadgor hamnar i konflikt med kårens stadga där endast sektionsstyrelser i nuläget är behöriga
att kalla till sektionsmöten. För att möjliggöra konceptet av ett organ som kallar till samt håller i
sektionsmöten skilt från sektionsstyrelsen, utan att tvinga det på alla sektioner, bör kårens stadga
specificera att sektionens egen stadga bestämmer kallandet till sektionsmöten i stället för att
begränsa det till enbart sektionsstyrelserna.

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar undertecknade:

att ändra meningen ”Sektionsmötet sammanträder på kallelse av sektionsstyrelsen.” till
”Sektionsmötet sammanträder på kallelse enligt sektionens stadga.” under §16:8 i Chalmers
studentkårs stadga.

att stryka ”hos sektionsstyrelsen” ur ”Rätt att hos sektionsstyrelsen begära utlysande av
sektionsmöte tillkommer:” under §16:8 i Chalmers studentkårs stadga.

Sektionsmötet 16:8 Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ.
Sektionsmötet sammanträder på kallelse enligt sektionens
stadga.

Sektionsmedlem har närvaro-, yttrande-, förslags- och
rösträtt vid sektionsmöte. Kårledningsledamot och kårens
inspektor har närvaro- och yttranderätt.

Rätt att begära utlysande av sektionsmöte tillkommer:
● sektionsstyrelseledamot
● inspektor
● kårstyrelsen
● sektionens revisorer
● 25 sektionsmedlemmar

Sektionsmöte skall hållas inom tre veckor från det behörig
framställan gjorts.

______________________________________ ______________________________________

Albert Vesterlund David Winroth
Sakupplysning Sakupplysning
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Yttrande Motion 12 – Uppdatera kallande 

till sektionsmöten 
Kårstyrelsen har nu sett över motionen mer ingående, tillsammans med sektionsstyrelser och kårens 
inspektor.  

Sektionerna ansåg generellt att ändringen är positiv i att de får välja själva vad som passar dem, och 
många såg positivt eller hade tankar på att införa något typ av talmanspresidium. Samordningen av 
sektionsmötet är ofta en stor arbetsbelastning för sektionsstyrelsen, och det kan ses som 
odemokratiskt att styrelsen leder organet där de också lägger fram handlingar. Flertalet sektioner har 
dock en separat mötesordförande som leder sektionsmötet. 

Å andra sidan ser kårstyrelsen att förslaget som det lagts fram, i att lämnas upp till sektionen att 
själva bestämma, öppnar upp för alldeles för många alternativ. Det riskerar att bli otydligt för 
sektionsmedlemmarna hur ansvaret och mandatet ser ut på sektionen, och vem som ska ställas till 
svars i de olika konstellationerna av sektionsmöte-sammankallande-sektionsstyrelse. Det riskerar 
även bli en ökad distansering mellan beslutsfattare och gemene sektionsmedlem och kan leda till 
minskad transparens. Det blir även belastande för kårstyrelsen om det vid varje tillfälle en sektion vill 
göra en ändring i vilken funktion som sammankallar till sektionsmötet, ska göras en bedömning om 
ändringen är tydlig nog för sektionsmedlemmarna och om det är en lösning som ska tillåtas. Det blir 
även belastande för framför allt vice kårordförande om det finns olika sammankallande instanser på 
sektionerna, eftersom vice kårordförande koordinerar verksamheten och finns som hjälp och 
stöttning för sektionerna. Fler funktioner ökar otydligheten och därmed även arbetsbördan. För att 
summera så öppnar förslaget upp för många alternativ som riskerar att bidra till en försämring för 
kåren centralt och för sektionens medlemmar. 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen 

att  avslå motionen 

 

 

Kårstyrelsen genom,  

 

_____________________________   

Julia Cramstedt 
Vice kårordförande 2021/2022 
vo@chalmersstudentkar.se 
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NOMINERING

2022-05-04

VALBEREDNINGEN

Ledamot styrelsen för AB Chalmers
Studentkårs företagsgrupp

Nominering

Officiell nomineringstext

Fred Andersson, h17 har visat ett stort intresse för att driva arbetet med att utveckla AB Chalmers
studentkårs företagsgrupp. Fred har under sina år på chalmers bildat sig en djup förståelse för kårens
struktur och dess bolag. Inte minst i och med sin post som AO i kårledningen och ett trefaldigt
engagemang i FuM. Dessa erfarenheter skapar goda förutsättningar för att snabbt kunna sätta sig in i
rollen som studentrepresentant. Sådan erfarenhet bör värderas högt då strukturen i synnerhet kan
anses mer omfattande i företagsgruppen.

Det som utmärker honom som person är hans förmåga att strategiskt bemöta situationer med
professionell inställning som alltid ämnar till att utveckla arbetet. Fred betonar vikten att ständigt
hålla örat mot rälsen för att kunna representera studenternas åsikter och ta till vara på deras initiativ.
För att uppnå detta ser han till att ta många tillfällen i akt för att nätverka och knyta nya kontakter.
Det han för till bordet är ett starkt intresse för bolagsstyrning samt ett brett studentperspektiv som
alltid eftersträvar att främja studentnyttan.

Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Fred Andersson som
ledamot till styrelsen för Chalmers Teknologkonsulter AB.

Valberedningen

2022-05-04
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NOMINERING

2022-05-04

VALBEREDNINGEN

Ledamot för styrelsen AB Chalmers
Studentkårs företagsgrupp

Nominering

Officiell nomineringstext

Julia Cramstedt, kbkb17, har visat ett stort intresse i att driva arbetet med AB Chalmers Studentkårs
företagsgrupp framåt, t.ex när det gäller hållbarhetsfrågor. Som vice ordförande för Chalmers
studentkår har Julia inte bara utvecklat sin problemlösnings- och ledarskapsförmåga, utan hon har
också fått en djup insikt i hur kårens bolag fungerar. Dessa erfarenheter ger henne goda
förutsättningar att göra ett bra arbete i företagsgruppens styrelse. Utöver detta är Julia också väldigt
mån att företagen alltid ska se till studentnyttan i första hand.

Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Julia Cramstedt till
studentledamot i AB Chalmers Studentkårs företagsgrupp.

Valberedningen

2022-04-05

1 av 1
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NOMINERING

2022-05-04

VALBEREDNINGEN

Ledamot styrelsen för Emil & Emilias
kårhus AB

Nominering

Officiell nomineringstext

Sara Kitzing, it16, har visat ett stort intresse för att driva arbetet med att utveckla Emil & Emilias
kårhus AB. Under sitt år som HA i kårledningen har Sara bildat sig god erfarenhet av lokalfrågor och
fastighetsförvaltning samt strukturen hos EKAB/EmKAB bolagen. Med god insyn, och ett pågående
engagemang, i de befintliga kårhusbolagen kommer hon med lätthet ta på sig ansvaret och tidigt
inleda påverkansarbete å studenternas vägnar.

Hon ser kårhusen som en samlingspunkt vilket är grundläggande för att alla studenter ska kunna hitta
en aktivitet eller engagemang som knyter studenterna samman, då det är dessa engagemang som
driver kåren framåt. Därför är det oerhört viktigt att fortsätta driva frågan om upprustning och
expansion av lokaler tillgängliga för studenter.

Det som utmärker Sara är det stora drivet för arbetet hon lett under kårledningsåret samt hennes
djupgående engagemang för fastigheter. Därtill besitter hon goda förmågor för att kunna argumentera
sakligt och professionellt i en miljö där studentperspektivet sätts främst.

Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Sara Kitzing som ledamot
till styrelsen för Chalmers Teknologkonsulter AB.

Valberedningen

2022-05-04

1 av 1
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NOMINERING

2022-05-04

VALBEREDNINGEN

Styrelseledamot i Chalmers Studentkår
Rekrytering AB

Nominering

Officiell nomineringstext

Alexandra Alto, kfkb17, visar ett stort intresse för rekryteringsfrågor och en vilja att utöka sin
förståelse av bolaget och dess styrelse. Hon är driven och ambitiös, och förhåller sig pragmatiskt till
utvecklingsarbetet av företaget. Hon vill avlasta VD-paret genom att arvodera ut projektarbeten, och
därmed låta dem fokusera på företagskontakt.

Hon har efter ett år som vice VD för Chalmers Studentkår Rekrytering AB god inblick i det operativa
arbetet, inklusive ekonomiska frågor, och skulle vara en tillgång för nästkommande VD-par.
Alexandra ser bolaget som en viktigt plattform för chalmerister på väg ut på arbetsmarknaden, och
lyfter att huvuduppdraget är att hjälpa chalmerister, snarare än vinstmaximering. I rollen som vice VD
propagerade hon därmed för att anställa en student över någon från HR, när en avlastande position
skulle tillsättas. Hon var också drivande i samarbetet med CHARMtalks, där hon skapade kontakt med
kårledningen, och hjälpte med utsållning och marknadsföring.

Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Alexandra till
styrelseledamot i Chalmers Studentkår Rekrytering AB.

Valberedningen

2022-05-04

1 av 1
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NOMINERING

2022-05-03

VALBEREDNINGEN

Ledamot styrelsen för Chalmers
Studentkårs Restaurang AB

Nominering

Officiell nomineringstext

Johan Bademo, i19, har visat stort engagemang och driv för att driva studenters åsikter och bidra med
studentnytta. Han har tidigare erfarenhet av både styrelsearbete och ekonomiskt ansvar från sina
engagemang i Unga Aktiesparare Göteborg Syd samt Förtroenderådet vid Chalmers Studentbostäder
där han har utvecklats i bland annat långsiktigt och planerande arbete. Detta, tillsammans med hans
goda insikt i bolagets organisation, gör att han är väl insatt i ansvaret och vad styrelsearbetet kommer
att innebära.

Han trycker på vikten av att bolaget ska bidra med plats där studenter kan umgås och samtidigt få
både billig och bra mat. Där ser han även vikten av att försöka komma tillbaka efter pandemin och tar
upp ideer för att nå ut till nya studenter och öka kundbasen hos bolaget. Dessutom ser han
utvecklingspotential inom digitalisering för att underlätta för kunderna att använda ChsRABs tjänster
såsom att bokning av lokaler.

Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Johan Bademo som ledamot
till styrelsen för Chalmers Studentkår Restauranger AB.

Valberedningen

2022-05-03

1 av 1
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NOMINERING

2022-05-03

VALBEREDNINGEN

Ledamot styrelsen för Chalmers
Studentkårs Restaurang AB

Nominering

Officiell nomineringstext

Lovisa Eriksson, kfkb17, vill främst göra påverkansarbete och ser att ChsRAB är det bolag som har
störst potential till att ge medlemsnytta där hon menar att det finns potential till många
utvecklingsmöjligheter. Hon trycker genomgående under intervjun på att det viktigaste med posten är
att bidra med studentnytta genom att hjälpa studenterna få förmåner och se till att utbudet stämmer
med det studenterna faktiskt vill ha. Hon vill därför även lägga mer vikt på enkäter samt informera
studenter om vad som redan finns tillgängligt för dem. Hon nämner bland annat vikten av att ha
samma utbud på Lindholmen som på Johanneberg, och se till att det inte glöms bort.

Tidigare erfarenheter från liknande arbete har hon fått under sitt år som SO i Kårledningen, samt från
de två år hon suttit i FUM. Där har hon främst lärt sig hur man ska prata och bemöta olika sorters
människor, samt hur man representerar andras åsikter. Hon visar att hon är väl insatt i arbetet som
studentledamot och kommer aktivt arbeta för att utveckla verksamheten.

Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Lovisa Eriksson som
ledamot till styrelsen för Chalmers Studentkår Restauranger AB.

Valberedningen

2022-05-03

1 av 1
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NOMINERING

2022-05-04

VALBEREDNINGEN

Styrelseledamot i Chalmers Studentkårs
Restaurang AB

Nominering

Officiell nomineringstext

Alvin Leimo, v16, visar stort intresse för ChSRABs verksamhet, som den ser ut idag med styrkor och
svagheter, men också för hur den skulle kunna se ut i framtiden. Som person är han driven, och
beredd att lägga den tid som efterfrågas, och extra tid därtill för att styra bolaget i den riktning som
bäst gynnar studenterna. Alvin är lyhörd, och i sin kommunikation rak och tydlig. Han lyfter vikten av
transparens och att allt behandlas på styrelsemöten med likvärdigt informationsunderlag, “backroom
talk” är för honom oacceptabelt. Vidare är han kreativ och har redan flera konkreta idéer för hur
ChSRAB kan utvecklas till ett företag som bättre konkurrerar med restauranger i närområdet för att
maximera studentnyttan. Bland annat vill han utöka utbudet med pizza, pasta, och sushi, för att locka
tillbaka studenter som idag söker sig utanför campus för detta. Han vill också bättre utnyttja det
vattennära läget som enheterna på Lindholmen besitter och vill därmed se över möjligheten till en
uteservering där.

Han har efter ett år som VD för Chalmers Studentkår Rekrytering AB god inblick i det operativa
arbetet vid kårbolagen, och har redan delvis insikt i några av ChSRABs personalfrågor, eftersom han
via Rekrytering var med och anställde personal åt ChSRAB när de skalade upp igen efter pandemin.
Alvin är också engagerad i en taekwondoförening, där han också suttit i styrelse, och hade en
betydande roll i att starta och driva ett projekt som utökade undervisningen till att inkludera vuxna.

Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Alvin till styrelseledamot i
Chalmers Studentkårs Restaurang AB.

Valberedningen

2022-05-04

1 av 1
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NOMINERING

2022-05-04

VALBEREDNINGEN

Ledamot för styrelsen för Chalmers
Teknologkonsulter AB

Nominering
Johanna Ekblad, i18, är en driven och engagerad person och har inga problem att driva igenom varken
små eller stora projekt. Hon har under en längre period varit engagerad i CTK, först som
teknologkonsult och sedan i juni som VD för bolaget. Detta ger henne en unik inblick i hur bolaget
fungerar, vilket kommer hjälpa henne i arbetet i styrelsen. Styrelsearbete har hon också erfarenhet av,
då hon suttit i styrelsen för sin bostadsrättsförening. Utöver detta är hon väl medveten om den
studentnyttan och de möjligheter CTK ger för konsulterna, och är mån om att det ska fortsätta.
Sammantaget har Johanna erfarenheten, kunskapen och drivet för att kunna representera studenterna
väl i styrelsen för Chalmers Teknologkonsulter AB.

Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Johanna Ekblad till
studentledamot i Chalmers Teknologkonsulter AB.

Valberedningen

2022-04-05

1 av 1
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NOMINERING

2022-05-04

VALBEREDNINGEN

Ledamot för styrelsen för Chalmers
Teknologkonsulter AB

Nominering
Lydia Viberud, i18, visar stor vilja att vara del av och utveckla verksamheten av Chalmers
Teknologkonsulter AB. Med sin bakgrund som sittande vice VD har Lydia bred förståelse för
verksamheten både på ett strategiskt men även ett operativt plan. Lydia resonerar väl till vad det
innebär att arbeta som konsult, och påvisar god förståelse för på vilket sätt bolaget bidrar med
studentnytta. Vidare sitter hon på flera idéer för hur verksamheten kan utvecklas ytterligare samt
betonar vikten av att arbeta aktivt med att marknadsföra sig själva för studenterna. Med god insyn
och ett stort driv för verksamheten är vi övertygade om att Lydia kommer ta sig an uppdraget med
stort engagemang och driv.

Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Lydia Viberud till
studentledamot i Chalmers Teknologkonsulter AB.

Valberedningen

2022-04-05

1 av 1
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NOMINERING

2022-05-04

VALBEREDNINGEN

Ledamot för styrelsen Fysiken AB

Nominering

Officiell nomineringstext

Kajsa Grönqvist, kbkb18, har bred erfarenhet av kåren och skolan som helhet. Med sina många
engagemang i ryggen besitter hon ett brett kontaktnät vilket har gett henne god insyn i hur inte bara
de egna närmsta vännerna tänker och kan på så sätt representera studenterna väl. Hennes två år i
FuM har gett henne en inblick i hur de olika kårbolagen arbetar och hon är ivrig att få lära sig mer om
hur man arbetar i en styrelse och hur det mer strategiska och operativa arbetet fungerar.

Kajsa för sunda resonemang kring uppdraget, där hon understryker vikten av att föra studenternas
talan, och att jobba för att främja studentnyttan på bästa sätt. Kajsa sitter även på intressanta idéer
för att utveckla verksamheten vidare och ser framför allt potential i att integrera Chalmers olika
idrottsföreningar i verksamheten. Hon uppfyller kravprofilen väl, med goda insikter om vad arbetet
och sin roll som studentledamot innebär.

Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Kajsa Grönqvist till
studentledamot i Fysiken AB.

Valberedningen

2022-04-05

1 av 1
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NOMINERING

2022-05-04

VALBEREDNINGEN

Ledamot för styrelsen Fysiken AB

Nominering

Officiell nomineringstext

Oskar Thune, kbkb17, har visat stor nyfikenhet för att driva arbetet med Fysiken AB. Året som vAO har
gett Oskar goda förutsättningar att snabbt sätta sig in i styrelsearbetet. Han ser nyförvärvet som en
god möjlighet att komma in med nytänk och få in tänket kring studentnytta hela vägen. Han ser också
potential att integrera fysiken mer i mottagningen.

Styrelsearbetet kommer passa Oskars drivna person utmärkt. Han vet vem han är och vad han har för
styrkor. Detta skänker honom ett lugn att vara saklig men också att lyssna och ta in information. Ett
år i kårledningen som vAO är dessutom ytterst meriterande.

Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Oskar Thune till
studentledamot i Fysiken AB.

Valberedningen

2022-04-05

1 av 1
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Proposition 25 – Preliminär 

verksamhetsplan 2022/2023 

Bakgrund 
Enligt Chalmers Studentkårs stadga åligger det Fullmäktige att under läsperiod fyra fastställa en 
preliminär verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. Den slutliga verksamhetsplanen 
fastställs vid Fullmäktigemöte 1 under verksamhetsåret 22/23. 

Arbetet med att ta fram en preliminär verksamhetsplan har utgått från den process som togs fram 
under verksamhetsåret 14/15. Arbetet inleddes med att samla in idéer genom ett formulär som 
skickades till kårledningen, staben och fullmäktigeledamöter.  Dessa idéer presenterades vid en 
workshop med staben och kårledningen, vilket resulterade i ett antal idéer som presenterades för 
fullmäktigeledamöter under en workshop. Medverkande fullmäktigeledamöter fick diskutera och 
rangordna idéerna vilket blev underlag till fortsatt diskussion inom kårledningen.  

De prioriterade områdena för verksamhetsåret 21/22 är relativt begränsade då:  

• Prioriterat område 1: Ekologisk hållbarhet på Chalmers ska enligt handlingsplanen som 
fastslogs under verksamhetsåret 19/20 fokusera på samhällsnytta.  

• Prioriterat område 2: Hälsa och välmående ska enligt föreslagen handlingsplan, framtagen 
21/22, fokusera på fysiskt välmående.  

• Prioriterat område 3: Campusutveckling och kårens framtida lokaler är ett nytt prioriterat 
område som fastslog under verksamhetsåret 21/22 och ska därför enligt visions- och 
uppdragsdokumentet första året endast kartläggas.  

Eftersom det under verksamhetsåret 21/22 först ströks en punkt till den slutgiltiga 
verksamhetsplanen och sedan ytterligare en vid fullmäktigemöte 5 har kårledningen valt att lägga 
fram färre punkter i den preliminära verksamhetsplanen för verksamhetsåret 22/23. Med det finns 
eventuellt utrymme att öka antalet till slutgiltiga versionen, i stället för att stryka punkter från den 
preliminära. I den föreslagna preliminära verksamhetsplanen 22/23 presenteras totalt sex punkter, 
varav tre punkter inom respektive prioriterat område och tre punkter presenteras som prioriterade 
projekt. 

 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen 

att preliminär verksamhetsplan 22/23 fastställs enligt bilaga 

 

Kårstyrelsen genom, 

 

Catrin Lindberg 
Kårordförande 2021/2022 
ko@chalmersstudentkar.se  
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Preliminär verksamhetsplan 2022/2023 

Chalmers Studentkår är en medlemsburen organisation som formas och utvecklas efter 
medlemmarnas intressen och önskemål. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé 
innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet arbeta med utbildningsfrågor, sociala frågor och 
arbetsmarknadsfrågor för medlemmarna. Chalmers Studentkår ska även erbjuda medlemmarna 
relevant service. 

Inledning 
Idag finns det tre olika sätt som kåren bedriver strategiskt arbete, vilket illustreras i figuren nedan. 
Det första är genom vision- och uppdragsdokumentet med tillhörande prioriterade områden. 
Dokumentet ligger till grund för den verksamhetsplan som fastställs årligen. Det andra sättet är 
genom upprättande av strategier och handlingsplaner, vilka oftast initieras genom 
verksamhetsplanen. Det tredje, sista sättet är oförutsedda strategiska frågor som identifieras i den 
löpande verksamheten och behandlas av kårledningen. Dessa frågor är av mer reaktiv karaktär än de 
förstnämnda två. Det löpande arbetet regleras genom arbetsbeskrivningar samt övriga styrdokument. 

  

Verksamhetsplanen använder sig av Chalmers Studentkårs vision- och uppdragsdokument som grund 
för att beskriva verksamhetens övergripande utvecklingsprojekt för verksamhetsåret 2022/2023 För 
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att säkerställa progression inom verksamhetsplanen ska kårledningen ha förutsättningar att 
konkretisera och verkställa punkterna. Detta görs genom att det finns allokerat tid och resurser för 
arbete samt finansiella medel vilket fastställs genom Chalmers Studentkårs budget för 2022/2023. 
Chalmers Studentkår ska vid verkställandet av verksamhetsplanen ta hjälp av hela organisationen, 
exempelvis genom kårkommittéer, utskott och arbetsgrupper. Att ta i beaktande hur den fast 
anställda personalen kan inkluderas i arbetet ska ses som självklart. 

Det är kårstyrelsen som ansvarar för verksamhetsplanen i sin helhet även om enskilda punkter kan 
åläggas enskilda medlemmar i kårledningen. Ansvarig för arbetet med en specifik punkt svarar inför 
kårstyrelsen. Uppföljning av verksamhetsplanen till fullmäktige bör ske genom rapportering i särskild 
rapport till åtminstone ett fullmäktigemöte per läsperiod med sista rapportering till verksamhetsårets 
sista fullmäktige och slutrapportering senast till verksamhetsårets sista kårstyrelsemöte. 

Upplägg 
Verksamhetsplanen är uppdelad i två olika delar: prioriterade områden och prioriterade projekt. Den 
första delen härstammar från Vision- och uppdragsdokumentet och de prioriterade områden som 
varje år fastställs utav Fullmäktige. Verksamhetsplanspunkterna är sorterade efter de prioriterade 
områden som de relaterar till och förhoppningsvis förbättrar situationen inom. Den andra delen 
handlar om projekt inom kåren som anses var kritiska för att stabilisera organisationen eller åtgärda 
ett aktuellt problem som inte bedöms kunna täckas in i den löpande verksamheten.  

Verksamhetsplanspunkterna innefattar projekt av strategisk vikt vilka är utformade för att lyfta delar 
av verksamheten där det finns brister eller utvecklingspotential. Detta går från utredningar, 
framtagande av strategiska dokument till utveckling av strukturer eller stöd. Alla har en ambition att 
föra verksamheten framåt mot visionen. 

Prioriterade områden 
Utveckling inom de prioriterade områdena härstammar från Vision- och uppdragsdokumentet och de 
prioriterade områden som varje år antas utav Fullmäktige. De prioriterade områdena sträcker sig över 
tre till fem år för att fokusera utvecklingspotentialen på maximalt fem områden. Ambitionen är att 
större och tydligare framsteg uppnås under de år ett område prioriteras. Figuren nedan visar hur 
livscykeln för ett prioriterat område ser ut. Det första och sista året är allokerade för att skapa en 
målbild och planering samt för att utvärdera. 

 
Det finns idag tre prioriterade områden som alla ligger i olika faser av livscykeln. Varje område är 
nedbrutet i verksamhetsplanpunkter som är konkreta åtgärder som ska göras för att flytta 
positionerna inom det korresponderande området.   
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Prioriterat område 1: Ekologisk hållbarhet på Chalmers 
Prioriterat mellan 2019/2020 och 2023/2024 

Hållbarhet är en hjärtefråga för studenterna vid Chalmers. Chalmers och studentkåren kan bidra till 
omställningen till en hållbar värld genom att minimera verksamhetens klimatpåverkan. Studentkåren åtar 
sig därför att intensifiera sitt arbete med ekologisk hållbarhet. Ambitionen är att verka för att 
studentkårens ideella verksamhet, företagsgruppens verksamhet, samt Chalmers verksamhet är så 
miljövänlig som möjligt med bibehållen kvalité. 

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

a) Samhällsnytta 

Från samordningsplanen för det prioriterade området Ekologisk hållbarhet, så ska det verksamhetsår 
22/23 arbetas med samhällsnytta. Detta innebär att vi i kåren ska driva påverkansarbete så att alla 
studenter, i sin utbildning, får med sig kunskaper inom hållbarhet för att senare bidra till ett mer 
hållbart samhälle. Studenterna ska även inspireras och ges möjligheter till innovation och 
entreprenörskap inom hållbarhetsfrågor. För att göra detta behöver kåren, utifrån åsiktsprogrammet, 
se över hur påverkansarbetet bör bedrivas, samt kartlägga hur inslag av hållbarhet i utbildningen ser 
ut i nuläget. Kåren och högskolan behöver även se över hur de tillsammans kan inspirera och 
motivera studenterna till att välja inriktningar och fortsätta jobba med hållbarhet. Förslagsvis hade 
Chalmers strategiska partnerskap kunnat integreras mer i utbildningsmoment, för att inspirera 
studenter. 

• Undersöka hur hållbar utveckling är integrerat i utbildning i praktiken 
• Ta fram förslag på hur studenterna kan inspireras till att bli en aktiv del av framtidens 

hållbara samhälle 

Prioriterat område 2: Hälsa och välmående  
Prioriterat mellan 2021/2022 och 2025/2026  
Studenternas psykiska och fysiska mående är en ständigt aktuell fråga. Unga vuxna mår allt sämre 
samtidigt som kraven på studenter är fortsatt höga. Studentkåren ser ett behov av att arbeta med den här 
frågan proaktivt men också reaktivt för att förbättra studenternas tillvaro. Ambitionen är att genomföra 
satsningar för en förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos studentkårens medlemmar.  
(Uppdrag 3, Uppdrag 4, Uppdrag 6, Uppdrag 7, Uppdrag 8)  

b) Fysiskt välmående 

Fysiskt välmående är en viktig förutsättning för att må bra, men även för att prestera bättre både i 
studier och på fritiden. Stora delar av teknologers fysiska välmående påverkas av utbildningen och 
studiemiljön då för mycket schemalagd tid eller dåliga möjligheter till fysisk aktivitet bidrar till ett 
försämrat fysiskt välmående. Därför har kåren tillsammans med högskolan ett ansvar i att arbeta med 
dessa frågor för att förbättra gemene teknologs fysiska välmående. Målet med verksamhetspunkten är 
därför att: 
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• Identifiera de organ och funktioner där kåren behöver bedriva påverkansarbete mot 
högskolan utifrån punkterna om fysiskt välmående i handlingsplanen 

• Skapa förutsättningar inom kåren för att teknologer ska kunna utföra fysisk aktivitet 
 

Prioriterat område 3: Campusutveckling och kårens 

framtida lokaler 
Prioriterat mellan 2022/2023 och 2026/2027 

Studenternas campusmiljöer står inför förändringar där studenternas åsikter behöver tas tillvara på. Även 
kårens verksamhet växer ständigt vilket medför att det finns ett ständigt behov av fler lokaler. En 
undersökning som presenterades på FuM6 21/22 visar att många verksamheter inom kåren har behov av 
större lokaler eller andra typer av lokaler. Därför finns det ett värde i att jobba strategiskt med frågan om 
hur man kan tillgodose kårens lokalbehov.  Ambitionen med arbetet är att kartlägga och implementera 
förändringar av kårens nyttjande av lokaler samt främja utvecklingen av campusmiljön.    

(Uppdrag 6, Uppdrag 7, Uppdrag 8, Uppdrag 9)  

c) Målbild för Campusutveckling och kårens framtida lokaler  

Under 21/22 fastslog fullmäktige det prioriterade området Campusutveckling och kårens framtida 
lokaler. För att kåren ska ha en tydlig riktning och slutmål för vad som ska uppnås med det 
prioriterade området ska en kartläggning göras av behov inom området samt sättas en målbild. 
Målbilden kan baseras på Chalmers målbild för campusutveckling, vilken fastslogs 2020 av Chalmers 
och som kåren varit delaktig i att ta fram, och rapporten Se över kårhusets lokaler, som genomfördes av 
HA 21/22 och fastställdes vid fullmäktigemöte 6 21/22. Viktiga aspekter att ha med i arbetet är 
sektionslokaler, utomhusmiljöer och utbildningslokaler. Målet med verksamhetspunkten är:  

• Kartlägga kårens nutida och framtida behov av lokaler 

• Kartlägga områden för campusutveckling som kåren bör ha åsikter om och inverkan på 

• Skapa en målbild för det prioriterade området  
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Prioriterade projekt  

d) Tydliggöra medlemsnyttan 

Medlemsnytta är kärnan i kåren och kårens företagsgrupps verksamhet. Det är därför av största vikt 
att en stor andel av våra medlemmar känner till vilken medlemsnytta de får genom att vara en del av 
Chalmers studentkår. I medlemsmätningen undersöks andelen svarande som hade valt att vara 
medlemmar oavsett om kårobligatorium råder eller ej, vilket har legat ganska stabilt mellan 74% 
2016/2017 och 68% 2020/2021. Det är därför av vikt att veta vad studenterna idag anser vara 
medlemsnytta och vad de önskar för service som medlemmar. En stor del i arbetet är att tydliggöra 
vilken medlemsnytta som finns och att ta reda på om det finns områden som inte täcks eller områden 
av medlemsnytta som kan arbetas med annorlunda.  

Verksamhetsplanspunkten syftar till att utreda vilken medlemsnytta som är önskad av studenterna 
idag. I det ingår vilken service som är önskvärd och att tydliggöra vilken medlemsnytta som finns att 
tillgå gör våra studenter.  

Vidare är målet med punkten att: 

• Undersök och sammanställ medlemmarnas syn på medlemsnytta. 
• Synliggöra de förmåner varje medlem i Chalmers Studentkår erhåller 
• Kartlägga vilken data vi har att undersöka vilken service som nyttjas av medlemmarna 
• Konkretisera och implementera åtgärder som har som mål att öka andelen studenter som 

anger att de hade valt att vara medlemmar om medlemskapet var frivilligt och känner till vad 
de får ut av sitt kårmedlemskap  

e) Fortsätta utveckla kårappen 

Under verksamhetsåret 20/21 påbörjades arbetet med en kårapp. En leverantör togs fram och en 
kartläggning av möjliga funktioner och appens intresse hos studenterna gjordes. Under 21/22 
förtydligades kårens prioriteringar av önskade funktioner i appen genom analys och sammanställning 
av tidigare genomförda undersökningar. Detta resulterade i en prioriteringsordning över vad som gav 
mest studentnytta och de saker som i högsta utsträckning efterfrågades av medlemmarna. Det 
genomfördes även diskussioner samt workshop med företagsgruppens olika parter för att ta in 
feedback och samordna viljor. Detta då koordineringen av önskemål har varit en av de största 
utmaningarna under projektet. Under våren 2022 beslutades det att appen ska byggas och att den 
första versionen ska innehålla möjligheter att ladda och se kårkortssaldo, se restaurangutbud och 
integreras med kårens andra system. Den ska även ha eventkalender till kårens och kårkommittéers 
centrala evenemang. På lång sikt är visionen att anmälan och betalning skall kunna ske för både 
kårkommittéer, föreningar och även sektioners kommittéers event. Detta för att förenkla 
ekonomiarbete och göra det smidigare för arrangörer samt samla event på en gemensam plats. Planen 
är att under mottagning eller höst 2022 lansera första versionen. Efter detta ska fortsatt utveckling 
ske genom löpande avstämningar med leverantör där kåren, studenter och engagerade involveras i 
utvecklingen. Därför är det upp till kårledningen för verksamhetsåret 22/23 att genomföra 
lanseringen och vidareutvecklingen av appen i samverkan med företagsgruppen. Detta görs genom att 
överlämna leverantörskontakt och arbetet som gjorts till de personer som tar över projektet. Detta 
inkluderar även kontakten med kommittér och föreningar för att lyssna in deras behov. Vissa delar 
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som löpande förvaltning och annat praktiskt arbete övergår till leverantören eller delegeras ut till 
företagsgruppen. Vidare är målet med punkten att: 

• Lansera och utvärdera den första versionen av appen 
• Följa upp arbetet med kårappen för att säkerställa att utvecklingsplan efterföljs 

f) Utveckla studentrepresentanternas organisation  

Under det prioriterad området Stärk kårens påverkansarbete (2011/2012-2016/2017) genomfördes 
16/17 en förändring av strukturen för studentrepresentanter. Det är dags att utvärdera hur denna 
ändring har påverkat arbetet med och rekrytering av studentrepresentation i olika organ på Chalmers. 
Syftet är att identifiera vad som fungerar bra och vilka potentiella problem som finns i strukturen för 
att kunna rekrytera studentrepresentanter effektivt och ge dem förutsättningar till att göra ett bra 
arbete. Syftet är även att undersöka hur kåren i samarbete med sektionerna kan ge 
studentrepresentanterna bästa möjliga förutsättningar till att bedriva ett starkt påverkansarbete. 
Underlag för utvärdering och utredning kan tas från arbetet med det tidigare prioriterade området 
Stärk kårens påverkansarbete 

• Kartlägga vilka studentrepresentanter som finns idag i olika forum inom Chalmersgruppen  
• Utvärdera förändringarna som genomfördes 16/17 
• Utreda eventuella förbättringsområden av rekryteringsprocessen och strukturen med målet 

att effektivt attrahera och rekrytera studentrepresentanter 
• Utreda vilka förutsättningar som behövs för starkt påverkansarbete 
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Proposition 26 – Preliminär budget för 

verksamhetsåret 2022/2023 

Chalmers Studentkårs centrala ekonomi är uppdelad i 31 olika resultatenheter, där varje enhet 
representerar kostnader och intäkter för till exempel en specifik kommitté. I propositionen 
presenteras först budgeten för Chalmers Studentkår i sin helhet och sedan varje specifik resultatenhet 
för sig, för hela verksamhetsåret och per kvartal.  

Processen 

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

Inför den preliminära budgeten har respektive kommitté fått instruktioner att minst gå med 
nollresultat, och alltså inte gå minus. I höstas, inför den slutgiltiga budgeten, lades den utifrån att 
dåvarande restriktioner skulle vara kvar fram hela läsperiod 1. Inför verksamhetsåret 22/23 har vi 
dock utgått ifrån ett vanligt verksamhetsår. 

Förra året gjordes en större uppstrukturering, där samtliga investeringar nu läggs som fonduttag och 
ej påverkar kommittéernas driftsresultat. Detta kommer i längden leda till enklare utvärdering av 
verksamheterna. I år så har även fondansökningar från exempelvis högskolan, eller andra osäkra 
intäkter, plockats ur driftbudgeten.  

Denna budget är preliminär och kommer att revideras av nya VO tillsammans med alla kommittéer, 
för att sedan presentera eventuella förändringar för fullmäktige inför fastställande av slutgiltig 
budget på FuM1 22/23. 

Helhetsreflektion 

Den preliminära budgeten för 2022/2023 har ett resultat på -1 078 879 kronor till skillnad mot den 
slutgiltiga budgeten 2021/2022 som hade ett resultat på +386 773 kronor. Den stora skillnaden i 
resultatet beror på ett antal faktorer.  

Till att börja med så har både kostnader och intäkter ökat från föregående år, främst när det kommer 
till kostnader och intäkter för arrangemang. Detta till följd av att kommande verksamhetsårs budget 
lagts utifrån att det inte finns några pandemirestriktioner att förhålla sig till nästa år. I allmänhet så 
har även många kostnader ökat i samhället. Exempel är råvarukostnader, såsom mat, material och 
drivmedel. Även resekostnader har ökat, men det beror också på att resor som inte kunde genomföras 
förra året har lagts till igen i budgeten. Vi har även en del planerade utgifter nästa år som är lite 
större. Exempelvis så har avsättningen till byggnadsfonden höjts från 5% till 17,5% av inkomna 
terminsavgifter. Detta innebär en ökning av avsättningen på cirka 600 tkr. Vi kommer även behöva 
göra en större brandutredning av kårhuset nästa år, som har dykt upp inför årets Valborgskalas. Det 
innebär en preliminär kostnad på ungefär 250 tkr. 
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Aktieutdelningen för CHARM är beräknad till 3,8 mkr i december, vilket avser åren 19/20 och 20/21. 
Ingen aktieutdelning för CHARM 21/22 är med i den preliminära budgeten, eftersom mässan låg så 
sent att det är svårt att förutspå en preliminär utdelning. Denna kommer alltså tillkomma i den 
slutgiltiga budgeten. När en bortser från avsättningar till fonderna (ändamålsbestämda medel) så gör 
kåren ungefär ett nollresultat.  

Generella förändringar i budgeten 

Samtliga arvoden har uppdaterats utefter 2022 års prisbasbelopp på 48 300 kr. Notera att detta inte 
stämmer överens med prisbasbeloppet som angavs i den preliminära arvoderingsplanen för 22/23, 
men detta fel har rättats till i den preliminära budgeten och ska nu stämma. Några mindre justeringar 
är att kostnader kopplat till sektionerna har justerats utifrån att det tillkommer en sektion.  

Övriga förändringar kommenteras på respektive resultatenhet nedan. 

1. Kårhuset 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Intäkterna för uthyrning av lokaler har delats upp på fler konton, vilket är så det bokförs i nuläget. 
Kostnader för förbrukningsinventarier har ändrats utifrån de projekt som planeras genomföras nästa 
verksamhetsår. Den största förändringen i budgeten ligger under externa tjänster, på 250 tkr. Det är 
en kostnad för brandkonsulter då kårhusets brandskydd behöver ses över. Detta har uppkommit under 
våren när det till Valborgs-FestU kommit nya krav från räddningstjänsten. Det har gjorts en snabb 
utredning redan, men det behöver göras en större översyn med bland annat simuleringar.  

I övrigt så har avsättningen till Byggnadsfonden ökats till 17,5% av influtna terminsavgifter i enlighet 
med den preliminära avsättningen. 

2. GasqueK 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Inkomster har justerats utefter de bokningar som finns inne i systemet. Inköp av inventarier ökat på 
grund av nyinköp av skåp till Gasquen. Av de investeringar som planerades i våras togs en bort då 
kommittén kunde utföra arbetet själva till ett billigare pris, i stället för att hyra in en extern tjänst. 

3. CBK 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

CBKs budget har ökat markant gentemot föregående år. Detta beror främst på tre saker; ökade 
bilkostnader, ökade råvarukostnader samt ett inval nästa år. Dessa kostnader har ökat utefter utfall 
och därmed det behov som funnits under verksamhetsåret som det varit hittills. Bland annat så har 
bilkostnaderna fördubblats i den preliminära budgeten eftersom bilkostnaderna varit högre under 
innevarande verksamhetsår.  
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Till hösten förväntas tre nya väljas in, och därmed har utbildningskostnaden ökat för 
motorsågsutbildning på 2 000kr/person. Även representationskostnaderna har ökats eftersom det som 
funnits budgeterat tidigare haft orimligt lite medel budgeterat. 

4. KåK 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Inga större förändringar har skett. Den största förändringen ligger i arbetskläder, där ett nytt lager av 
ryggtryck köps in för att räcka några år framöver. 

5. Central Administration 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Alla licenskostnader och övriga tjänster har uppdaterats till de senaste siffrorna. Den största 
förändringen ligger i att det i nuläget rekryteras en till person till staben, vilket innebär ökade 
lönekostnader och övriga kostnader kopplat till personalen som då blir sju personer. Det finns en 
preliminär beräkning med i budgeten, men denna kommer fastställas noggrannare till den slutgiltiga 
budgeten. Kostnaden för kårappen som tidigare legat här är bortplockad då den beräknas belasta 
företagsgruppen, men detta kan komma att förändras till den slutgiltiga budgeten beroende på hur 
det projektet utvecklas. Teambuilding för staben är tillagt på kostnader, i övrigt inga större 
förändringar. 

7. KS gemensamt 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Resekostnader har ökat till följd av att bland annat Almedalen blir av. Även resekostnader kopplat till 
Reftec-överlämning samt SFSFUM har ökats för att reflektera behovet. Kostnader för andra 
internationella samarbetet har även lagts till. Kostnader för kårens julmiddag har plockats bort då det 
var tillfälligt för förra året, under extern representation. Engångskostnaden för whiskyglas är 
bortplockad under blommor och gåvor. Lagret som köptes in förväntas räcka i ca 10 år. 
Utbildningskostnader har ökats för då det saknades en kårkommittékickoff i budgeten. Det har även 
lagts till 10 tkr utifall kårledningen behöver någon annan professionell utbildning inom något 
specifikt ämne. Utöver detta så har det lagts till en avskrivning för maskiner och inventarier, då det är 
dags att köpa nya datorer till kårledningen.  

8. Fullmäktige 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Relativt stora förändringar, främst när det kommer till möteskostnader. Detta till följd av den nya 
överenskommelsen med ChSRAB för mat till FuM-möten, som resulterar i ökade möteskostnader. 
Talman har även gjort en större översyn tillsammans med alla organ under FuM vad gäller deras 
kostnader. Det kommer göras några mindre investeringar nästa verksamhetsår, såsom ny 
projektorduk och nya FuM-pins. Sänkta kostnader för arbetskläder eftersom dessa sedan förra året ska 
återanvändas för bland annat valnämnden. 
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9. Presidieenheten 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Inga större justeringar föreslås. Största ändringen gäller möteskostnader, vilket sänkts något till följd 
av bland annat lägre kostnad än förväntat för utbildning för sektionskassörer. 

10. Husansvarig 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Både intäkter och kostnader för bilarna är ökade, detta efter utfallet 21/22. Utöver detta har HLR- 
samt första hjälpen-utbildningen flyttat till sociala enheten efter att tidigare legat på både 
husansvarig och sociala enheten. Detta resulterat i lägre möteskostnader.  

11. Utbildningsenheten 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Ökade resekostnader och möteskostnader. På resekostnader har kostnader för diverse europeiska 
samarbeten lagts till. Möteskostnader har ökat då kostnader för Student Voice som tidigare legat på 
förbrukningsmaterial har flyttats till möteskostnader.   

12. Sociala enheten 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Inkomsten från Frimurare barnhusfond sänktes i höstas eftersom utfallet blev lägre än förväntat, men 
detta kan justeras till slutgiltiga budgeten. Kostnad för godis som delas ut på pubrundan har lagts till 
då detta saknades i budgeten för 21/22. Kostnaden för stressguiden som legat här har flyttats till 
resultatenhet 7, för att samla alla kostnader på samma ställe som gäller guider eller annat tryckt 
material som kåren delar ut. Möteskostnader har ökat då bland annat kostnader för 
Suicidpreventionsutbildning lagts till, samt ökade kostnader för SUS-utbildningarna. SUS-
samordnarens arvode finns på denna resultatenhet, budgeterat på 120 kr/h för 120 timmars arbete 
över året. Dock det behöver göras en större översyn över faktiska kostnader och intäkter för SUS-
utbildningarna, och om arvodet bör höjas. Detta kan alltså komma att ändras till den slutgiltiga 
budgeten.  

13. Arbetsmarknadsenheten 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Några mindre förändringar föreslås. Främst så ökar möteskostnader till följd av att deltagandet på 
bland annat utbildningarna för arbetsmarknadsgrupper har varit större än förväntat. Intäkterna för 
stödmedlemskap sänks till summa som är mer nåbar. 

14. CHARM 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Inga större justeringar. Utdelning från bolaget för 19/20 samt 20/21 kommer ske i december 2022. 
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16. Mottagningskommittén (MK) 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Största förändringen i intäkter kommer till följd av att intäkter från Chalmers har plockats bort. Detta 
då det var en fondansökan för ett engångsinköp för året. I framtiden så ska fondansökningar från 
exempelvis Chalmers inte ligga i driftsbudgeten om de inte är bekräftade, detta för att inte påverka 
driftsresultatet. Även kostnaden för CFFC att streama mottagningen är också sänkt eftersom 
utrustningen redan finns. I övrigt finns inga större förändringar i kostnaderna, utan de har justerats 
något utefter utfall och behov. Generellt så är kostnaderna något högre, däribland 
mottagningskampen som nu kan genomföras som vanligt igen. Även några kostnader för 
mottagningsarrangemang är höjda något då det tidigare saknats några kostnader i budgeten, samt att 
de har flyttats till arrangemangskostnader i stället för förbrukningsinventarier.  

17. Marskalksämbetet 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Även här har intäkter som tidigare ansöks från högskolan flyttats ut ur driftsbudgeten. Även ökade 
arrangemangskostnader bidrar till att administrationsbidraget från kåren centralt ökar något för att 
budgeten ska gå +/- noll. 

18. CIRC 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Inga större förändringar. Något lägre arrangemangskostnader utefter utfall. Lagt till ett konto (extern 
representation) för ett tack-event för pHaddrar. Intäkter ökade något utefter ett samarbete CIRC har 
med ett resebolag som anordnar resor till Lappland. Generellt sett så är kostnaderna lägre än det var 
budgeterat 21/22. 

19. G.U.D. 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Inga större justeringar föreslås. Något lägre på licenskostnader eftersom det förra året gjordes ett 
engångsinköp. 

20. Tofsen 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Inga större justeringar utöver att kostnader har flyttats till dit de borde legat från första början. Gäller 
kontot utbildning, personalrepresentation och möteskostnader. I övrigt ligger annonskostnaderna på 
densamma som i höstas. Tyvärr är det inte något som Tofsen lyckats med i år. Det ska göras en 
utvärdering av Tofsens verksamhet under våren, så hur Tofsens intäkter ser ut kan komma att ändras 
till den slutgiltiga budgeten i höst. 

  

Transaktion 09222115557472969055 Bilaga 3



PROPOSITION 

2022-04-28 

Kårstyrelsen 

 

 7 av 9   

22. Chalmers Studentkårs IAESTE-kommitté 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Några små förändringar i budgeten. Kostnader för alumnimiddag har flyttats till extern 
representation. Kostnad för aspning har lagts till. 

23. Chalmersspexet 2022 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Budgeten avser första halvan av verksamhetsåret 22/23. Intäkterna ökar lite utefter att det kan hållas 
större föreställningar igen, utan restriktioner. Därmed är har kostnader för arrangemang ökat något 
också. I och med tillskottet från fondäskningen hos högskolan så satsar spexet på PR, därmed en ökad 
kostnad på det kontot. De räknar också att kunna öka sin merförsäljning. 

24. Chalmersspexet 2023 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Budgeten avser andra halvan av verksamhetsåret 22/23. Intäkter har ökat något eftersom spexet 
numera satsar att ha premiär på våren. Även på den här budgeten har kostnader för reklam och PR 
ökats. I övrigt inga större förändringar. 

25. Jämlikhetskommittén (JämK) 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Kostnader och intäkter för planerad Queerpub höjs. Kostnader för Jäm-möten ökat, samt ökad 
kostnad för lunchföreläsning som tidigare var för låg att kunna göra något för. Tillagd kostnad för 
representation med andra kårkommittéer och kårledningen. Inkomsten från Frimurare barnhusfond 
sänktes i höstas eftersom utfallet blev lägre än förväntat, men detta kan justeras till slutgiltiga 
budgeten. 

31. Chalmers pyrotekniska kommitté (Pyrot) 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Sänkt intäkter eftersom färre antal jobb förväntas. Detta har varit en allmän trend i samhället i flera 
år. Diverse små förändringar till följd av detta. Bilkostnader har sänkts eftersom det inte behövs så 
mycket som det budgeterades i höstas. Kostnader för tillsynsavgifter ökat eftersom föreståndare byts. 

32. Chalmers Cortège Committé (CCC) 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

En hel del förändringar i budgeten, både på intäkter och kostnader. Hela budgeten är lagd utifrån 900 
byggare. Intäkter för annonser har ökat eftersom CCC i år lyckats dra in betydligt mer annonser än 
beräknat, tror att detta kan fortsätta. De tittar dessutom på att skapa kontrakt för fleråriga sponsorer. 
En del omfördelning bland försäljningskostnader har även gjorts. Det har bland annat flyttats 
kostnader från arrangemang till deltagare, eftersom kostnaderna är direkt kopplade till byggarna. En 
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del nyinköp av mindre verktyg har lagts till på förbrukningsinventarier. Kostnader för arbetskläder 
har höjts för att CCC ska kunna köpa in öronproppar likt LoB har. En kostnad för tackkalas för gamla 
CCCare som hjälper till under Cortègen har lagts till under extern representation.  

Till hösten så kan även CCCs arvode att komma ändras. Just nu får de 29% av prisbasbelopp samt 
matförmån, men det har visat sig att matförmånen dras på deras arvode. CCC borde förslagsvis ha 
samma arvode som kårledningen, det vill säga 33% av prisbasbelopp. De har även uttryckt en önskan 
om att höja sin matförmån. I och med att budgetarbetet krockade med Cortègen så hade inte sittande 
kassör tid att titta på detta tillsammans med VO, så det görs till den slutgiltiga budgeten.  

33. Ljud- och bildgruppen (LoB) 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Intäkter har ökat igen eftersom det i den slutgiltiga budgeten räknades vara färre intäkter till följd av 
restriktionerna. Även kostnader och intäkter för försäljning av gaffa-tejp har ökats utefter utfall. 
Förbrukningsinventarier har ökats utefter behov att ersätta sladdar etc. I övrigt, inga större 
förändringar. 

34. Svea Skivgarde (Svea) 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Inga större justeringar. 

35. Programkommittén (PU) 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Inga större justeringar är gjorda. Något sänkta intäkter och kostnader för arrangemang utefter utfall. 

36. Festkommittén (FestU) 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Intäkter och kostnader är justerade utefter ett vanligt år. I budgeten för 21/22 så var intäkter lägre i 
kvartal ett eftersom FestU inte kunde hålla de vanliga kalasen under mottagningen. Även PR-
kostnader och möteskostnader har höjts därefter. Däremot kan det ske större förändringar i FestUs 
budget, antingen till den slutgiltiga eller under nästa verksamhetsår. Detta till följd av den 
brandutredning som nämns under resultatenhet 1. Det kan påverka hur många personer som FestU 
kan ta in under ett kalas, vilket påverkar både intäkter och kostnader. 

37. Chalmers Studentkårs Film- och FotoCommitté (CFFC) 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Intäkter för streaming under mottagningen sänkt med 90 tkr eftersom detta var en engångshändelse 
förra året. I övrigt så är det inga större förändringar. 
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38. Tekniskt Basårs Kommitté (TBK) 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

TBK är för första gången med i den centrala budgeten. Generellt har inga större förändringar skett 
mot den preliminära budgeten. 

98. Investeringar Kommittéer 

Skillnader mellan budgeten 21/22 och den preliminära budgeten 22/23 

Den här resultatenheten är till för kommittéers investeringar för att inte belasta driftbudgeten. Det 
finns två större investeringar. Den första är för en uppdaterad hemsida för GasqueK om 110 tkr. Den 
andra gäller monitorer till LoB om 150 tkr. Godkänns budgeten så beviljar fullmäktiga dessa inköp. 
Några övriga investeringar gäller en ny dator för CFFC om 80 tkr, en utvärderingskonferens om 45 tkr 
för CCC21 som blivit uppskjuten, samt en ny spelare för Svea skivgarde om 56 tkr. 

Arvoden och avgifter 

På fullmäktigemöte 6 antogs en preliminär arvoderingsplan, medlemsavgifter för hösten 2021 och 
preliminär avsättning till Byggnadsfonden. Byggnadsfonden samt medlemsavgifter ligger enligt 
förslag. Däremot har arvoderingsplanen uppdaterats eftersom siffrorna i den var räknade utifrån fel 
siffra på prisbasbeloppet. Propositionen nämnde att prisbasbeloppet låg på 48 600 kr, när det i 
verkligheten ligger på 48 300 kr för 2022. Justeringen är alltså relativt liten, men det som står i 
budgeten är de korrekta värdena. 

Bilagor 

1. Komplett budget för 22/23 med respektive kostnadsställe på kontonivå.  

Yrkande 

Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen 

att fastställa den preliminära budgeten för verksamhetsåret 22/23 enligt bilaga 1. 

 

 

Kårstyrelsen genom, 

 

Julia Cramstedt 
Vice kårordförande 21/22 
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2022 Kvartal 1 2022 Kvartal 2 2022 Kvartal 3 2022 Kvartal 4 2022

Budget Budget Budget Budget Budget

Chalmers Studentkår 3082 Kåravgifter 0% moms 5 000 000 2 400 000 100 000 2 400 000 100 000

3084 Stödmedlemsskap 0% moms 10 000 2 500 2 500 2 500 2 500

3085 Övriga medlemsavgifter 0% moms 13 200 2 600 3 600 3 600 3 400

3604 Utdelning Frimurare Barnhus fond 0% 118 000 118 000

3605 Arrangemang 0% 3 600 020 954 780 809 220 536 300 1 299 720

3606 Deltagaravgifter 0% 1 658 800 67 650 23 450 235 250 1 332 450

3607 Merförsäljning 0% 270 600 8 200 21 200 400 240 800

3608 Mat och dryck 0% 87 545 54 045 18 500 8 500 6 500

3609 Övriga aktiviteter 0% 19 000 19 000

3610 Uthyrd utrustning 0% 504 500 124 500 129 500 131 500 119 000

3611 Kårhusbidrag 0% 76 600 18 240 27 830 15 670 14 860

3619 Annonser 0% 627 500 9 200 12 300 597 800 8 200

3623 Utförda uppgifter 0% 750 500 138 000 282 750 140 000 189 750

3625 Lokaler för uthyrning övrigt 0% 454 900 106 100 142 100 103 100 103 600

3627 Lokaler för uthyrning  Scaniasalen  0% 156 000 39 000 39 000 39 000 39 000

3628 Lokaler för uthyrning Idrottshall 0% 40 000 20 000 20 000

3629 Kårbil 0% 180 000 45 000 45 000 45 000 45 000

3638 Material och varor 0% 77 500 22 000 17 500 17 000 21 000

3901 Erhållna bidrag 0% 622 000 113 000 113 000 316 000 80 000

3902 Medel från Chalmers, ramavtal 0% 1 385 013 1 385 013

3904 Medel från Chalmers, övrigt 0% 205 000 62 500 62 500 80 000

3905 Administrationsbidrag 0% 3 328 881 750 620 918 196 755 229 904 836

3909 Erhållna bidrag Kåren centralt 0% 900 800 666 800 234 000

3911 Sponsring 0% 198 880 186 380 12 500

3991 Övriga ersättningar och intäkter 0% 80 975 17 900 23 000 33 075 7 000

Summa Intäkter totalt 20 366 214 7 292 028 2 748 646 5 707 924 4 617 616

4010 Inköp av varor och material -56 750 -33 000 63 250 -48 500 -38 500

4013 Kostnader arrangemang -3 174 216 -853 174 -743 302 -481 200 -1 096 540

4014 Kostnader deltagare -416 400 -7 200 -25 000 -384 200

4015 Kostnader merförsäljning -288 000 -31 600 -17 600 -238 800

4016 Kostnader mat & dryck -252 008 -59 652 -79 928 -14 500 -97 928

4018 Kostnader uthyrning utrustning -105 500 -34 000 -28 500 -25 000 -18 000

4019 Sponsorsomkostnader -120 400 -88 400 -32 000

4021 Kostnader utförda uppgifter -26 000 -22 250 -1 250 -1 250 -1 250

Summa försäljningskostnader -4 439 274 -1 122 076 -814 530 -627 450 -1 875 218

5010 Lokalhyra -682 500 -170 625 -170 625 -170 625 -170 625

5050 Lokaltillbehör

5060 Städning och renhållning -58 824 -4 906 -7 106 -5 906 -40 906

5070 Reparation och underhåll av lokaler -76 500 -18 450 -21 850 -19 850 -16 350

5090 Övriga lokalkostnader -83 300 -14 575 -27 075 -14 575 -27 075

5410 Förbrukningsinventarier -858 300 -459 350 -167 650 -153 600 -77 700

5411 Nyinköp verktyg, redskap

5460 Förbrukningsmaterial -264 440 -58 845 -71 965 -61 615 -72 015

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -428 095 -91 735 -54 380 -156 300 -125 680

5500 Reparation och underhåll -133 750 -24 250 -50 750 -26 500 -32 250

5610 Personbilskostnader -225 896 -60 629 -51 839 -58 439 -54 989

5611 Drivmedel personbilar -85 900 -12 400 -18 000 -24 100 -31 400

5612 Försäkring och skatt för personbilar -33 206 -8 301 -8 302 -8 302 -8 302

5613 Reparation och underhåll av personbilar -48 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000

5700 Frakter och övriga transportkostnader -13 000 -3 000 -10 000

5800 Resekostnader (gruppkonto) -402 330 -34 630 -166 195 -52 595 -148 910

5900 Reklam och PR -785 736 -297 146 -63 290 -102 550 -322 750

5930 Reklamtrycksaker och direkt reklam -2 400 -600 -600 -1 200

5933 Profilkläder och -material

5935 Tryck- och klichékostnader

6071 Representation, avdragsgill -160 820 -34 170 -50 800 -37 550 -38 300

6073 Blommor och gåvor -41 840 -6 010 -14 510 -12 710 -8 610

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -1 047 582 -243 740 -207 949 -337 330 -258 564

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -44 830 -13 180 -7 720 -16 720 -7 210

6200 Tele och Post (gruppkonto) -118 300 -65 950 -10 650 -20 100 -21 600

6310 Företagsförsäkringar -71 440 -17 260 -17 260 -19 660 -17 260

6421 Revision -140 000 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000

6540 IT-tjänster -256 500 -59 125 -79 125 -59 125 -59 125

6570 Bankkostnader -12 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

6572 Avgifter kontokort och swish -95 000 -40 000 -15 000 -25 000 -15 000

6590 Övriga externa tjänster -425 900 -158 750 -183 750 -49 650 -33 750

6611 Teknologprojekt -300 000 -30 000 -90 000 -90 000 -90 000

6612 Planerade projekt -244 000 -7 600 -11 900 -211 600 -12 900

6910 Licensavgifter och royalties -407 985 -115 878 -92 221 -94 469 -105 417

6950 Tillsynsavgifter myndigheter -22 060 -6 000 -4 500 -7 110 -4 450

6970 Tidningar, tidskrifter och facklitt -7 833 -7 000 -833

6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla -221 890 -4 410 -69 035 -79 410 -69 035

6993 Lämnade bidrag -965 800 -731 800 -234 000

Budget total och per enhet
2022-04-29 16:19
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2022 Kvartal 1 2022 Kvartal 2 2022 Kvartal 3 2022 Kvartal 4 2022

Budget Budget Budget Budget Budget

Chalmers Studentkår Summa administrativa kostnader -8 765 957 -2 847 315 -1 784 046 -2 203 590 -1 931 005

7210 Löner till tjänstemän -3 680 672 -915 600 -915 600 -921 150 -928 322

7215 Arvoden till förtroendevalda -3 053 132 -742 514 -485 558 -917 843 -907 217

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -2 115 885 -520 997 -440 259 -577 883 -576 746

7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader -144 000 -36 000 -36 000 -36 000 -36 000

7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar -3 500 -3 500

7580 Gruppförsäkringspremier -560 000 -138 000 -138 000 -141 000 -143 000

7610 Utbildning -848 758 -226 717 -233 937 -207 799 -180 305

7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill -23 352 -763 -763 -21 063 -763

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -232 560 -76 385 -46 895 -43 665 -65 615

7690 Övriga personalkostnader -95 450 -8 200 -19 500 -55 650 -12 100

7691 Personalrekrytering -92 500 -1 000 -49 250 -27 625 -14 625

7693 Friskvård och motionsverksamhet -54 250 -12 000 -7 500 -19 250 -15 500

Summa personalkostnader -10 904 059 -2 678 176 -2 373 262 -2 972 428 -2 880 193

7810 Avskrivningar imm anl tillg

7830 Avskrivningar på maskiner, inventarier och mark -45 096 -11 274 -11 274 -11 274 -11 274

Summa avskrivningar -45 096 -11 274 -11 274 -11 274 -11 274

8012 Utdelning på andelar dotterföretag 3 800 000 3 800 000

Summa finansiella intäkter och kostnader 3 800 000 3 800 000

Resultat före ändamålsbestämda medel 11 828 633 186 1 565 534 -106 818 -2 080 074

8561 Uttag ur Byggnadsfonden

8563 Uttag ur CCC-fonden 45 000 22 500 22 500

8565 Uttag ur Investeringsfonden LoB 195 000 195 000

8567 Uttag ur Gasquefonden 120 000 37 500 27 500 27 500 27 500

8568 Uttag ur Spexfonden 15 000 15 000

8570 Uttag ur Fonden Kollekten

8572 Uttag ur Tofsenfonden 20 000 20 000

8573 Uttag ur CFFCs Exponeringsfond 86 000 46 000 40 000

8574 Uttag ur Pyrotfonden

8575 Uttag ur SVEA Fonden 91 000 63 000 28 000

8577 Uttag ur  Kommittébössan 22 500 22 500

8661 Avsättning till Byggnadsfonden -875 000 -875 000

8663 Avsättning till CCC-fonden -89 190 -89 190

8664 Avsättning till Follinfonden -55 000 -55 000

8665 Avsättning till Investeringsfonden LoB -211 000 -211 000

8667 Avsättning till Gasquefonden -109 920 -109 920

8668 Avsättning till Spexfonden -75 131 -49 419 -25 712

8669 Avsättning till PU- och LoBs Filmfond -20 900 -20 900

8670 Avsättning till Fonden Kollekten -84 637 -84 637

8673 Avsättning till CFFCs Exponeringsfond -38 150 -38 150

8674 Avsättning till Pyrotfonden -45 000 -45 000

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -1 078 879 1 019 686 1 669 115 -79 318 -3 688 362

8676 Avsättning till SVEA Fonden -63 000 -63 000

8677 Avsättning till PU fonden -16 800 -16 800

8678 Avsättning till  Kommittébössan -1 479 -1 479

Summa ändamålsbestämda medel -1 090 707 386 500 103 581 27 500 -1 608 288

REDOVISAT RESULTAT -1 078 879 1 019 686 1 669 115 -79 318 -3 688 362

1 Kårhuset 3610 Uthyrd utrustning 0% 10 500 10 500

3611 Kårhusbidrag 0% 55 000 15 000 20 000 10 000 10 000

3625 Lokaler för uthyrning övrigt 0% 80 000 20 000 20 000 20 000 20 000

3627 Lokaler för uthyrning  Scaniasalen  0% 156 000 39 000 39 000 39 000 39 000

3628 Lokaler för uthyrning Idrottshall 0% 40 000 20 000 20 000

Summa Intäkter totalt 341 500 74 000 99 000 79 500 89 000

5010 Lokalhyra -682 500 -170 625 -170 625 -170 625 -170 625

5060 Städning och renhållning -11 624 -2 906 -2 906 -2 906 -2 906

5090 Övriga lokalkostnader -18 300 -4 575 -4 575 -4 575 -4 575

5410 Förbrukningsinventarier -112 000 -32 000 -10 000 -62 500 -7 500

5500 Reparation och underhåll -25 000 -25 000

6590 Övriga externa tjänster -250 000 -125 000 -125 000

Summa administrativa kostnader -1 099 424 -335 106 -338 106 -240 606 -185 606

Resultat före ändamålsbestämda medel -757 924 -261 106 -239 106 -161 106 -96 606

8661 Avsättning till Byggnadsfonden -875 000 -875 000

8669 Avsättning till PU- och LoBs Filmfond -10 500 -10 500

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -1 643 424 -261 106 -239 106 -161 106 -982 106

Summa ändamålsbestämda medel -885 500 -885 500

REDOVISAT RESULTAT -1 643 424 -261 106 -239 106 -161 106 -982 106

10 Husansvarig 3629 Kårbil 0% 180 000 45 000 45 000 45 000 45 000

Summa Intäkter totalt 180 000 45 000 45 000 45 000 45 000

5460 Förbrukningsmaterial -1 000 -250 -250 -250 -250

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -1 500 -1 500

5500 Reparation och underhåll -3 750 -3 750

Budget total och per enhet
2022-04-29 16:19
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2022 Kvartal 1 2022 Kvartal 2 2022 Kvartal 3 2022 Kvartal 4 2022

Budget Budget Budget Budget Budget

10 Husansvarig 5610 Personbilskostnader -30 096 -7 524 -7 524 -7 524 -7 524

5611 Drivmedel personbilar -42 000 -10 500 -10 500 -10 500 -10 500

5612 Försäkring och skatt för personbilar -33 206 -8 301 -8 302 -8 302 -8 302

5613 Reparation och underhåll av personbilar -48 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000

5800 Resekostnader (gruppkonto) -280 -70 -70 -70 -70

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -30 000 -15 000 -15 000

Summa administrativa kostnader -189 832 -55 145 -38 646 -57 396 -38 646

7215 Arvoden till förtroendevalda -239 085 -79 695 -47 817 -47 817 -63 756

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -75 120 -25 040 -15 024 -15 024 -20 032

Summa personalkostnader -314 205 -104 735 -62 841 -62 841 -83 788

Resultat före ändamålsbestämda medel -324 037 -114 880 -56 487 -75 237 -77 434

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -324 037 -114 880 -56 487 -75 237 -77 434

REDOVISAT RESULTAT -324 037 -114 880 -56 487 -75 237 -77 434

11 Utbildningsenheten 3606 Deltagaravgifter 0% 10 800 10 800

3902 Medel från Chalmers, ramavtal 0% 399 541 399 541

Summa Intäkter totalt 410 341 399 541 10 800

4014 Kostnader deltagare -12 000 -12 000

Summa försäljningskostnader -12 000 -12 000

5410 Förbrukningsinventarier -5 000 -5 000

5460 Förbrukningsmaterial -1 800 -100 -800 -300 -600

5800 Resekostnader (gruppkonto) -34 600 -3 600 -13 700 -10 400 -6 900

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -46 880 -16 167 -11 678 -9 343 -9 693

6970 Tidningar, tidskrifter och facklitt -1 000 -500 -500

Summa administrativa kostnader -89 280 -25 367 -26 178 -20 043 -17 693

7215 Arvoden till förtroendevalda -478 170 -159 390 -95 634 -95 634 -127 512

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -150 241 -50 080 -30 048 -30 048 -40 064

Summa personalkostnader -628 411 -209 470 -125 682 -125 682 -167 576

Resultat före ändamålsbestämda medel -319 350 164 704 -151 860 -145 725 -186 469

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -319 350 164 704 -151 860 -145 725 -186 469

REDOVISAT RESULTAT -319 350 164 704 -151 860 -145 725 -186 469

12 Sociala enheten 3604 Utdelning Frimurare Barnhus fond 0% 94 400 94 400

3606 Deltagaravgifter 0% 77 000 16 250 16 250 16 250 28 250

3901 Erhållna bidrag 0% 30 000 30 000

3902 Medel från Chalmers, ramavtal 0% 199 771 199 771

3905 Administrationsbidrag 0% 120 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Summa Intäkter totalt 521 171 340 421 46 250 76 250 58 250

4014 Kostnader deltagare -13 200 -13 200

Summa försäljningskostnader -13 200 -13 200

5410 Förbrukningsinventarier -5 000 -5 000

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -3 000 -3 000

5800 Resekostnader (gruppkonto) -27 200 -13 600 -6 800 -6 800

5900 Reklam och PR -2 400 -2 400

5935 Tryck- och klichékostnader

6071 Representation, avdragsgill -32 000 -8 000 -8 000 -16 000

6073 Blommor och gåvor -2 500 -2 500

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -159 030 -58 220 -23 365 -53 910 -23 535

6590 Övriga externa tjänster -75 000 -15 000 -15 000 -30 000 -15 000

6970 Tidningar, tidskrifter och facklitt -500 -500

Summa administrativa kostnader -306 630 -92 120 -59 965 -109 210 -45 335

7215 Arvoden till förtroendevalda -492 570 -162 990 -99 234 -99 234 -131 112

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -154 764 -51 211 -31 179 -31 179 -41 195

7610 Utbildning -7 300 -2 500 -4 500 -300

Summa personalkostnader -654 634 -216 701 -134 913 -130 413 -172 607

Resultat före ändamålsbestämda medel -453 293 31 600 -148 628 -163 373 -172 892

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -453 293 31 600 -148 628 -163 373 -172 892

REDOVISAT RESULTAT -453 293 31 600 -148 628 -163 373 -172 892

13 Arbetsmarknadsenhet 3084 Stödmedlemsskap 0% moms 10 000 2 500 2 500 2 500 2 500

3606 Deltagaravgifter 0% 8 400 8 400

3902 Medel från Chalmers, ramavtal 0% 99 885 99 885

Summa Intäkter totalt 118 285 102 385 2 500 2 500 10 900

4014 Kostnader deltagare -9 000 -9 000

Summa försäljningskostnader -9 000 -9 000

5800 Resekostnader (gruppkonto) -13 600 -6 800 -3 400 -3 400

5900 Reklam och PR -3 000 -3 000

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -34 600 -4 550 -7 850 -12 450 -9 750

Summa administrativa kostnader -51 200 -4 550 -14 650 -18 850 -13 150

7215 Arvoden till förtroendevalda -239 085 -79 695 -47 817 -47 817 -63 756

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -75 120 -25 041 -15 023 -15 023 -20 032

7610 Utbildning -1 000 -1 000

Summa personalkostnader -315 205 -105 736 -62 840 -62 840 -83 788

Budget total och per enhet
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2022 Kvartal 1 2022 Kvartal 2 2022 Kvartal 3 2022 Kvartal 4 2022

Budget Budget Budget Budget Budget

13 Arbetsmarknadsenhet Resultat före ändamålsbestämda medel -257 120 -7 901 -74 990 -79 190 -95 038

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -257 120 -7 901 -74 990 -79 190 -95 038

REDOVISAT RESULTAT -257 120 -7 901 -74 990 -79 190 -95 038

14 CHARM 3605 Arrangemang 0% 100 000 100 000

3905 Administrationsbidrag 0% 314 205 167 576 146 629

Summa Intäkter totalt 414 205 167 576 100 000 146 629

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -70 840 -2 400 -3 240 -65 200

Summa administrativa kostnader -70 840 -2 400 -3 240 -65 200

7215 Arvoden till förtroendevalda -239 085 -79 695 -47 817 -47 817 -63 756

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -75 120 -25 041 -15 023 -15 023 -20 032

Summa personalkostnader -314 205 -104 736 -62 840 -62 840 -83 788

8012 Utdelning på andelar dotterföretag 3 800 000 3 800 000

Summa finansiella intäkter och kostnader 3 800 000 3 800 000

Resultat före ändamålsbestämda medel 3 829 160 -107 136 3 901 496 -28 040 62 841

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 3 829 160 -107 136 3 901 496 -28 040 62 841

REDOVISAT RESULTAT 3 829 160 -107 136 3 901 496 -28 040 62 841

16 Mottagningskommitté 3605 Arrangemang 0%

3606 Deltagaravgifter 0% 32 400 32 400

3904 Medel från Chalmers, övrigt 0%

3909 Erhållna bidrag Kåren centralt 0% 131 000 131 000

3911 Sponsring 0% 178 880 178 880

3991 Övriga ersättningar och intäkter 0% 10 900 10 900

Summa Intäkter totalt 353 180 353 180

4013 Kostnader arrangemang -62 300 -62 300

4019 Sponsorsomkostnader -88 400 -88 400

4021 Kostnader utförda uppgifter -21 000 -21 000

Summa försäljningskostnader -171 700 -171 700

5070 Reparation och underhåll av lokaler -2 000 -500 -500 -500 -500

5410 Förbrukningsinventarier -2 000 -2 000

5460 Förbrukningsmaterial -550 -550

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -24 010 -24 010

5610 Personbilskostnader -2 000 -500 -500 -500 -500

5800 Resekostnader (gruppkonto) -3 100 -3 100

5900 Reklam och PR -10 386 -6 196 -340 -2 250 -1 600

6073 Blommor och gåvor

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -39 032 -18 050 -600 -9 800 -10 582

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -1 600 -1 050 -100 -350 -100

6200 Tele och Post (gruppkonto) -55 600 -50 300 -5 300

6910 Licensavgifter och royalties -2 330 -2 330

6950 Tillsynsavgifter myndigheter -2 690 -1 740 -950

Summa administrativa kostnader -145 298 -78 596 -2 040 -42 030 -22 632

7610 Utbildning -14 250 -7 750 -5 000 -1 500

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -13 410 -5 040 -4 500 -3 870

7691 Personalrekrytering -8 000 -8 000

Summa personalkostnader -35 660 -12 790 -12 500 -5 000 -5 370

Resultat före ändamålsbestämda medel 522 90 094 -14 540 -47 030 -28 002

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 90 094 -14 540 -47 030 -28 524

8678 Avsättning till  Kommittébössan -522 -522

Summa ändamålsbestämda medel -522 -522

REDOVISAT RESULTAT 90 094 -14 540 -47 030 -28 524

17 Marskalkämbetet 3605 Arrangemang 0% 165 500 50 000 5 500 110 000

3609 Övriga aktiviteter 0%

3902 Medel från Chalmers, ramavtal 0% 90 500 90 500

3909 Erhållna bidrag Kåren centralt 0% 74 000 74 000

3911 Sponsring 0%

Summa Intäkter totalt 330 000 164 500 50 000 5 500 110 000

4013 Kostnader arrangemang -296 000 -101 000 -8 000 -187 000

Summa försäljningskostnader -296 000 -101 000 -8 000 -187 000

5410 Förbrukningsinventarier -500 -250 -250

5460 Förbrukningsmaterial -500 -250 -250

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -9 500 -9 500

5610 Personbilskostnader -1 000 -500 -500

5900 Reklam och PR -6 500 -5 500 -500 -500

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -1 200 -600 -600

Summa administrativa kostnader -19 200 -15 000 -2 100 -2 100

7610 Utbildning -3 900 -1 650 -750 -750 -750

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -9 600 -1 100 -3 000 -5 500

7691 Personalrekrytering -1 300 -1 300

Summa personalkostnader -14 800 -2 750 -3 750 -750 -7 550

Resultat före ändamålsbestämda medel 146 750 -56 850 -3 250 -86 650

Budget total och per enhet
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17 Marskalkämbetet RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 146 750 -56 850 -3 250 -86 650

REDOVISAT RESULTAT 146 750 -56 850 -3 250 -86 650

18 CIRC 3605 Arrangemang 0% 88 800 63 000 25 800

3902 Medel från Chalmers, ramavtal 0% 133 180 133 180

3909 Erhållna bidrag Kåren centralt 0% 51 500 51 500

Summa Intäkter totalt 273 480 247 680 25 800

4013 Kostnader arrangemang -140 000 -100 000 -40 000

Summa försäljningskostnader -140 000 -100 000 -40 000

5410 Förbrukningsinventarier

5460 Förbrukningsmaterial -5 000 -1 500 -1 000 -1 000 -1 500

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -31 700 -15 500 -16 200

5610 Personbilskostnader -6 600 -2 600 -1 500 -1 500 -1 000

5800 Resekostnader (gruppkonto) -1 200 -700 -100 -300 -100

5900 Reklam och PR -35 000 -28 000 -7 000

6071 Representation, avdragsgill -2 500 -2 000 -500

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -9 500 -4 000 -2 500 -1 600 -1 400

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -5 000 -2 000 -750 -1 500 -750

6200 Tele och Post (gruppkonto)

Summa administrativa kostnader -96 500 -54 300 -7 850 -29 600 -4 750

7215 Arvoden till förtroendevalda -14 973 -14 973

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -4 705 -4 705

7610 Utbildning -15 000 -5 000 -5 000 -3 000 -2 000

7691 Personalrekrytering -2 000 -1 500 -500

Summa personalkostnader -36 678 -5 000 -26 178 -3 500 -2 000

Resultat före ändamålsbestämda medel 302 88 380 -34 028 -47 300 -6 750

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 88 380 -34 028 -47 300 -7 052

8678 Avsättning till  Kommittébössan -302 -302

Summa ändamålsbestämda medel -302 -302

REDOVISAT RESULTAT 88 380 -34 028 -47 300 -7 052

19 GUD 3909 Erhållna bidrag Kåren centralt 0% 96 000 96 000

Summa Intäkter totalt 96 000 96 000

5410 Förbrukningsinventarier -15 500 -4 250 -3 750 -3 750 -3 750

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -1 500 -1 500

5500 Reparation och underhåll -15 000 -3 750 -3 750 -3 750 -3 750

5610 Personbilskostnader -800 -200 -200 -200 -200

5900 Reklam och PR -1 100 -600 -500

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -19 530 -3 780 -5 670 -5 670 -4 410

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -500 -125 -125 -125 -125

6540 IT-tjänster -8 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

6910 Licensavgifter och royalties -30 000 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500

6970 Tidningar, tidskrifter och facklitt -333 -333

Summa administrativa kostnader -92 263 -22 205 -22 995 -23 495 -23 568

7610 Utbildning -1 600 -800 -800

7691 Personalrekrytering -2 000 -1 000 -1 000

Summa personalkostnader -3 600 -800 -1 000 -1 800

7830 Avskrivningar på maskiner, inventarier och mark

Summa avskrivningar

Resultat före ändamålsbestämda medel 137 72 995 -22 995 -24 495 -25 368

8670 Avsättning till Fonden Kollekten -137 -137

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 72 995 -22 995 -24 495 -25 505

Summa ändamålsbestämda medel -137 -137

REDOVISAT RESULTAT 72 995 -22 995 -24 495 -25 505

2 GasqueK 3610 Uthyrd utrustning 0% 86 500 21 500 28 000 19 500 17 500

3611 Kårhusbidrag 0% 21 600 3 240 7 830 5 670 4 860

3625 Lokaler för uthyrning övrigt 0% 191 400 44 600 62 100 46 100 38 600

3901 Erhållna bidrag 0% 52 000 13 000 13 000 26 000

3991 Övriga ersättningar och intäkter 0% 10 000 2 000 3 000 3 000 2 000

Summa Intäkter totalt 361 500 84 340 113 930 100 270 62 960

4013 Kostnader arrangemang -28 000 -7 000 -7 000 -14 000

4018 Kostnader uthyrning utrustning -86 500 -21 500 -28 000 -19 500 -17 500

Summa försäljningskostnader -114 500 -28 500 -35 000 -33 500 -17 500

5060 Städning och renhållning -7 000 -7 000

5070 Reparation och underhåll av lokaler -9 500 -2 000 -2 500 -2 500 -2 500

5410 Förbrukningsinventarier -16 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

5460 Förbrukningsmaterial -40 000 -8 000 -12 000 -12 000 -8 000

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -10 500 -6 300 -4 200

5610 Personbilskostnader -2 500 -500 -750 -750 -500

5930 Reklamtrycksaker och direkt reklam -2 400 -600 -600 -1 200

6071 Representation, avdragsgill -2 000 -2 000

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -23 800 -11 100 -800 -11 100 -800

Budget total och per enhet
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2 GasqueK 6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -1 000 -200 -300 -300 -200

Summa administrativa kostnader -114 700 -26 400 -20 950 -38 150 -29 200

7610 Utbildning -8 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -10 380 -2 595 -2 595 -2 595 -2 595

7691 Personalrekrytering -4 000 -2 000 -2 000

Summa personalkostnader -22 380 -4 595 -6 595 -4 595 -6 595

Resultat före ändamålsbestämda medel 109 920 24 845 51 385 24 025 9 665

8667 Avsättning till Gasquefonden -109 920 -109 920

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 24 845 51 385 24 025 -100 255

Summa ändamålsbestämda medel -109 920 -109 920

REDOVISAT RESULTAT 24 845 51 385 24 025 -100 255

20 Tofsen 3619 Annonser 0% 41 000 8 200 12 300 12 300 8 200

Summa Intäkter totalt 41 000 8 200 12 300 12 300 8 200

5070 Reparation och underhåll av lokaler -4 000 -2 200 -600 -600 -600

5410 Förbrukningsinventarier -4 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

5460 Förbrukningsmaterial -500 -125 -125 -125 -125

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -7 000 -7 000

5610 Personbilskostnader -2 000 -500 -500 -500 -500

5800 Resekostnader (gruppkonto) -2 000 -500 -500 -500 -500

5900 Reklam och PR -3 500 -700 -1 050 -1 050 -700

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -7 000 -1 400 -2 100 -2 100 -1 400

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -500 -125 -125 -125 -125

6910 Licensavgifter och royalties -2 500 -2 500

Summa administrativa kostnader -33 000 -13 550 -8 500 -6 000 -4 950

7610 Utbildning -4 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -4 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Summa personalkostnader -8 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Resultat före ändamålsbestämda medel -7 350 1 800 4 300 1 250

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -7 350 1 800 4 300 1 250

REDOVISAT RESULTAT -7 350 1 800 4 300 1 250

22 IAESTE 3911 Sponsring 0% 15 000 7 500 7 500

Summa Intäkter totalt 15 000 7 500 7 500

4013 Kostnader arrangemang -5 000 -1 000 -1 500 -1 000 -1 500

Summa försäljningskostnader -5 000 -1 000 -1 500 -1 000 -1 500

5460 Förbrukningsmaterial -400 -100 -100 -100 -100

5610 Personbilskostnader

5800 Resekostnader (gruppkonto) -800 -200 -200 -200 -200

5900 Reklam och PR

6071 Representation, avdragsgill -2 000 -2 000

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -800 -200 -200 -200 -200

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)

Summa administrativa kostnader -4 000 -500 -500 -500 -2 500

7610 Utbildning -5 000 -1 500 -1 500 -1 000 -1 000

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -1 000 -1 000

7691 Personalrekrytering

Summa personalkostnader -6 000 -1 500 -1 500 -1 000 -2 000

Resultat före ändamålsbestämda medel 4 500 -3 500 5 000 -6 000

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 4 500 -3 500 5 000 -6 000

REDOVISAT RESULTAT 4 500 -3 500 5 000 -6 000

23 Chalmersspexet jämna år 3605 Arrangemang 0% 306 800 131 780 175 020

3607 Merförsäljning 0% 29 400 8 200 21 200

3608 Mat och dryck 0% 2 625 1 125 1 500

3619 Annonser 0%

3623 Utförda uppgifter 0% 122 750 10 000 112 750

3901 Erhållna bidrag 0%

3904 Medel från Chalmers, övrigt 0% 62 500 62 500

Summa Intäkter totalt 524 075 213 605 310 470

4013 Kostnader arrangemang -116 416 -49 764 -66 652

4015 Kostnader merförsäljning -49 200 -31 600 -17 600

4016 Kostnader mat & dryck -103 480 -39 552 -63 928

Summa försäljningskostnader -269 096 -120 916 -148 180

5090 Övriga lokalkostnader -12 500 -12 500

5410 Förbrukningsinventarier -21 000 -10 500 -10 500

5460 Förbrukningsmaterial -3 800 -1 600 -2 200

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial

5500 Reparation och underhåll -3 500 -250 -3 250

5610 Personbilskostnader -2 500 -1 250 -1 250

5800 Resekostnader (gruppkonto) -101 000 -101 000

5900 Reklam och PR -25 200 -17 700 -7 500

6071 Representation, avdragsgill -4 000 -4 000

Budget total och per enhet
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23 Chalmersspexet jämna år 6073 Blommor och gåvor -1 500 -250 -1 250

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -9 860 -2 840 -7 020

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -2 500 -1 250 -1 250

6200 Tele och Post (gruppkonto) -500 -250 -250

6310 Företagsförsäkringar

6950 Tillsynsavgifter myndigheter

Summa administrativa kostnader -187 860 -35 890 -151 970

7610 Utbildning

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -9 000 -7 000 -2 000

7690 Övriga personalkostnader -700 -700

7691 Personalrekrytering -8 000 -8 000

Summa personalkostnader -17 700 -7 700 -10 000

Resultat före ändamålsbestämda medel 49 419 49 099 320

8668 Avsättning till Spexfonden -49 419 -49 419

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 49 099 -49 099

Summa ändamålsbestämda medel -49 419 -49 419

REDOVISAT RESULTAT 49 099 -49 099

24 Chalmersspexet ojämna... 3605 Arrangemang 0% 203 120 1 000 202 120

3607 Merförsäljning 0% 11 200 400 10 800

3608 Mat och dryck 0% 1 500 1 500

3619 Annonser 0% 9 500 9 500

3623 Utförda uppgifter 0% 12 750 12 750

3901 Erhållna bidrag 0%

3904 Medel från Chalmers, övrigt 0% 62 500 62 500

Summa Intäkter totalt 300 570 73 400 227 170

4013 Kostnader arrangemang -84 240 -4 600 -79 640

4015 Kostnader merförsäljning -8 800 -8 800

4016 Kostnader mat & dryck -58 928 -58 928

Summa försäljningskostnader -151 968 -4 600 -147 368

5090 Övriga lokalkostnader -12 500 -12 500

5410 Förbrukningsinventarier -16 000 -8 000 -8 000

5460 Förbrukningsmaterial -16 400 -12 300 -4 100

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -10 250 -10 250

5500 Reparation och underhåll -500 -250 -250

5610 Personbilskostnader -2 500 -1 250 -1 250

5800 Resekostnader (gruppkonto)

5900 Reklam och PR -10 500 -10 500

6071 Representation, avdragsgill

6073 Blommor och gåvor -1 300 -450 -850

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -4 440 -2 440 -2 000

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -4 000 -2 750 -1 250

6200 Tele och Post (gruppkonto) -1 000 -1 000

6310 Företagsförsäkringar -2 400 -2 400

6950 Tillsynsavgifter myndigheter -1 000 -1 000

Summa administrativa kostnader -82 790 -52 590 -30 200

7610 Utbildning -32 600 -32 600

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -7 500 -3 000 -4 500

7690 Övriga personalkostnader

7691 Personalrekrytering

Summa personalkostnader -40 100 -35 600 -4 500

Resultat före ändamålsbestämda medel 25 712 -19 390 45 102

8668 Avsättning till Spexfonden -25 712 -25 712

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -19 390 19 390

Summa ändamålsbestämda medel -25 712 -25 712

REDOVISAT RESULTAT -19 390 19 390

25 Jämlikhetskommitté 3604 Utdelning Frimurare Barnhus fond 0% 23 600 23 600

3608 Mat och dryck 0% 6 000 500 4 500 1 000

3909 Erhållna bidrag Kåren centralt 0% 122 000 122 000

3911 Sponsring 0% 5 000 5 000

Summa Intäkter totalt 156 600 146 100 4 500 6 000

4013 Kostnader arrangemang -7 100 -150 -6 650 -300

4016 Kostnader mat & dryck -4 000 -500 -2 500 -1 000

Summa försäljningskostnader -11 100 -650 -9 150 -1 300

5410 Förbrukningsinventarier -500 -100 -150 -150 -100

5460 Förbrukningsmaterial -500 -100 -150 -150 -100

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -10 800 -10 800

5610 Personbilskostnader -1 200 -200 -600 -400

5800 Resekostnader (gruppkonto) -210 -35 -70 -70 -35

5900 Reklam och PR -1 600 -1 000 -300 -300

6073 Blommor och gåvor

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -70 200 -4 800 -28 300 -4 100 -33 000

Budget total och per enhet
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25 Jämlikhetskommitté 6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -600 -120 -180 -180 -120

6612 Planerade projekt -51 600 -300 -50 000 -1 300

Summa administrativa kostnader -137 210 -17 155 -30 050 -55 050 -34 955

7610 Utbildning -3 500 -1 600 -1 200 -200 -500

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -2 900 -500 -800 -1 100 -500

7691 Personalrekrytering -1 500 -1 000 -500

Summa personalkostnader -7 900 -2 100 -2 000 -2 300 -1 500

Resultat före ändamålsbestämda medel 390 126 195 -36 700 -52 650 -36 455

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 126 195 -36 700 -52 650 -36 845

8678 Avsättning till  Kommittébössan -390 -390

Summa ändamålsbestämda medel -390 -390

REDOVISAT RESULTAT 126 195 -36 700 -52 650 -36 845

3 CBK 3909 Erhållna bidrag Kåren centralt 0% 155 000 155 000

Summa Intäkter totalt 155 000 155 000

5460 Förbrukningsmaterial -7 880 -5 130 -750 -750 -1 250

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -29 335 -11 695 -5 880 -5 880 -5 880

5610 Personbilskostnader -61 000 -19 000 -14 000 -14 000 -14 000

5900 Reklam och PR -500 -250 -250

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -34 020 -22 680 -3 780 -7 560

Summa administrativa kostnader -132 735 -58 755 -24 660 -28 190 -21 130

7610 Utbildning -12 000 -7 500 -1 500 -1 500 -1 500

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -8 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

7691 Personalrekrytering -2 000 -2 000

Summa personalkostnader -22 000 -9 500 -5 500 -3 500 -3 500

Resultat före ändamålsbestämda medel 265 86 745 -30 160 -31 690 -24 630

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 86 745 -30 160 -31 690 -24 895

8678 Avsättning till  Kommittébössan -265 -265

Summa ändamålsbestämda medel -265 -265

REDOVISAT RESULTAT 86 745 -30 160 -31 690 -24 895

31 Pyrot 3623 Utförda uppgifter 0% 205 000 20 000 80 000 65 000 40 000

3638 Material och varor 0% 20 000 2 000 10 000 2 000 6 000

Summa Intäkter totalt 225 000 22 000 90 000 67 000 46 000

4010 Inköp av varor och material -5 000 -15 000 70 000 -35 000 -25 000

Summa försäljningskostnader -5 000 -15 000 70 000 -35 000 -25 000

5410 Förbrukningsinventarier -14 000 -4 000 -4 000 -3 000 -3 000

5411 Nyinköp verktyg, redskap

5460 Förbrukningsmaterial -26 000 -9 000 -7 000 -5 000 -5 000

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -17 000 -2 000 -8 000 -7 000

5500 Reparation och underhåll -8 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

5610 Personbilskostnader -11 500 -2 000 -4 000 -3 000 -2 500

5800 Resekostnader (gruppkonto) -4 000 -500 -1 500 -1 500 -500

5900 Reklam och PR -3 500 -1 000 -1 500 -1 000

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -9 500 -2 500 -3 000 -3 000 -1 000

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -3 000 -1 500 -1 500

6310 Företagsförsäkringar -28 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000

6910 Licensavgifter och royalties -10 000 -10 000

6950 Tillsynsavgifter myndigheter -17 500 -6 000 -4 500 -3 500 -3 500

Summa administrativa kostnader -152 000 -47 500 -42 500 -30 500 -31 500

7610 Utbildning -8 000 -1 000 -3 000 -2 000 -2 000

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -8 500 -2 500 -2 000 -2 000 -2 000

7691 Personalrekrytering -6 500 -3 000 -3 500

Summa personalkostnader -23 000 -3 500 -8 000 -7 500 -4 000

Resultat före ändamålsbestämda medel 45 000 -44 000 109 500 -6 000 -14 500

8674 Avsättning till Pyrotfonden -45 000 -45 000

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -44 000 109 500 -6 000 -59 500

Summa ändamålsbestämda medel -45 000 -45 000

REDOVISAT RESULTAT -44 000 109 500 -6 000 -59 500

32 CCC 3605 Arrangemang 0% 205 000 15 000 190 000

3606 Deltagaravgifter 0% 1 485 000 200 000 1 285 000

3607 Merförsäljning 0% 230 000 230 000

3608 Mat och dryck 0% 5 000 5 000

3619 Annonser 0% 575 000 575 000

3629 Kårbil 0%

3901 Erhållna bidrag 0% 230 000 230 000

3909 Erhållna bidrag Kåren centralt 0% 234 000 234 000

Summa Intäkter totalt 2 964 000 20 000 1 239 000 1 705 000

4013 Kostnader arrangemang -230 000 -70 000 -30 000 -130 000

4014 Kostnader deltagare -375 000 -25 000 -350 000

4015 Kostnader merförsäljning -230 000 -230 000

4016 Kostnader mat & dryck -30 000 -30 000

Budget total och per enhet
2022-04-29 16:19
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32 CCC 4019 Sponsorsomkostnader -32 000 -32 000

Summa försäljningskostnader -897 000 -70 000 -87 000 -740 000

5060 Städning och renhållning -40 200 -2 000 -4 200 -3 000 -31 000

5070 Reparation och underhåll av lokaler -9 000 -4 000 -2 000 -3 000

5410 Förbrukningsinventarier -38 300 -2 500 -16 000 -19 200 -600

5460 Förbrukningsmaterial -22 300 -22 300

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -67 200 -14 000 -53 200

5500 Reparation och underhåll -10 000 -10 000

5610 Personbilskostnader -20 300 -1 600 -10 700 -8 000

5611 Drivmedel personbilar -36 900 -5 900 -12 000 -19 000

5612 Försäkring och skatt för personbilar

5700 Frakter och övriga transportkostnader -13 000 -3 000 -10 000

5800 Resekostnader (gruppkonto) -10 000 -10 000

5900 Reklam och PR -305 000 -3 500 -9 000 -31 500 -261 000

6071 Representation, avdragsgill -81 300 -15 000 -25 300 -15 000 -26 000

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -57 500 -39 000 -18 500

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -5 000 -5 000

6200 Tele och Post (gruppkonto) -20 600 -5 800 -900 -7 100 -6 800

6950 Tillsynsavgifter myndigheter -870 -870

Summa administrativa kostnader -737 470 -32 800 -78 900 -199 570 -426 200

7215 Arvoden till förtroendevalda -770 385 -462 231 -308 154

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -242 055 -145 233 -96 822

7610 Utbildning -118 000 -39 000 -20 000 -55 000 -4 000

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -34 650 -17 000 -5 500 -4 700 -7 450

7690 Övriga personalkostnader -52 750 -48 150 -4 600

7691 Personalrekrytering -14 000 -14 000

7693 Friskvård och motionsverksamhet -8 500 -5 000 -3 500

Summa personalkostnader -1 240 340 -56 000 -39 500 -720 314 -424 526

Resultat före ändamålsbestämda medel 89 190 -88 800 -168 400 232 116 114 274

8663 Avsättning till CCC-fonden -89 190 -89 190

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -88 800 -168 400 232 116 25 084

Summa ändamålsbestämda medel -89 190 -89 190

REDOVISAT RESULTAT -88 800 -168 400 232 116 25 084

33 LOB 3605 Arrangemang 0% 300 000 100 000 50 000 50 000 100 000

3610 Uthyrd utrustning 0% 400 000 100 000 100 000 100 000 100 000

3623 Utförda uppgifter 0%

3638 Material och varor 0% 57 500 20 000 7 500 15 000 15 000

3991 Övriga ersättningar och intäkter 0% 35 000 5 000 20 000 5 000 5 000

Summa Intäkter totalt 792 500 225 000 177 500 170 000 220 000

4010 Inköp av varor och material -51 750 -18 000 -6 750 -13 500 -13 500

4013 Kostnader arrangemang -50 000 -17 500 -17 500 -5 000 -10 000

Summa försäljningskostnader -101 750 -35 500 -24 250 -18 500 -23 500

5070 Reparation och underhåll av lokaler -30 000 -5 000 -10 000 -10 000 -5 000

5410 Förbrukningsinventarier -120 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

5460 Förbrukningsmaterial -65 000 -16 250 -16 250 -16 250 -16 250

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -45 000 -7 500 -12 500 -12 500 -12 500

5500 Reparation och underhåll -30 000 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500

5610 Personbilskostnader -20 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

5800 Resekostnader (gruppkonto) -5 000 -1 250 -1 250 -1 250 -1 250

5900 Reklam och PR -30 000 -10 000 -5 000 -5 000 -10 000

6071 Representation, avdragsgill -15 000 -2 500 -7 500 -2 500 -2 500

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -35 000 -8 750 -8 750 -8 750 -8 750

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -4 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

6200 Tele och Post (gruppkonto) -4 500 -500 -500 -3 000 -500

6540 IT-tjänster -2 500 -625 -625 -625 -625

6910 Licensavgifter och royalties -2 500 -625 -625 -625 -625

Summa administrativa kostnader -408 500 -96 500 -106 500 -104 000 -101 500

7610 Utbildning -35 000 -8 750 -8 750 -8 750 -8 750

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -36 250 -8 750 -10 000 -8 750 -8 750

Summa personalkostnader -71 250 -17 500 -18 750 -17 500 -17 500

Resultat före ändamålsbestämda medel 211 000 75 500 28 000 30 000 77 500

8665 Avsättning till Investeringsfonden LoB -211 000 -211 000

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 75 500 28 000 30 000 -133 500

Summa ändamålsbestämda medel -211 000 -211 000

REDOVISAT RESULTAT 75 500 28 000 30 000 -133 500

34 Svea 3623 Utförda uppgifter 0% 210 000 50 000 50 000 50 000 60 000

Summa Intäkter totalt 210 000 50 000 50 000 50 000 60 000

5070 Reparation och underhåll av lokaler -3 000 -1 500 -1 500

5410 Förbrukningsinventarier -2 000 -1 000 -500 -500

5460 Förbrukningsmaterial -1 500 -500 -500 -500

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -15 000 -2 000 -8 000 -5 000

Budget total och per enhet
2022-04-29 16:19
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34 Svea 5500 Reparation och underhåll -6 000 -2 000 -1 500 -1 500 -1 000

5610 Personbilskostnader -5 000 -1 500 -1 000 -1 500 -1 000

5611 Drivmedel personbilar -7 000 -1 900 -1 600 -1 600 -1 900

5800 Resekostnader (gruppkonto) -20 000 -5 000 -7 500 -7 500

5900 Reklam och PR -5 000 -1 400 -800 -1 300 -1 500

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -36 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -500 -250 -250

6910 Licensavgifter och royalties -6 000 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

Summa administrativa kostnader -107 000 -25 800 -26 150 -31 150 -23 900

7610 Utbildning -30 000 -4 500 -13 500 -6 000 -6 000

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -6 000 -1 500 -1 500 -3 000

7691 Personalrekrytering -4 000 -1 000 -1 000 -2 000

Summa personalkostnader -40 000 -7 000 -16 000 -11 000 -6 000

Resultat före ändamålsbestämda medel 63 000 17 200 7 850 7 850 30 100

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 17 200 7 850 7 850 -32 900

8676 Avsättning till SVEA Fonden -63 000 -63 000

Summa ändamålsbestämda medel -63 000 -63 000

REDOVISAT RESULTAT 17 200 7 850 7 850 -32 900

35 PU 3605 Arrangemang 0% 177 000 43 000 48 000 54 000 32 000

3606 Deltagaravgifter 0% 38 000 19 000 19 000

3608 Mat och dryck 0% 32 500 12 500 7 500 7 500 5 000

3623 Utförda uppgifter 0% 12 000 12 000

Summa Intäkter totalt 259 500 74 500 55 500 80 500 49 000

4013 Kostnader arrangemang -86 000 -19 500 -20 000 -27 500 -19 000

4016 Kostnader mat & dryck -45 000 -9 000 -13 500 -13 500 -9 000

4018 Kostnader uthyrning utrustning -17 000 -12 000 -5 000

Summa försäljningskostnader -148 000 -40 500 -33 500 -46 000 -28 000

5410 Förbrukningsinventarier -4 000 -2 000 -2 000

5460 Förbrukningsmaterial -4 000 -800 -1 200 -1 200 -800

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -26 000 -26 000

5500 Reparation och underhåll -1 000 -250 -250 -250 -250

5610 Personbilskostnader -2 000 -400 -600 -600 -400

5800 Resekostnader (gruppkonto) -400 -80 -120 -120 -80

5900 Reklam och PR -9 000 -4 200 -1 800 -1 800 -1 200

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -10 800 -5 700 -700 -3 700 -700

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -1 000 -200 -300 -300 -200

6200 Tele och Post (gruppkonto)

6910 Licensavgifter och royalties -7 000 -7 000

Summa administrativa kostnader -65 200 -20 630 -4 970 -9 970 -29 630

7610 Utbildning -4 100 -2 350 -1 750

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -10 000 -2 000 -3 000 -3 000 -2 000

7691 Personalrekrytering -5 000 -3 000 -2 000

Summa personalkostnader -19 100 -4 350 -3 000 -7 750 -4 000

Resultat före ändamålsbestämda medel 27 200 9 020 14 030 16 780 -12 630

8669 Avsättning till PU- och LoBs Filmfond -10 400 -10 400

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 9 020 14 030 16 780 -39 830

8677 Avsättning till PU fonden -16 800 -16 800

Summa ändamålsbestämda medel -27 200 -27 200

REDOVISAT RESULTAT 9 020 14 030 16 780 -39 830

36 FESTU 3605 Arrangemang 0% 1 980 000 570 000 460 000 300 000 650 000

3609 Övriga aktiviteter 0% 19 000 19 000

3610 Uthyrd utrustning 0% 7 500 3 000 1 500 1 500 1 500

3901 Erhållna bidrag 0% 310 000 100 000 100 000 30 000 80 000

Summa Intäkter totalt 2 316 500 673 000 561 500 350 500 731 500

4013 Kostnader arrangemang -1 940 000 -500 000 -440 000 -350 000 -650 000

4018 Kostnader uthyrning utrustning -2 000 -500 -500 -500 -500

Summa försäljningskostnader -1 942 000 -500 500 -440 500 -350 500 -650 500

5070 Reparation och underhåll av lokaler -4 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

5090 Övriga lokalkostnader

5410 Förbrukningsinventarier -20 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -45 000 -45 000

5500 Reparation och underhåll -20 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

5610 Personbilskostnader -14 500 -7 000 -3 000 -1 500 -3 000

5900 Reklam och PR -77 000 -25 000 -25 000 -12 000 -15 000

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -100 000 -25 000 -25 000 -15 000 -35 000

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -3 600 -900 -900 -900 -900

6910 Licensavgifter och royalties -2 400 -2 400

Summa administrativa kostnader -286 500 -71 300 -64 900 -40 400 -109 900

7610 Utbildning -13 000 -3 250 -3 250 -3 250 -3 250

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -20 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Summa personalkostnader -33 000 -8 250 -8 250 -8 250 -8 250

Budget total och per enhet
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10

Transaktion 09222115557472969055 Bilaga 3



2022 Kvartal 1 2022 Kvartal 2 2022 Kvartal 3 2022 Kvartal 4 2022

Budget Budget Budget Budget Budget

36 FESTU Resultat före ändamålsbestämda medel 55 000 92 950 47 850 -48 650 -37 150

8664 Avsättning till Follinfonden -55 000 -55 000

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 92 950 47 850 -48 650 -92 150

Summa ändamålsbestämda medel -55 000 -55 000

REDOVISAT RESULTAT 92 950 47 850 -48 650 -92 150

37 CFFC 3623 Utförda uppgifter 0% 188 000 58 000 40 000 25 000 65 000

Summa Intäkter totalt 188 000 58 000 40 000 25 000 65 000

4021 Kostnader utförda uppgifter -5 000 -1 250 -1 250 -1 250 -1 250

Summa försäljningskostnader -5 000 -1 250 -1 250 -1 250 -1 250

5050 Lokaltillbehör

5070 Reparation och underhåll av lokaler -5 000 -1 250 -1 250 -1 250 -1 250

5410 Förbrukningsinventarier -18 000 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500

5460 Förbrukningsmaterial -17 250 -3 750 -3 750 -6 000 -3 750

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -12 000 -6 000 -6 000

5500 Reparation och underhåll -10 000 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

5610 Personbilskostnader -2 000 -500 -500 -500 -500

5900 Reklam och PR -700 -700

6071 Representation, avdragsgill -2 000 -1 000 -1 000

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -20 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

6200 Tele och Post (gruppkonto)

6590 Övriga externa tjänster -900 -900

6910 Licensavgifter och royalties -16 000 -3 500 -12 500

Summa administrativa kostnader -103 850 -18 200 -28 000 -33 150 -24 500

7610 Utbildning -26 000 -15 000 -2 000 -6 000 -3 000

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -9 000 -3 000 -3 000 -1 500 -1 500

7691 Personalrekrytering -3 000 -1 500 -1 500

Summa personalkostnader -38 000 -18 000 -6 500 -7 500 -6 000

Resultat före ändamålsbestämda medel 41 150 20 550 4 250 -16 900 33 250

8673 Avsättning till CFFCs Exponeringsfond -38 150 -38 150

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 3 000 20 550 4 250 -16 900 -4 900

Summa ändamålsbestämda medel -38 150 -38 150

REDOVISAT RESULTAT 3 000 20 550 4 250 -16 900 -4 900

38 TBK 3605 Arrangemang 0% 73 800 47 000 11 200 15 600

3608 Mat och dryck 0% 39 920 39 920

3619 Annonser 0% 2 000 1 000 1 000

3904 Medel från Chalmers, övrigt 0% 80 000 80 000

Summa Intäkter totalt 195 720 87 920 11 200 1 000 95 600

4013 Kostnader arrangemang -129 160 -95 960 -13 000 -800 -19 400

4016 Kostnader mat & dryck -10 600 -10 600

Summa försäljningskostnader -139 760 -106 560 -13 000 -800 -19 400

5460 Förbrukningsmaterial -2 500 -1 000 -1 500

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -16 360 -1 200 -15 160

5500 Reparation och underhåll -1 000 -1 000

5610 Personbilskostnader -3 700 -3 500 -200

5900 Reklam och PR -14 000 -1 000 -13 000

6071 Representation, avdragsgill

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -6 500 -500 -6 000

6200 Tele och Post (gruppkonto) -100 -100

6910 Licensavgifter och royalties -600 -600

Summa administrativa kostnader -44 760 -8 300 -200 -21 760 -14 500

7610 Utbildning -4 200 -600 -3 600

7691 Personalrekrytering -7 000 -7 000

Summa personalkostnader -11 200 -7 000 -600 -3 600

Resultat före ändamålsbestämda medel -26 940 -9 000 -22 160 58 100

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -26 940 -9 000 -22 160 58 100

8678 Avsättning till  Kommittébössan

Summa ändamålsbestämda medel

REDOVISAT RESULTAT -26 940 -9 000 -22 160 58 100

4 KÅK 3909 Erhållna bidrag Kåren centralt 0% 37 300 37 300

Summa Intäkter totalt 37 300 37 300

5070 Reparation och underhåll av lokaler -10 000 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

5460 Förbrukningsmaterial -1 760 -440 -440 -440 -440

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -14 440 -9 440 -5 000

5610 Personbilskostnader -1 500 -375 -375 -375 -375

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -3 960 -810 -1 170 -1 170 -810

Summa administrativa kostnader -31 660 -13 565 -4 485 -9 485 -4 125

7610 Utbildning -2 160 -540 -540 -540 -540

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -1 980 -1 260 -720

7691 Personalrekrytering -1 500 -750 -375 -375

Summa personalkostnader -5 640 -1 800 -1 290 -1 635 -915

Budget total och per enhet
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11

Transaktion 09222115557472969055 Bilaga 3



2022 Kvartal 1 2022 Kvartal 2 2022 Kvartal 3 2022 Kvartal 4 2022

Budget Budget Budget Budget Budget

4 KÅK Resultat före ändamålsbestämda medel 21 935 -5 775 -11 120 -5 040

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 21 935 -5 775 -11 120 -5 040

REDOVISAT RESULTAT 21 935 -5 775 -11 120 -5 040

5 Centralt 3082 Kåravgifter 0% moms 5 000 000 2 400 000 100 000 2 400 000 100 000

3085 Övriga medlemsavgifter 0% moms 13 200 2 600 3 600 3 600 3 400

3625 Lokaler för uthyrning övrigt 0% 183 500 41 500 60 000 37 000 45 000

3902 Medel från Chalmers, ramavtal 0% 47 945 47 945

3905 Administrationsbidrag 0% 2 894 676 720 620 720 620 725 229 728 207

3991 Övriga ersättningar och intäkter 0% 25 075 25 075

Summa Intäkter totalt 8 164 396 3 212 665 884 220 3 190 904 876 607

5090 Övriga lokalkostnader -40 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

5460 Förbrukningsmaterial -20 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

6073 Blommor och gåvor

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -2 000 -500 -500 -500 -500

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -6 000 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

6200 Tele och Post (gruppkonto) -36 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

6310 Företagsförsäkringar -41 040 -10 260 -10 260 -10 260 -10 260

6421 Revision -140 000 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000

6540 IT-tjänster -116 000 -29 000 -29 000 -29 000 -29 000

6570 Bankkostnader -12 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

6572 Avgifter kontokort och swish -95 000 -40 000 -15 000 -25 000 -15 000

6590 Övriga externa tjänster -75 000 -18 750 -18 750 -18 750 -18 750

6910 Licensavgifter och royalties -328 655 -86 853 -76 596 -69 414 -95 792

6970 Tidningar, tidskrifter och facklitt -6 000 -6 000

6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla -221 890 -4 410 -69 035 -79 410 -69 035

Summa administrativa kostnader -1 139 585 -259 273 -282 641 -295 834 -301 837

7210 Löner till tjänstemän -3 680 672 -915 600 -915 600 -921 150 -928 322

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -1 156 600 -287 700 -287 700 -289 500 -291 700

7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader -144 000 -36 000 -36 000 -36 000 -36 000

7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar -3 500 -3 500

7580 Gruppförsäkringspremier -560 000 -138 000 -138 000 -141 000 -143 000

7610 Utbildning -20 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill -23 352 -763 -763 -21 063 -763

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -10 000 -10 000

7690 Övriga personalkostnader -30 000 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500

7693 Friskvård och motionsverksamhet -15 750 -4 500 -6 750 -4 500

Summa personalkostnader -5 643 874 -1 405 063 -1 390 563 -1 431 463 -1 416 785

7810 Avskrivningar imm anl tillg

7830 Avskrivningar på maskiner, inventarier och mark -6 456 -1 614 -1 614 -1 614 -1 614

Summa avskrivningar -6 456 -1 614 -1 614 -1 614 -1 614

Resultat före ändamålsbestämda medel 1 374 481 1 546 715 -790 598 1 461 993 -843 629

8670 Avsättning till Fonden Kollekten -84 500 -84 500

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 289 981 1 546 715 -790 598 1 461 993 -928 129

Summa ändamålsbestämda medel -84 500 -84 500

REDOVISAT RESULTAT 1 289 981 1 546 715 -790 598 1 461 993 -928 129

7 KS Gemensamt 3902 Medel från Chalmers, ramavtal 0% 314 306 314 306

Summa Intäkter totalt 314 306 314 306

5410 Förbrukningsinventarier -40 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

5460 Förbrukningsmaterial -25 000 -5 000 -20 000

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -17 600 -17 600

5610 Personbilskostnader -32 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000

5800 Resekostnader (gruppkonto) -144 740 -21 245 -11 835 -11 835 -99 825

5900 Reklam och PR -192 750 -183 000 -8 250 -1 250 -250

5933 Profilkläder och -material

6071 Representation, avdragsgill -20 020 -8 670 -3 000 -3 550 -4 800

6073 Blommor och gåvor -36 540 -5 760 -13 260 -9 760 -7 760

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -50 620 -4 315 -8 495 -13 495 -24 315

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -5 030 -2 960 -690 -690 -690

6590 Övriga externa tjänster -25 000 -25 000

6611 Teknologprojekt -300 000 -30 000 -90 000 -90 000 -90 000

6612 Planerade projekt -190 000 -7 000 -11 000 -161 000 -11 000

6993 Lämnade bidrag -965 800 -731 800 -234 000

Summa administrativa kostnader -2 045 100 -1 017 750 -209 530 -543 580 -274 240

7215 Arvoden till förtroendevalda -48 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -15 080 -3 770 -3 770 -3 770 -3 770

7610 Utbildning -312 200 -53 500 -91 250 -43 500 -123 950

7631 Personalrepresentation, avdragsgill -30 390 -6 140 -1 000 -5 300 -17 950

7690 Övriga personalkostnader -12 000 -12 000

7693 Friskvård och motionsverksamhet -30 000 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500

Summa personalkostnader -447 670 -82 910 -127 520 -72 070 -165 170

7830 Avskrivningar på maskiner, inventarier och mark -38 640 -9 660 -9 660 -9 660 -9 660

Budget total och per enhet
2022-04-29 16:19
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2022 Kvartal 1 2022 Kvartal 2 2022 Kvartal 3 2022 Kvartal 4 2022

Budget Budget Budget Budget Budget

7 KS Gemensamt Summa avskrivningar -38 640 -9 660 -9 660 -9 660 -9 660

Resultat före ändamålsbestämda medel -2 217 104 -796 014 -346 710 -625 310 -449 070

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -2 217 104 -796 014 -346 710 -625 310 -449 070

REDOVISAT RESULTAT -2 217 104 -796 014 -346 710 -625 310 -449 070

8 Fullmäktige 5410 Förbrukningsinventarier -6 000 -6 000

5460 Förbrukningsmaterial -800 -200 -200 -200 -200

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -7 400 -4 600 -2 800

5610 Personbilskostnader -1 200 -80 -240 -640 -240

5800 Resekostnader (gruppkonto) -2 000 -200 -600 -600 -600

5900 Reklam och PR -49 100 -5 000 -2 000 -24 400 -17 700

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -82 880 -7 748 -21 316 -19 732 -34 084

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -1 000 -250 -250 -250 -250

6612 Planerade projekt -2 400 -600 -600 -600 -600

Summa administrativa kostnader -152 780 -24 678 -25 206 -49 222 -53 674

7215 Arvoden till förtroendevalda -53 609 -9 659 -24 632 -9 659 -9 659

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -16 840 -3 034 -7 738 -3 034 -3 034

7610 Utbildning -84 448 -25 527 -21 697 -28 359 -8 865

7691 Personalrekrytering -22 700 -500 -16 250 -5 950

Summa personalkostnader -177 597 -38 220 -54 567 -57 302 -27 508

Resultat före ändamålsbestämda medel -330 377 -62 898 -79 773 -106 524 -81 182

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -330 377 -62 898 -79 773 -106 524 -81 182

REDOVISAT RESULTAT -330 377 -62 898 -79 773 -106 524 -81 182

9 Presidiet 3606 Deltagaravgifter 0% 7 200 7 200

3902 Medel från Chalmers, ramavtal 0% 99 885 99 885

Summa Intäkter totalt 107 085 99 885 7 200

4014 Kostnader deltagare -7 200 -7 200

Summa försäljningskostnader -7 200 -7 200

5800 Resekostnader (gruppkonto) -32 200 -1 250 -14 850 -8 050 -8 050

6075 Möteskostnader, hålla utbildning -72 090 -8 730 -27 315 -12 510 -23 535

Summa administrativa kostnader -104 290 -9 980 -42 165 -20 560 -31 585

7215 Arvoden till förtroendevalda -478 170 -159 390 -95 634 -95 634 -127 512

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -150 240 -50 080 -30 048 -30 048 -40 064

7610 Utbildning -23 500 -13 500 -10 000

7631 Personalrepresentation, avdragsgill

Summa personalkostnader -651 910 -222 970 -135 682 -125 682 -167 576

Resultat före ändamålsbestämda medel -656 315 -133 065 -177 847 -146 242 -199 161

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -656 315 -133 065 -177 847 -146 242 -199 161

REDOVISAT RESULTAT -656 315 -133 065 -177 847 -146 242 -199 161

98 Investeringar kommitt... 5410 Förbrukningsinventarier -398 500 -330 500 -68 000

5460 Förbrukningsmaterial

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -6 000 -6 000

5500 Reparation och underhåll

6540 IT-tjänster -130 000 -27 500 -47 500 -27 500 -27 500

6612 Planerade projekt

Summa administrativa kostnader -534 500 -364 000 -115 500 -27 500 -27 500

7610 Utbildning -60 000 -22 500 -37 500

Summa personalkostnader -60 000 -22 500 -37 500

7830 Avskrivningar på maskiner, inventarier och mark

Summa avskrivningar

Resultat före ändamålsbestämda medel -594 500 -386 500 -153 000 -27 500 -27 500

8561 Uttag ur Byggnadsfonden

8563 Uttag ur CCC-fonden 45 000 22 500 22 500

8565 Uttag ur Investeringsfonden LoB 195 000 195 000

8567 Uttag ur Gasquefonden 120 000 37 500 27 500 27 500 27 500

8568 Uttag ur Spexfonden 15 000 15 000

8570 Uttag ur Fonden Kollekten

8572 Uttag ur Tofsenfonden 20 000 20 000

8573 Uttag ur CFFCs Exponeringsfond 86 000 46 000 40 000

8574 Uttag ur Pyrotfonden

8575 Uttag ur SVEA Fonden 91 000 63 000 28 000

8577 Uttag ur  Kommittébössan 22 500 22 500

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Summa ändamålsbestämda medel 594 500 386 500 153 000 27 500 27 500

REDOVISAT RESULTAT

Budget total och per enhet
2022-04-29 16:19
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Proposition 27 – Ta fram 

arbetsbeskrivning för ny post i 

kårledningen 

Bakgrund 
Under 20/21 arbetade kårledningen med verksamhetsplanspunkten Kårledningens framtida struktur 
och arbetet bedömdes behöva fortsätta i verksamhetsplanspunkten Avsluta kårledningens framtida 
struktur under 21/22. Under 20/21 skapades rapporten Kårledningens framtida struktur slutrapport 
2021, vilken innehåller förslag till förändringar samt bakgrund till undersökningen som gjordes. Dock 
anges att ytterligare undersökningar behövs innan man fattar beslut.  

Arbetet att se över kårledningens struktur påbörjades verksamhetsåret 12/13 och under 
fullmäktigesammanträde 6 13/14 tillsattes en arbetsgrupp för detta. Arbetsgruppens motion Motion 5 
– Ny struktur för kårledningen beskriver ett antal förslag på förändringar. Dessa bedömdes inte bör 
ligga som grund för det nuvarande arbetet av projektgruppen under 21/22 eftersom de fick kritik från 
dåvarande kårstyrelse och fullmäktige och var inte tillräckligt underbyggda.  

Under året har Sociala enhetens ordförande, Sociala enhetens vice ordförande och 
Utbildningsenhetens vice ordförande arbetat med verksamhetsplanspunkten. Fokus har lagts på 
arbetsbelastning i kårledningen och vi har även valt att använda rapporten som skrevs förra året som 
en grund för arbetet framåt. Ett antal problemområden har tagits fram samt lösningsförslag till dessa, 
varav några behöver beslutas om i fullmäktige.  

Kåren har länge arbetat med att försöka inkludera internationella studenter och utbytesstudenter i 
det studiesociala livet och gemenskapen på Chalmers. Bland annat har det mellan 13/14 och 19/20 
funnits ett prioriterat område som ämnade uppfylla just detta. Det har även skapats ett 
strategidokument och flera andra arbetsdokument fyllda med bra idéer och vägar framåt. Problemet 
är att implementeringen inte har blivit av, vilket enligt ansvariga för verksamhetplanspunktens teori 
beror på att det inte finns någon i kårledningen eller annan gruppering som har som uppdrag att driva 
detta arbete.  

Jämfört med många andra tekniska högskolors kårer ligger kåren efter i arbetet med att inkludera 
internationella- och utbytesstudenter i kårens verksamhet. Detta betyder att cirka en femtedel av våra 
medlemmar ofta blir bortsedda från och inte har samma chans att varken engagera sig eller involvera 
sig i vår verksamhet. Flera problem lyfts i den bifogade rapporten Rapport – En ny post i kårledningen, 
som visar att många av våra internationella studenter tycker ofta att kåren är uteslutande och 
ovälkomnande för icke svensktalande.  

I rapporten Rapport – En ny post i kårledningen beskrivs också vilka arbetsuppgifter vi har identifierat 
att den nya posten skulle kunna ha samt en analys av för och nackdelar. Bland annat lyfts möjligheten 
för posten att arbeta med inkludering av internationella- och utbytesstudenter genom att starta upp 
ett arbete för samordning av mastermottagningar. Men det är även viktigt att posten har ett 
strategiskt fokus och inte bara är operativ.  

Posten skulle enligt förslaget vara en del av sociala enheten eftersom den platsar mest naturligt där. 
Den skulle då kunna samarbeta med SO kring likabehandling och inkludering, med vSO kring 
inkludering i specifikt nöjeslivet och med båda posterna i sociala enheten kring mottagningen och 
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incidenthantering. Den skulle även kunna ha ett samarbete med utbildningsenheten kring 
internationalisering och eventuellt ta över arbetet med internationella samarbeten som hade 
underlättat för utbildningsenheten och kårordförande.  

Förhoppningen är att posten kommer att resultera i att ett viktigt område, som alltid faller mellan 
stolarna, tas tag i och att den även avlastar andra i kårledningen genom att samarbeta kring uppgifter 
eller ta över specifika såväl som kårledningsgemensamma uppgifter. Posten föreslås vara temporär till 
en början eftersom kårledningen bör utvärdera posten innan den blir permanent. Den förslås då vara 
temporär i tre år, där kårledningen under det tredje året gör en utvärdering. Detta eftersom vi tror att 
det då finns tid att starta upp arbetet och se hur posten utformar sig efter två uppstartsår. Mer 
underlag kring undersökningarna som gjorts och resultatet finns i den bifogade rapporten Rapport – 
En ny post i kårledningen.  

Posten föreslås göras temporär på 3 år genom att valberedningen bara åläggs rekrytera under tre års 
tid och att kårstyrelsen om tre år åläggs utvärdera huruvida posten ska permanentas och därmed föras 
in i reglementet. Denna metod för att starta en post, att ålägga valberedningen att rekrytera, är 
samma metod som användes för att skapa posten IT-ansvarig under de två år den existerade. 

Bilagor 
1. Rapport – En ny post i kårledningen  

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen 

att ålägga kårstyrelsen att ta fram en arbetsbeskrivning och namn till en ny temporär post 
i kårledningen enligt beskrivningen av posten i rapporten Rapport – En ny post i 
kårledningen till FuM3 22/23  

att  kårstyrelsen 25/26 åläggs utvärdera om den bör bli permanent och att i så fall lägga 
fram en proposition om att lägga till posten i reglementet senast FuM3 25/26 

att                   ålägga kårstyrelsen att senast till FuM3 22/23 lägga fram en proposition som ger 
valberedningen i uppdrag att bereda val av den nya posten för verksamhetsåren 23/24, 
24/25 och 25/26 

 

 

 

 

Kårstyrelsen genom, 

 

Lovisa Eriksson, 
Sociala enhetens ordförande 21/22 
so@chalmersstudentkar.se  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Kårledningens struktur har sett mer eller mindre likadan ut sedan millennieskiftet. Det har skett 
mindre ändringar som den tillfälliga introduktionen av IT-ansvarig (ITA) under verksamhetsåren 
18/19 och 19/20 och mindre omstruktureringar av arbetsuppgifter. Dessa omstruktureringar har 
exempelvis varit att omfördela enskilda uppgifter internt mellan poster eller att uppgifter har 
adderats över tid. Få arbetsuppgifter har flyttats från kårledningen, även om det finns mindre 
exempel såsom husansvarigs (HA) arbete med access och bokningar har flyttats till kårservice. Utöver 
en kontinuerlig förändring, som kan vara tillägg eller borttagande av arbetsuppgifter, av arbetet som 
kårledningen utför är det god tid att utvärdera om den struktur som funnits i cirka 20 år är 
ändamålsenlig eller om den kan förbättras.  
 
Under verksamhetsåret 12/13 inleddes en utvärdering av kårledningens struktur och en arbetsgrupp 
under fullmäktige tillsattes på fullmäktigesammanträde 6 13/14 för att utvärdera detta. 
Arbetsgruppens arbete avrapporterades och diskuterades under fullmäktigesammanträde 4 14/15 där 
resultatet ansågs så kontroversiell att fullmäktige beslutade att skjuta på kommande arbete till 
verksamhetsåret 20/21. Gruppen som arbetat med verksamhetsplanspunkten 21/22 valde att inte 
använda resultaten från motionen som lades fram av arbetsgruppen 14/15 (se bilaga 1) eftersom dessa 
inte var tillräckligt underbyggda och förslagen kritiserades av kårledningen, staben och delar av 
fullmäktige. Den rapporten skrevs också mot en annan bakgrund där kårledningens arbete inte såg 
likadant ut som det gör nu. 
 
Under verksamhetsåret 20/21 var kårstyrelsen ålagda att utreda huruvida kårledningens nuvarande 
struktur är den mest ändamålsenliga. Utifrån det skrevs en rapport (se bilaga 2). Utredningen 
utvärderades och en rekommendation lades att rapporten endast bör tolkas som en delmängd i en 
större utredning. Därför lades det fortsatta arbetet i verksamhetsplanen för verksamhetsåret 21/22. 
Rapporten från 20/21 användes som bakgrund till det fortsatta arbetet och det identifierades att 
arbetsbelastning var ett område som behövde utredas ytterligare under 21/22 eftersom det inte 
täcktes av utredningen 20/21. Tillsammans med en undersökning av arbetsbelastningen hos 
kårledningen bedömdes det totala underlaget vara tillräckligt tillsammans med underlaget från 
rapporten från 20/21 för att föreslå förändringar till fullmäktige.  

Ett av dessa förslag som behöver tas upp i fullmäktige är att skapa en ny post i kårledningen som 
bland annat har ansvar för att bättre inkludera internationella studenter och utbytesstudenter i 
kårens verksamhet.  Postens främsta syfte är att arbeta med områden som kårledningen tidigare inte 
haft tillräckliga resurser eller tid för att arbeta med. Ett annat syfte är att underlätta kårledningens 
totala arbetsbelastning vilket medförs av att gruppen får en ytterligare person. Posten och en 
bakgrund till varför den bör skapas beskrivs mer ingående i kapitel 3. Genom hela rapporten används 
begreppen internationell student och utbytesstudent. Internationella studenter kallas de som har gått 
sin kandidat i ett annat land och som läser ett helt masterprogram på Chalmers. Internationella 
studenter som kommer från ett land utanför EU1 betalar en terminsavgift för att studera på Chalmers 
som inkluderar kåravgiften. Utbytesstudenter benämns de studenter som gör ett utbyte på Chalmers i 
ett halvår eller ett helt år. 

 
1 Faktiskt länder utanför EU, EEA eller Schweiz. 
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1.2 Metod 
Verksametsplanspunktens arbetsgrupp består av vice ordförande i utbildningsenheten (vUO), 
ordförande i sociala enheten (SO) och vice ordförande i sociala enheten (vSO). Arbetet påbörjades 
genom att se över vilket tidigare arbete som genomförts kopplat till att utvärdera kårledningens 
struktur. Här undersöktes gamla rapporter, både av kårledningen 20/21 (se bilaga 2) och 
arbetsgrupper under fullmäktige (se bilaga 1) tillsammans med protokoll från 
fullmäktigesammanträden där beslut fattades kring frågan. Särskilt fokus lades på att läsa rapporten 
från 20/21. De relevanta dokumenten gicks igenom och lade grunden för det fortsatta arbetet. 
Rapporten från 20/21 utvärderades och de områden som behövdes undersökas vidare identifierades. 
Ett område som tydligt lyftes upp var arbetsbelastning för kårledningen. Därför fokuserades vidare 
undersökning under 21/22 på det problemområdet. Några av de problemområden som nämndes i 
rapporten undersöktes inte vidare under 21/22, dels på grund av tidsbrist för att undersöka samtliga 
och dels på grund av att de inte bedömdes vara lika relevanta att fortsätta undersöka i koppling till 
ändringar i kårledningens struktur.  
 
En enkät skickades ut till tidigare kårledningsledamöter kring arbetsbelastning deras år i 
kårledningen och intervjuer hölls med nuvarande kårledning. Utifrån dessa moment av 
informationsinsamling gjordes en sammanställning av resultaten. En intern workshop inom 
arbetsgruppen i kårledningen hölls därefter där allt insamlat underlag, inkluderat rapporten från 
20/21 (se bilaga 2), användes för att avgöra vilka förslag som underbyggs av tidigare undersökningar. 
Under den interna workshopen togs förslag fram av arbetsgruppen samt förslag som lyfts i tidigare 
undersökningar och av kårledningen 21/22 lyftes upp. Dessa listades, varpå arbetsgruppen gick 
igenom dem för att kontrollera vilka förslag som stöds av underlaget som samlats in under 20/21 och 
21/22.  
 
Det hölls därefter en workshop med staben för att konkretisera vilka problemområden som staben 
uppfattat genom åren. Staben fick först berätta om vilka problemområden de identifierat under sin 
tid, eventuella lösningar till dessa och vilka fallgropar som finns. Lösningsförslagen som uppkommit 
från arbetsgruppens interna workshop presenterades sedan för feedback. Utifrån resultaten från 
arbetsgruppens interna workshop och workshopen med staben förbereddes en ytterligare workshop 
med kårledningen 21/22. Där presenterades förslagen samt stabens åsikter kring dem. Alla förslag 
presenterades för att sedan ge kårledningen möjlighet att dela sina tankar om dem samt tillföra nya 
idéer och synvinklar som relaterar till förslagen. Baserat på kårledningens återkoppling omvärderades 
lösningsförslagen innan de presenterades och förankrades ännu en gång med staben under ett 
diskussionstillfälle.  
 
Efter att förslagen hade fastställts presenterades förslaget till ny post för fullmäktige under 
fullmäktigesammanträde 7a. Meddelandet som presenterades finns i bilaga 3. Därefter hölls en 
frågestund för att fullmäktige skulle få chansen att komma med frågor och återkoppling på förslaget.  
 
Sedan har förslagen som behöver beslutas om i fullmäktige stämts av med kårledningen 21/22 och 
staben i flera feedbackrundor. Förslaget om en ny post i kårledningen behöver tas av fullmäktige och 
läggs därför fram i en proposition till fullmäktigesammanträde 8 21/22. Några förslag är däremot inte 
på den nivå att fullmäktige behöver besluta om dem och dessa förslag kommer istället att presenteras 
i avrapporteringen av verksamhetsplanspunkten till kårstyrelsen. Arbete kommer då behöva göras för 
att föra vidare dessa förslag till kårledningen 22/23 och se till att de undersöks vidare eller 
implementeras.  
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När förslaget till den nya postens arbetsuppgifter diskuterades fanns en utgångspunkt: att 
internationella studenter och utbytesstudenter skulle inkluderas i kårens ordinarie verksamhet 
istället för att skapa fler specifika event för dem. Det grundas i att de är fullgoda medlemmar som alla 
andra, som ska ha samma möjligheter som alla andra medlemmar istället för att specialbehandlas. 
Det kommer att behövas mer undersökningar som görs av den nya posten för att säkerställa exakt vad 
internationella studenter och utbytesstudenter vill ha ut av kåren. Om dessa undersökningar visar att 
anpassade evenemang behövs bör de genomföras även om det inte var utgångspunkten som 
arbetsgruppen i år har arbetet utefter.  
 
En aspekt som också bör framhållas är att arbetsgruppen som har arbetat med 
verksamhetsplanspunkten består av kårledningsledamöter från kårledningen 21/22. Därför är dessa 
inte helt objektiva i frågan om kårledningens struktur, vilket kan påverka resultaten av 
undersökningen. Subjektiviteten är svårt att komma undan eftersom arbetet behöver göras av 
personer som har en inblick i kårledningens nuvarande struktur och arbete. Arbetsgruppen har som 
åtgärd mot detta försökt att inte blanda in sina personliga åsikter och känslor om kårledningens 
struktur, utan se så objektivt det går på insamlat material. Arbetsgruppen har även sett till att 
förankra arbetet under flera tillfällen med flera olika grupperingar för att minska risken för bias. 

2. Identifierade problemområden 
Problemområden och utvecklingsmöjligheter har identifierats i två omgångar av undersökningar, en 
gjord av kårledningen 20/21 och en av kårledningen 21/22. Resultatet från dessa sammanställs i det 
här kapitlet. 

2.1 Undersökning 20/21 

I rapporten från 20/21 (se bilaga 2) tas ett antal problemområden upp, varav en del har arbetats vidare 
med i undersökningen 21/22. De områden som identifierades utifrån intervjuer med kårledningen 
20/21 och en enkät till tidigare kårledningar var följande:  

● Arbetsledning 
● Arbetsmiljö, kultur och personrelationer 
● Demokrati och beslutsordning 
● Kontinuitet 
● Struktur och långsiktigt arbete 
● Varierande roller inom enheter 
● Verkningsgrad och effektivitet 

I undersökningen som gjordes 21/22 togs inte alla dessa områden vidare. Bland annat togs ett beslut 
om att inte arbeta vidare med arbetsmiljö, kultur och personrelationer utöver att diskutera 
tillhörighet inom kårledningen och inom enheterna. Demokrati och beslutsordning diskuterades 
vidare i undersökningen 21/22 till viss del, men inte i form av att göra en omstrukturering kring 
kårlednings- och kårstyrelseupplägget utan i form av arbetsledning inom enheterna.  

Kontinuitet för kårledningen har inte diskuterats vidare inom årets verksamhetsplanspunkt, utan 
arbetas med i kårledningens löpande överlämningsarbete. Struktur och långsiktigt arbete har arbetats 
med genom att diskutera hur det går att möjliggöra ökad grad strategisk arbete i alla poster eftersom 
det har visat sig vara motiverande och gör arbetet mer varierat. Kopplat till det har en del av 
problemområdet verkningsgrad och effektivitet arbetats vidare med, då diskussionen har fortsatt och 
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det har inom verksamhetsplanspunktens arbete tagits hänsyn till att det är viktigt att poster inte är 
för snäva eller för breda. Om en ny post ska tillsättas eller nuvarande poster ska omstruktureras bör 
det tas hänsyn till att arbetet inte ska bli för enformigt genom att posten har för få eller väldigt 
operativa arbetsområden och att det inte ska bli svårt att fokusera på alla uppgifter genom att posten 
är för bred. Mer detaljerat kring detta går att läsa i rapporten från 20/21 (bilaga 2). 

Att sociala enheten och presidieenheten består av poster som är mycket olika har fortsatt diskuterats, 
med addering att även arbetsmarknadsenheten kan märka av liknande problematik, och inom det har 
specifika problemområdet som handlar om att enhetsordförande i de enheterna inte är så väl insatt i 
enhetspartnens arbete tagits vidare i det fortsatta arbetet. Det framkom även i rapporten från 20/21 
att detta kan leda till mindre känsla av tillhörighet. 

Sammanfattat har rapporten 20/21 lagt grunden för arbetet 21/22, men bara vissa identifierade 
problemområden har tagits vidare för att skapa lösningsförslag. En del lösningsförslag, på både 
problemområdena för förra årets och årets undersökning, täcks i denna rapport till fullmäktige och en 
del presenteras i avrapporteringen av verksamhetsplanspunkten och arbetas vidare med internt i 
kårledningen. Exempel på en lösning som inte lyfts till fullmäktige är att omfördela vissa 
arbetsuppgifter. 

2.2 Undersökning 21/22 

Under intervjuer med sittande kårledning uppskattade en majoritet att de haft hög eller väldigt hög 
arbetsbelastning under året. Intervjuerna hölls i december och januari så det är tiden fram till dess 
som utvärderats. I bilaga 4 kan resultaten från intervjuerna observeras och det visas att alla utom HA 
och vUO har svarat att arbetsbelastningen är hög eller mycket hög. De intervjuade ombads dessutom 
att försöka bortse från det arbete som antas bero på pandemin. Problem som lyftes under intervjuerna 
kopplat till arbetsbelastning är att det upplevs att inte mer än det löpande arbetet hinns med vilket 
resulterar i att inga egna projekt kan bedrivas inom ramen för en rimlig arbetsbelastning. Ett annat 
problem är att arbetsuppgifter har adderats över åren, men lika många har inte fallit bort vilket har 
resulterat i ett ökat löpande arbete. Därutöver uppger många att de har svårt att hinna med strategi- 
och utvecklingsarbete.  

En aspekt att ha i åtanke är att intervjuerna med sittande kårledning gjordes under året som aktiv och 
att det då kan vara svårt att se vad som är rimligt eller orimligt kontra de förväntningar som finns. 
Utöver det gjordes intervjuerna under en tid när många i kårledningen hade en extra intensiv period. 
Därför bör intervjusvaren inte tas som en absolut sanning, utan snarare ett tecken på hur 
arbetsbelastningen upplevs under tiden som kårledning. 

I tabell 1 redovisas hur hållbar tidigare kårledningsledamöter anser att deras arbetsbelastning var, 
från 1 (rimlig) till 6 (helt ohållbar). Enligt tabellen är arbetsbelastningen mest rimlig för 
kårordförande (KO) enligt flera tidigare KO, men utifrån fritextsvaren kan det till stor del bero på 
vilka förväntningar varje person går in i posten med. Förväntningar på arbetsbelastningen har inte 
undersökts vidare, men är något som förändrar synen på hur hållbar arbetsbelastningen är. Därav kan 
inte heller svaren i tabell 1 ses som definitiva eftersom alla kan ha individuella förväntningar på och 
uppfattningar av vad en hög arbetsbelastning innebär.  

Vice kårordförande (VO) har utspridda svar, men ingen har svarat att den är helt ohållbar. Av HA 
svarade en person att arbetsbelastningen var helt orimlig och de andra två skattade den till 4. Det var 
bara en ordförande i utbildningsenheten (UO) som fyllde i enkäten och angav att arbetsbelastningen 
var helt orimlig. Av vUO skattade majoriteten arbetsbelastningens rimlighet som 2 och resterande 
svarade att den var mer orimlig. För SO är skattningen utspridd men en majoritet har angett 2. Enbart 
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en vSO svarade och angav att arbetsbelastningen är väldigt hög, 5. Enligt tidigare ordförande i 
arbetsmarknadsenheten (AO) är arbetsbelastningen hög, 4, men en person har angett att den är 
rimlig. Samtliga vice ordförande i arbetsmarknadsenheten (vAO) har svarat att arbetsbelastningen är 
olika grader av orimlig, från 4 till 6. 

I bilaga 4 kan observeras att både KO och VO 21/22 angett att de alltid har hög arbetsbelastning och 
inte hinner med allt de ska eller vill göra. Genom att titta på tidigare kårledningars svar i tabell 1 är 
detta inte lika tydligt då många har svarat att deras arbetsbelastning är rimlig eller nära rimlig. I 
fritextsvaren fick de förklara sitt svar och då var mångas anledning till detta att det bör finnas en 
förväntan av väldigt hög arbetsbelastning som presidium.  

Tabell 1. Svar på enkät till de 11 senaste årens kårledningar där de svarade på frågan hur hållbar deras 
arbetsbelastning var från 1 (Rimlig) till 6 (Helt ohållbar). Siffrorna inom parentes anger hur många av den 
posten som svarade. Procentsatserna anger hur många procent av de svarande som angett ett visst svar, 
avrundat till närmaste heltal.  

 1 2 3 4 5 6 

KO (5) 40% 20% 0% 20% 20% 0% 

VO (5) 20% 20% 20% 40% 0% 0% 

HA (3) 0% 0% 0% 66% 0% 33% 

UO (1) 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

vUO (5) 0% 60% 0% 20% 20% 0% 

SO (6) 0% 50% 17% 17% 17% 0% 

vSO (1) 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

AO (4) 25% 0% 0% 75% 0% 0% 

vAO (6) 0% 0% 0% 33% 33% 33% 

3. Ny post i Kårledningen 

Kårledningen har enligt undersökningarna som gjorts en hög arbetsbelastning och många olika 
arbetsuppgifter. En faktor i den upplevt höga arbetsbelastningen är att det är många områden som 
kårledningen ska jobba med som inte hinns med. Därmed var ett förbättringsförslag som framkom att 
skapa en ny post i kårledningen, både för att kunna utföra arbete som inte görs i dagsläget samt för 
att ta över en del uppgifter som kårledningen har i dagsläget. Under arbetet framkom flera olika 
alternativ på nya poster, men det bedömdes att posten som beskrivs i detta kapitel är mest lämplig att 
skapa. Detta eftersom den kommer att täcka ett arbetsområde som ingen i kårledningen förut haft 
övergripande ansvar för. De övriga förslagen beskrivs i stycke 3.6. Posten kommer även innebära att 
det finns ytterligare en person som delar kårledningsgemensamma uppdrag, som tar en stor del av 
arbetstiden för kårledningen.  
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Utöver det är nästan en femtedel av kårens medlemmar internationella studenter eller 
utbytesstudenter. Trots det har kåren problem med inkludering av dem i kårens ordinarie verksamhet. 
På grund av det föreslås en ny post i kårledningen som bland annat ska arbeta med detta problem. Till 
en början behöver personer som sitter på posten vara svensktalande, eftersom många viktiga 
styrdokument och kontinuitetsdokument inte finns på engelska. På flera andra kårer som har 
liknande poster är personen som sitter på posten ofta engelsktalande och är själv en internationell 
student. Huruvida det bör anammas på Chalmers Studentkår eller språket kårledningen 
kommunicerar på internt bör förändras i framtiden är en fråga för fullmäktige och kårledningen att ta 
vidare. 

3.1 Nuvarande situation för internationella studenter och 

utbytesstudenter 

Internationella studenter som läser ett masterprogram blir en del av den sektionen som 
masterprogrammet är associerat till, men utbytesstudenter får inte automatiskt en 
sektionstillhörighet och betalar således inte sektionsavgift. Anledningen till det är att 
utbytesstudenter kan välja kurser relativt fritt och får på så sätt varken en naturlig 
programtillhörighet eller sektionstillhörighet. Förr gavs utbytesstudenter en sektionstillhörighet, 
men det innebar en hög administrativ börda och därmed togs beslutet att från och med läsåret 21/22 
skulle utbytesstudenter inte längre få en sektionstillhörighet. Att inte ha en sektionstillhörighet kan 
vara problematiskt eftersom mycket involvering av personer i kårens verksamhet och 
informationsspridning sker genom sektionerna. Istället är CIRC i dagsläget den enda funktionen som 
samlar internationella studenter och utbytesstudenter i ett sammanhang.  

I kårledningens tidigare verksamhetsplaner har ämnen rörande internationella studenter och 
utbytesstudenter berörts flertalet gånger. Under perioden 13/14 till 19/20 fanns det ett prioriterat 
område, Verka för att internationella studenter har nytta av kåren och känner delaktighet under sin 
studietid. Då pågick ett arbete i sju år med olika projekt som bland annat skulle skapa kontaktytor 
mellan internationella studenter och utbytesstudenter och nationella studenter, skapa 
mastermottagningar för varje master och möjliggöra engagemang för alla studenter. 16/17 skapades 
en internationaliseringsstrategi som tar upp att bland annat integrera internationella studenter och 
utbytesstudenter i det studiesociala livet. Denna strategi har dock inte implementerats genom en 
handlingsplan sedan den skapades 2017. 17/18 skulle det skapats en handlingsplan med en 
implementering, men i stället skapades fler verksamhetsplanspunkter där en stor del av 
implementeringsarbetet har fallit mellan stolarna. Det kan ses som en anledning till att inget arbete 
sker i större grad då handlingsplaner är mer konkreta kring arbetet som ska ske. Det betyder att i 
princip inget strukturerat arbete görs inom området trots att det finns mycket material och idéer 
kring vilket arbete som kan ske framåt.  

Tanken vid skapandet av strategin var att alla poster i kårledningen skulle ha aspekten kring 
representation av och service till internationella studenter och utbytesstudenter i sitt dagliga arbete. 
Det finns dock ingen specifik post som har uppdraget att driva det övergripande och långsiktiga 
arbetet kring inkludering av internationella studenter och utbytesstudenter, även om alla 
medlemmars intressen ska tas hänsyn till i alla posters arbete. Detta gör att arbetet kan bli lidande 
inom vissa områden, speciellt inkludering av alla medlemmar i kårens aktiviteter och engagemang. 
Posten föreslås vara tillfällig till en början och därmed finns möjligheten att under den tiden 
undersöka ifall arbetet bör ligga på en enskild post eller ifall det är möjligt att det leder till högre 
kvalité om det är utspritt på alla posters ansvar.  
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Arbetet kring inkludering av internationella studenter och utbytesstudenter i kårens ordinarie 
verksamhet och specifikt nöjeslivet är ett område som till stor del naturligt faller in under sociala 
enhetens ansvar. Idag är det ett arbete som inte hinns med i det löpande arbetet eftersom både SO 
och vSO har många områden att arbeta med. vSO, som har övergripande ansvar för 
nöjeslivsutveckling, skulle kunna inkorporera strategiskt arbete med inkludering. På grund av en hög 
arbetsbelastning som det löpande arbetet med till exempel Mat & Kalas-området har det inte kunnat 
prioriteras de senaste åren. SO, som också skulle kunna arbeta med frågan inom 
likabehandlingsarbetet, har inte heller kunnat lägga den tid som krävs.  

Enligt medlemsmätningen 2021 har cirka 55 % av internationella studenter och utbytesstudenter ett 
intresse av att vara involverad i Chalmers Studentkårs organisation som till exempel 
studentrepresentant, föreningar, kommittéer eller sektioner. Ett antal svar visar på att det finns en 
problematik kring att bli involverad. Några kommentarer lyfter problematiken att kårens organisation 
inte är välkomnande för internationella studenter och utbytesstudenter med följande kommentarer: 
“Not very open to exchange students” och “... it seems unavailable, like a closed club”. Dessutom 
påpekas att aktiviteterna inom kåren är svårtillgängliga för internationella studenter. Det har inte 
heller gjorts en omfattande undersökning av vilken typ av engagemang eller aktiviteter som 
internationella studenter vill ha tillgång till, vilket gör det svårt för arrangörer att veta hur de kan 
inkludera alla på bästa sätt.  

En annan problematik som lyfts är att det är svårt att hitta engagemang att delta i under en kortare 
period. Flera kommentarer lyfter det: “difficult to participate for a short exchange” och “My exchange 
is too short to be involved. However, if I had done a master's degree at Chalmers I would have liked to 
be involved”. Att utbytesstudenter som är här under ett år, eller till och med kortare tid, har få 
möjligheter att inkluderas i kommittéer på grund av att de kräver att man sitter i åtminstone ett år, 
ansökningsperioden exkluderad. Några av de möjligheterna som dock finns är projektgruppen för 
CHARM, värdar under CHARM och att gå med i en kårförening. Det som nämns i studenternas 
kommentarer är ett problemområde som identifierats under en längre tid och är en av anledningarna 
till att projektengagemang skapades. Tanken med projektengagemang är att de ska möjliggöra kortare 
engagemang på ett sätt som andra engagemang centralt på kåren inte tillåter. Men det har ännu inte 
heller fått ett starkt genomslag bland internationella studenter vilket skulle kunna bero på att det inte 
informerats tillräckligt om det i den målgruppen. 

För majoriteten av sektioner och kårens centrala kommittéer finns det dessutom ett outtalat krav att 
medlemmar behöver vara svensktalande. Några undantag som har identifierats är CIRC, IAESTE, 
projektgruppen för CHARM, värdar under CHARM, kårfullmäktige och 
mastermottagningskommittéerna på sektionerna.  

Det finns just nu en kommunikationspolicy som trycker starkt på att inkludera alla medlemmar 
genom att kommunicera på ett sätt som öppnar upp för både svensktalande och icke-svensktalande. 
Detta följs inte alltid av kommittéer, varken på kåren eller sektionerna. Därmed får inte 
internationella studenter och utbytesstudenter chans till samma informationsflöde som de nationella 
studenterna. Detta är något som den nya posten tillsammans med kommunikationsavdelningen 
skulle kunna övervaka att det följs. Det finns även problematik kring att veta vart information finns 
någonstans, vilket är en problematik som har identifierat generellt, inte bara för internationella 
studenter och utbytesstudenter. Det är en problematik som aktivt arbetas med i projektet om att 
skapa en kårapp. Förhoppningen är att det kan bidra till att lösa viss problematik med svårigheter 
kring kommunikation, men kan inte ses som en automatisk lösning. I frågan kring om event ska hållas 
på svenska eller engelska väljer majoriteten av utföra dessa på svenska vilket minskar icke-
svensktalandes möjlighet att vara delaktiga i dem.  
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3.2 Arbetsområden 

En ny post kräver en idé om vad den ska arbeta med. Arbetet med denna rapport resulterade i att 
arbetsuppgifterna nedan antagligen kommer att fylla en hel post i kårledningen. Det kommer under 
verksamhetsåret 22/23 att behöva skrivas en arbetsbeskrivning, vilket kårledningen 21/22 föreslår att 
kårledningen 22/23 ska göra. En kort sammanfattning av vad som föreslås ska ingå i postens arbete 
finns nedan. 

● Samordning och ledning av kårens arbete med att inkludera internationella studenter och 
utbytesstudenter i kårens ordinarie verksamhet 

● Samordning av sektionernas arbete med att inkludera internationella studenter och 
utbytesstudenter i deras verksamhet 

● Samordning och utveckling av kårens internationella mottagning och sektionernas 
mastermottagningar 

● Undersökning av vad internationella studenter vill ha ut av kåren vad gäller bland annat 
engagemang, involvering och event 

● Genomgång av tidigare undersökningar och idéer relevanta till postens arbete 
● Påverkansarbete kring internationalisering, och deltagande i sådana forum på högskolan 
● Påverkansarbete kring utbytesstudier, och deltagande i sådana forum på högskolan  
● Samarbete med sociala enheten och utbildningsenheten i frågor som berör internationella 

studenter och utbytesstudenter 
● Samordning av och ansvar för kårens internationella samarbeten 
● Deltagande inom gruppen STORK i samarbetet RefTec 

 
Några av de saker som nämns i ovanstående uppräkning har inte diskuterats som problem i övrigt i 
rapporten. Det inkluderar främst påverkansarbete kring utbytesstudier och samordning och ansvar för 
kårens internationella samarbeten. Påverkansarbete kring utbytesstudier och internationalisering av 
utbildningen är idag ett område som främst ligger på utbildningsenheten. Det finns även relevanta 
forum på högskolan för den nya posten att delta i, men de räknas inte upp i detalj i denna rapport. 
Detta är något som nästa års arbete kommer att behöva göra. För den nya posten kommer detta 
påverkansarbete vara ett område där den kommer att ha spetskunskap och är därför väl lämpad att 
arbeta med högskolan i de frågorna. På samma sätt ligger samordning och ansvar för kårens 
internationella samarbeten i dagsläget delat mellan utbildningsenheten och KO. Kåren har idag de tre 
internationella samarbetena Enhance, IDEALiStiC och Nordic Five Tech. Där diskuteras ofta 
internationella frågor och utbytesfrågor. Både påverkansarbetet kring utbytesstudier, 
påverkansarbetet kring internationalisering och arbetet med internationella samarbeten kommer att 
kräva ett tätt samarbete med både utbildningsenheten och KO. 

3.3 Placering av posten 
Likt vad som lyfts ovan under Arbetsområden kommer en stor del av postens arbete handla om 
inkludering både i nöjeslivet och den studiesociala gemenskapen, vilket tydligt placerar den inom 
ramarna för sociala enhetens arbete. Det finns andra aspekter som skulle kunna vara en del av posten 
som knyter an till andra enheter, men den kommer att dela flest likheter med sociala enheten. Därför 
rekommenderas det att posten läggs som en post i sociala enheten. Där ges möjlighet att samarbeta 
med de två andra posterna i enheten i större utsträckning.  

I slutrapporten för förra verksamhetsårets verksamhetsplanspunkt h) Kårledningens framtida struktur 
(bilaga 2) lyfts problematiken både från tidigare kårledningar och i reflektionerna i rapporterna kring 
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att det är en låg nivå av samarbete mellan SO och vSO i sociala enheten. Det lyfts att benägenheten 
att ta initiativ till samarbete eller be om hjälp kan påverkas beroende på hur insatt en kollega är en 
annans arbete. Det kan även leda till en lägre grad av tillhörighet till varandra och gemenskap inom 
enheten. Diskussionerna i förra verksamhetsårets rapport kring Sociala enheten ledde till ett förslag 
att ta bort sociala enheten och placera SO tillsammans med utbildningsenheten och vSO med HA i en 
ny enhet. Under årets arbete diskuterades förslaget internt i arbetsgruppen. Ett perspektiv som lyftes 
kring att placera vSO med HA var att det kan leda till att posten blir mer operativ och de viktiga 
aspekterna kring inkludering och strategiskt utvecklande arbete inte får samma fokus. Dessutom 
förlorar SO den mer naturliga stöttningen kring incidenthantering som vSO kan bidra med. Med 
förslaget att addera den nya posten till sociala enheten finns potentialen att utöka samarbetet inom 
enheten och minska problematiken kring tillhörighet och gemenskap.  

Med vSO kan ett samarbete skapas kring nöjeslivet och inkluderingen i detsamma. En fördelning av 
fokusområden kan vara fördelaktigt där den nya posten kan ta ett större grepp kring inkluderingen av 
internationella studenter och utbytesstudenter i nöjeslivet med vSOs stöttning.  

Med SO kan posten också samarbeta kring inkluderingsfrågor och exempelvis driva påverkansarbete 
mot högskolan om inkludering i studierelaterad gemenskap. Inkluderingsfrågan handlar inte bara om 
internationella studenter och utbytesstudenter vilket gör att den nya posten och SO skulle kunna 
samarbeta kring fler frågor som rör likabehandling och inkludering av alla studenter.  

Med både vSO och SO skulle posten kunna samarbeta kring mottagningen, och då främst 
mastermottagningarna på sektionerna. Sociala enheten är tillsammans med VO 
mottagningsansvariga i kårledningen och enheten skulle tillsammans kunna ha en mer övergripande 
översikt över mottagningen samt se till att alla typer av studenter inkluderas. Även ansvaret för 
incidenthantering skulle kunna delas inom sociala enheten, där det antingen går att göra en 
uppdelning på årsbasis beroende på vilka personer som är i gruppen eller skapa en tydlig struktur för 
hur sociala enheten samarbetar kring incidenter.  

I förra årets rapport identifierades, genom en enkät till tidigare ledamöter i kårledningen, att en stor 
andel anser att det finns en ensamhet i arbetsuppgifter. Genom ett starkare samarbete kring 
nöjeslivet och inkludering skulle rollerna i sociala enheten potentiellt kunna få chansen att uppleva 
mindre ensamhet i sin roll.  

Inom sociala enhetens gemensamma arbete ingår att hantera incidenter som uppstår inom kårens 
verksamhet. Utöver det har VO också ansvar för incidenthantering. Under nuvarande år är det ett 
arbete som primärt SO utfört med stöttning från vSO och VO och den exakta uppdelningen kan skilja 
sig från år till år beroende på möjligheter och prioritering. Det är en stor arbetsbelastning som också 
behöver prioriteras, ofta med kort varsel. I sin roll som en del av sociala enheten finns det en stor 
chans för den nya posten att samarbeta med de andra i enheten kring incidenthantering som en del i 
det enhetsgemensamma arbetet. Eftersom den nya postens arbete kommer involvera nöjeslivet och 
likabehandling till viss del blir det en naturlig följd att densamma även arbetar med incidenter inom 
dessa områden. Hur upplägget ska se ut i mer detalj bör sociala enheten tillsammans med andra 
relevanta parter diskutera och formalisera.  

3.4 Påverkan på arbetsbelastning 

Ett tydligt mål med förändringarna som föreslås i denna rapport och de som kommer tas vidare 
internt inom kårledningen är att minska arbetsbelastningen för kårledningen, som enligt resultat 
anses för hög av många. En ny post i kårledningen kommer att kunna minska arbetsbelastningen för 
hela kårledningen även om postens arbete främst föreslås fokusera på arbete som inte tidigare kunnat 
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arbetas med i en stor utsträckning inom kårledningen. Det sker främst genom att kårledningens 
gemensamma arbete fördelas på fler personer. Exempel på kårledningsgemensamt arbete är 
verksamhetsplansarbete, olika arrangemang och eventuella oförutsedda uppgifter som dyker upp men 
inte går in under en specifik posts arbetsuppgifter. Inkludering av internationella studenter och 
utbytesstudenter har arbetats med under många år, men eftersom det inte funnits någon vars 
huvudfokus är detta arbete har arbetet inte implementerats. Detta har lett till mycket tidsåtgång för 
något som inte lett till större förändringar vilket en ny post skulle kunna avhjälpa i framtiden.  

Då den nya posten föreslås placeras i sociala enheten kommer den även kunna möjliggöra en 
avlastning av både SO och vSO inom de områden som nämnts under avsnittet Placering av posten som 
den nya posten kan samarbeta kring. Eftersom tanken är att stärka samarbetet inom sociala enheten 
som en helhet bör den nya posten delta i det enhetsgemensamma arbetet, till exempel att arbeta med 
trygghet och inkludering i nöjeslivet och incidenthantering. Både SO:s och vSO:s arbetsbelastning 
bedöms vara hög och därför hade avlastning kunnat leda till en rimligare arbetsbelastning och mer tid 
att arbeta strategiskt och långsiktigt med till exempel gemensamma nöjeslivs- och 
likabehandlingsfrågor.  

Vidare nämns i avsnittet Arbetsområden att posten bör samarbeta med utbildningsenheten och KO 
kring internationella samarbeten. Förslagsvis tar posten över det koordinerande ansvaret för detta 
arbete och därmed hade det avlastat främst utbildningsenheten och KO. Posten skulle även kunna 
avlasta VO genom att sköta kontakten med och stöttandet av CIRC:s verksamhet, inkludera icke 
svensktalande i kårkommittéers verksamhet och ha kontakt med sektioner gällande att inkludera sina 
masterprogram i mottagningarna.  

3.5 Risker och negativa effekter 

En större satsning i att skapa en ny post är inte utan risker och potentiella negativa effekter. En 
uppenbar effekt är att en till person i kårledningen kommer att kosta strax över 300 000 kr för kåren i 
arvode, skatter och liknande. Detta kan dock ses som en investering värd att göra för att nå de 
positiva effekter som nämns tidigare i rapporten. 

En annan risk är att gruppdynamiken i kårledningen kommer att försämras när det läggs till en post i 
gruppen. Det är allmänt erkänt att fler personer i en grupp gör att gruppen blir mindre effektiv. Det 
bör därmed finnas en försiktighet i att lägga till fler personer i kårledningen så att det fortsatt kan 
bildas en sammanhållen grupp.  

I kårledningen finns i dagsläget ingen enhet med tre personer som arbetar nära varandra med 
liknande frågor. Det finns en risk att de tre personerna kommer att gå in i varandras arbete ofta och 
att det kan byggas upp frustration på grund av otydlighet om vem som har ansvaret för vilken fråga. 
Det behöver därför göras tydligt i arbetsbeskrivningen vilka frågor som är en posts ansvar och vilket 
ansvar som är enhetens gemensamma ansvar. Det behöver också göras ett arbete inom enheten för att 
skapa klar och tydlig kommunikation för att förhoppningsvis undvika frustration. 

3.6 Tidigare förslag på arbetsområden 

Under arbetet med verksamhetsplanspunkten uppkom även andra idéer om vad en ny person skulle 
arbeta med. Det andra huvudförslaget som diskuterades på en djup nivå var en post med ansvar för 
kårens arbete med campusfrågor och hållbarhetsfrågor. Det föreslogs dels för att avlasta KO som idag 
drar ett tungt lass kring campusfrågor, men även för att spegla högskolans nya vicerektor med just de 
två ansvarsområdena.  
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Detta förslag togs aldrig vidare då det ansågs finnas fler fördelar med förslaget som nu läggs fram. 
Bland annat diskuteras campusfrågor i många forum, även de där det inte är huvudfokus. Dessa 
inkluderar bland annat högskolestyrelsen där kåren redan har andra studentrepresentanter som 
bättre fångar upp de övriga frågorna i de forumen. Det ansågs även finnas ett värde i att arbeta med 
hållbarhet på ett koncernövergripande sätt i hela kåren och företagsgruppen, inte bara inom kårens 
ideella verksamhet. Det är något kårens direktör tittar på hur det kan implementeras.  

Efter att den nya posten, beskriven i denna rapport, föreslogs kom även en annan idé upp som skulle 
kunna beskrivas som en annan version av denna post. Förslaget var att ha en medlemsansvarig som 
ansvarar för att inkludera samtliga medlemmar i kårens verksamhet och alltså inte har huvudfokus på 
internationella studenter och utbytesstudenter. Förslaget diskuterades och jämfördes mot förslaget i 
denna rapport. Huvudanledningarna till att förslaget av en medlemsansvarig inte läggs fram till 
fullmäktige är att det riskerar att bli en spretig post, att ingen fortsatt har tiden att fokusera på frågor 
som rör internationella studenter och utbytesstudenter samt att arbetet för generell medlemsnytta 
och inkludering i dagsläget är mer välintegrerat i kårledningens arbete än arbetet med specifikt 
internationella studenter och utbytesstudenter. Utöver det finns konceptet med en post som ansvarar 
för internationella studenter och utbytesstudenter och internationalisering på andra tekniska kårer, 
främst studentkåren vid KTH och den teknisk-naturvetenskapliga kåren vid Uppsala universitet som 
kåren samarbetar med i samarbetet RefTec. Slutligen kom förslaget i ett stadium där posten som 
beskrivs i denna rapport redan hade tänkts över och beslutats kring, vilket gjorde att det fanns en 
tidsbrist för att kunna undersöka en medlemsansvarig vidare.  

4 Bilagor 
Bilaga 1 - Motion 5 – Ny struktur för kårledningen  

Bilaga 2 - Kårledningens framtida struktur slutrapport 2021 

Bilaga 3 - Meddelande till fullmäktigesammanträde 7a 

Bilaga 4 - Sammanfattning av intervjuer med sittande kårledning 
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”Samtliga ledamöter i Kårledningen ses som en grupp och alla 

ledamöter bör ses som likvärdigt viktiga för studentkåren. 

Kårledningens arbete består till så stor del som möjligt av uppgifter 

som är utvecklande och politiska (d.v.s. involverar att framföra och 

verkställa medlemmarnas åsikter och viljor) och arbetsuppgifter som 

ses som förvaltande bör överföras till fast anställd personal.” 

Motion 5 – Ny struktur för Kårledningen 

Bakgrund 
Denna motion är skriven på uppdrag av fullmäktige. Arbetsgruppens uppdrag grundar sig i beslut 
§150 från fullmäktigemöte 6 2013/2014 som lyder:  

att                    Kårstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som utreder följande: flytta ut majoriteten av 
arbetet med Mat&Kalas (4.1.2), flytta ut projektledarskapet för CHARM från 
kårledningen (4.1.1), Husansvariges roll och arbetsuppgifter samt ta fram förslag på 
nya uppdrag och uppgifter för Sociala enhetens samt Arbetsmarknadsenheten med 
motionens rapport som utgångspunkt. Arbetsgruppen ska under verksamhetsåret 
14/15 avlägga rapporter till FuM1 samt FuM3 och avge förslag på hur organisationen 
ska ändras till FuM4. 

Förslaget är grundat på det arbete som presenterades i rapport till fullmäktigemöte 3 2014/2015 och 
läsaren hänvisas dit för detaljerad bakgrund. Under torgmötet på fullmäktigemöte 3 inhämtades input 
från fullmäktiges ledamöter och suppleanter. Vissa ändringar har gjorts i förslaget till följd av detta, 
mest framträdande är att ansvar för rättsäkerhetsfrågor åter ligger på utbildningsenhetens bord.  

Gruppen har utgått från definition i figur 1 av hur Kårledningen bör ses. Definitionen härstamar från 
rapport vid fullmäktigemöte 6 2013/2014, skriven av förra utredningsgruppen. Nuvarande 
arbetsgrupp fann ingen hållbar lösning för utflyttning av arbetet inom Mat & Kalas. Vilket gör att 
förslaget inte uppfyller definitionen till fullo, då det operativa arbetet i Mat & Kalas ligger kvar inom 
Kårledningen.  

 

  

Figur 1 
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Förslag på ny struktur för Kårledningen 
Kårledningen föreslås bestå av nio arvoderade studenter fördelat på fyra enheter; Presidieenheten, 
Utbildningsenheten, Trygghetsenheten, samt Engagemangsenheten, i enlighet med figur 2. 

 

 

 

CHARMkommitténs ordförande föreslås ej längre vara ledamot av Kårledningen, och uppdraget vara 
arvoderat till 100 % under ett helt år. Husansvariges arbetsuppgifter fördelas på stab, 
Trygghetsenheten och Engagemangsenheten. Staben får ansvar för Husansvariges operativa uppgifter 
såsom passersystem, bokningar av lokaler och förvaltning av kårens fastigheter. Trygghetsenheten får 
i samband med ansvar för campusutveckling även ansvar för strategisk utveckling av kårhuset och 
Engagemangsenheten ansvar för arrangemangskopplad verksamhet i kårhuset. Nöjeslivsfrågor, 
inkluderat Mat&Kalas, flyttas till Engagemangsenheten som föreslås bestå av tre arvoderade. 
Detaljerade ansvarsområden finns i Bilaga C – Arbetsbeskrivningar för kårens enheter. 

Arbetsgruppen anser att förslaget är bättre än nuvarande struktur, då arbetstid frigörs i och med att 
CHARMkommittéens ordförande samt delar av Husansvariges arbetsuppgifter flyttas utanför 
Kårledningen. Detta löser problem med att arbetsbelastningen i dagens Kårledning är för hög. Det 
möjliggör också att uppgifter kopplade till personlig utveckling för engagerade och arbetsmiljö för 
teknologer kan prioriteras högre än i dagsläget. Dessutom tror gruppen att förslaget innebär att 
Kårledningen kan finna bättre stöd i varandra då fler poster inom Kårledningen jobbar med 
arbetsuppgifter av samma strategiska karaktär.  

Implementering av förändring 
Då de förändringar som arbetsgruppen föreslår är sinsemellan beroende av varandra är det viktigt att 
alla förändringar genomförs under samma verksamhetsår. Detaljerad plan för implementering till 
Kårstyrelsen finns att läsa i Bilaga D Handlingsplan för omstrukturering av Kårledningen.  
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Figur 2 
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Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar arbetsgruppen för fortsatt utredning av Kårledningens struktur:  

att fastställa reglementets kapitel 13 enligt förslag i Bilaga A  

att fastställa reglementets kapitel 14 enligt förslag i Bilaga B  

att stryka ”Vice ordförande i arbetsmarknadsenheten är CHARMkommittéens ordförande 
tillika kassör” ur reglementets 15:4m CHARMkommittéen.  

att ändra 
”i samarbete med studentkårens husansvarig förvalta och utveckla Chalmers Studentkårs 
fritidsanläggning i Härryda” 
till 
”i samarbete med studentkårens ledning förvalta och utveckla Chalmers Studentkårs 
fritidsanläggning i Härryda” 
i reglementets 15.4q Chalmers Studentkårs Bastukommitté.  

att fastställa arbetsbeskrivningar för kårens enheter enligt förslag i Bilaga C 

att besluten träder i kraft vid verksamhetsårets 2015/2016 start 

att lägga Bilaga D Handlingsplan för omstrukturering av Kårledningen och Bilaga E 
Arbetsuppgifter som flyttas utanför Kårledningen till handlingarna 

 

 

Arbetsgruppen för fortsatt utredning av Kårledningens struktur 

 

_________________________   ________________________ 

Karin Hill, Sammankallade och kontaktperson Cecilia Svennberg 

 

_________________________   _________________________ 

Andreas Robertsson   Marcus Bohman 

 

_________________________   __________________________ 

Markus Holmstedt   Fredrik Axelsson 

 

Transaktion 09222115557472969055 Bilaga 3



 BILAGA A 
2014-11-24 

Arbetsgruppen för fortsatt utredning  
av Kårledningsstruktur 

 1 av 1   

 

Bilaga A – Reglementets kapitel 13 
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KÅRSTYRELSEN 
 
Sammansättning 13:2 Övriga ledamöter i kårstyrelsen är:

 ordförande i Utbildningsenheten. 

 ordförande i Engagemangenheten. 

 ordförande i Trygghetsenheten. 

Åligganden 13:3 Kårstyrelsens ordförande åligger att:
 leda, fördela och samordna kårstyrelsens arbete. 

Kårstyrelsens vice ordförande åligger att: 
 vid ordförandens förfall träda in i dennes ställe. 

Presidiet åligger att: 
 representera kåren och föra dess talan. 

 övervaka arbetet i utskotten. 

 handha kårens stadgar, reglementen och instruktioner, vaka över deras 
efterlevnad och tillse att de är aktuella. 

 tillse att vid kårstyrelsesammanträden protokoll upprättas och justeras 
inom två veckor. 

 samordna kårens information. 

  

Transaktion 09222115557472969055 Bilaga 3



 BILAGA B 
2014-11-24 

Arbetsgruppen för fortsatt utredning  
av Kårledningsstruktur 

 1 av 1   

 

Bilaga B – Reglementets kapitel 14 
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KÅRENS ENHETER 
 
Enheterna 14:3 Kårens enheter är:

 Presidieenheten 

 Utbildningsenheten 

 Engagemangsenheten 

 Trygghetsenheten 

Enhet åligger att: 
 sammanträda när verksamheten så fordrar. 

 så fort verksamheten medger det, verkställa av kårstyrelsen fattade 
beslut. 

 till kårstyrelsen inlämna förslag till budget för enheten. 

 revidera arbetsbeskrivningar för enheten och dess ledamöter som skall 
fastställas av kårstyrelsen. 

Sammansättning 14:4  Presidieenhetens ledning består av kårordförande och vice kårordförande

 Utbildningsenhetens ledning består av ordförande och vice ordförande. 

 Trygghetsenheten ledning består av ordförande och vice ordförande. 

 Engagemangsenhetens ledning består av ordförande och två vice 
ordföranden.  

Ordförande i enheten åligger att: 
 leda enhetens arbete. 

 fördela arbetsuppgifterna inom enheten. 

 vara föredragande inför kårstyrelsen för enhetens verksamhet. 

 kontinuerligt hålla kårstyrelsen och fullmäktige underrättade om 
enhetens arbete. 

 ansvara för enhetens ekonomi. 

Verksamhet 14:5 Presidieenheten har till uppgift att:
 samordna de övriga enheternas verksamhet. 

 behandla frågor av allmänt intresse får kårens medlemmar. 

 handha kårens förvaltning och ekonomi samt skötseln av kårens 
fastigheter. 

Presidieenheten åligger att: 
 verka för att utveckla och förbättra kårens organisation och verksamhet i 

alla dess delar. 

 sprida information om kårens verksamhet till medlemmarna 

 svara för beredningen av budgeten. 

 
Utbildningsenheten har till uppgift att: 

 tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som berör studier och 
undervisning såväl lokalt, nationellt som internationellt. 

Utbildningsenheten åligger att: 
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 hålla sig noga underrättad om frågor som rör den högre tekniska 
utbildningens organisation och de studerandes eventuella önskemål 
därom. 

 hålla sig mycket väl underrättad om vad som sker i högskolans organ 
rörande studier och undervisning. 

 tillsammans med kårstyrelsen samarbeta med högskolan och andra 
organisationer angående internationella utbytesprogram. 

 
Trygghetsenheten har till uppgift att: 

 tillvarata medlemmarnas intressen i studiesociala frågor. 

Trygghetsenheten åligger att: 
 tillvarata medlemmarnas intressen i stipendie-, studiefinansierings-, 

bostads-, försäkrings- och arbetsmiljöfrågor. 

 representera medlemmarna i studiemedelsärenden. 

 verka för en förbättrad psykisk och fysisk arbetsmiljö. 

 verkar för en mångfald i studiesociala aktiviteter. 

 
Engagemansenheten har till uppgift att: 

 tillvarata medlemmarnas intresse i praktik- och arbetsmarknadsfrågor. 

 Verka för medlemmarnas engagemans i kårens aktiviteter 

Engagemnagsenheten åligger att: 
 vara medlemmarna behjälpliga vid praktik- och arbetsmarknadsärenden. 

 handha och samordna kårens arbetsmarknadsaktiviteter. 

 underhålla och skapa nya samarbetsavtal som gynnar medlemmarna. 

 Vara kommittérna behjälpliga 

Samarbetsorgan 14:6 Varje enhet har ett samarbetsorgan bestående av representanter för 
teknologsektionerna till sitt förfogande. Samarbetsorganet benämns utskott och 
enhetens ordförande är även ordförande i utskottet. Enheternas utskott heter 
enligt följande:  

 Presidieenheten – Kårledningsutskottet 

 Utbildningsenheten – Utbildningsutskottet 

 Trygghetsenheten – Sociala utskottet  

 Engagemansenheten – Arbetsmarknadsutskottet & Nöjeslivsutskottet 
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Arbetsbeskrivningar för kårens enheter 
Arbetsbeskrivningarna är jämte verksamhetsplanen enheternas största stöd i verksamheten. Dessa 
dokument visar vilka arbetsområden som är prioriterade för Chalmers Studentkår. För att bibehålla 
korrelationen mellan verksamhetsplanen och arbetsbeskrivningen skall arbetsbeskrivningarna 
uppdateras varje år i samband med framtagandet av preliminär verksamhetsplan.  

Arbetsbeskrivning för Presidiet  
Presidiets ansvar är att driva kåren framåt genom långsiktig förvaltning och utveckling. Presidiet skall 
i samarbete med kårens Verkställande Direktör (VD) ansvara för att kåren har en stabil ekonomi och 
en stark integritet.  

Presidiet leder och samordnar kårstyrelsens och kårledningens arbete. Presidiet skall representera 
kåren och föra dess talan samt ansvara för att kåren är en trygg arbetsgivare med nöjda medarbetare. 
Presidiet ansvarar även övergripande för kontakter med externa parter och påverkansarbetet. Detta 
inkluderar: 

 Firmatecknare för Chalmers Studentkår tillsammans med VD 
 Arbetsleda kårledningen 
 Ansvar för gruppdynamiska frågor inom Kårledningen genom att vara ett stöd för dessa 
 Ansvar för kårstyrelsens arbete 
 Presidiet är ansvariga för kontakt med staben och anställda inom hela kårens verksamhet 
 Leda Kårledningsutskottet (KU) 

Kårordförande (KO) 
Kårordförande (KO) leder och samordnar kårstyrelsens dagliga arbete och representerar kåren i 
officiella sammanhang. KO för kårens talan gentemot högskolan, politiker, media och allmänheten. 
Detta inkluderar: 

 Ansvar för samordningen av enheterna genom att fördela och delegera arbetsuppgifter 
 Yttersta ansvaret för Kårstyrelsens arbete mot kåren som organisation och mot Fullmäktige  
 Arbete med studentpolitiska frågor genom delegering av uppgifter samt att driva frågor med 

Chalmers Studentkårs styrdokument som hjälp 
 Chalmers Studentkårs talesperson i media och representerar kåren externt 

Organ där KO är representant 
 Kårstyrelsen – ordförande 
 Kårledningsutskottet (KU) – ordförande  
 Styrelsen för moderbolaget AB Chalmers Studentkårs företagsgrupp ABChSFG – adjungerad 
 Högskolestyrelsen – suppleant 
 Högskolans beslut- och beredningsmöte – ledamot 
 Chalmers AB:s ledningsgrupp – ledamot 
 Chalmersfastigheters styrelse – suppleant 
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Vice Kårordförande (VO) 
Vice kårordförande (VO) är KOs ställföreträdare och företräder kåren vid ordförandens förfall eller i 
frågor som VO har fått delegerade från ordföranden. VO arbetar främst internt inom Chalmers 
Studentkår och är kontaktperson inom kårens verksamhet. VO har även ansvar för ekonomi, 
verksamhetsuppföljning och planering. Detta inkluderar: 

 Huvudansvar för kårledningens arbete med teknologsektionerna. 
 Kontaktperson i kårstyrelsen för talmannapresidiet samt kårens valberedning och valnämnd  
 Verksamhetsuppföljning inom organisationen 
 Ekonomisk uppföljning samt budget 
 Sammankallande för kårstyrelsemöten 

Organ där VO är representant 
 Kårstyrelsen – vice ordförande 
 Kårledningsutskottet (KU) – sammankallande  
 Kommittéordförandeträff (KoT) – ordförande  

Arbetsbeskrivning för Utbildningsenheten 
Utbildningsenhetens mål är att alla teknologer skall kunna tillgodogöra sig sin utbildning och att alla 
teknologer skall vara väl förberedda inför arbetslivet. Utbildningsenheten arbetar också för att alla 
teknologer ska få en utbildning av hög kvalitet. Utbildningsenheten arbetar för detta i 
utbildningsfrågor som är aktuella på lokal, nationell och internationell nivå. Dessa frågor drivs med 
Chalmers Studentkårs styrdokument som hjälp. Detta inkluderar: 

 Bedriva utbildningspåverkan lokalt på Chalmers båda campus 
 Bedriva utbildningspåverkan ur ett nationellt & internationellt perspektiv 
 Samordna kontakten med sektionernas utbildningsutvecklande organ 
 Samordna teknologrepresentanter inom högskolans olika utbildningsområden och organ 
 Leda Utbildningsutskottet (UU) 

Utbildningsenhetens ordförande (UO) 
Utbildningsenhetens ordförande har ansvaret gentemot presidiet och kårfullmäktige för 
utbildningsenhetens verksamhet. UO ansvarar för samordningen av enhetens resurser och hur dessa 
disponeras. UO för enhetens talan och är ledamot av kårstyrelsen. 

UO arbetar med strategiska och långsiktiga utbildningsfrågor frågor på och utanför Chalmers. Utöver 
detta arbetar UO med politisk påverkan på det nationella och internationella planet, främst inom 
utbildningspolitiska frågor. Detta inkluderar: 

 Omvärldsbevakning av nationella och internationella utbildningsfrågor 
 En nära kontakt med högskolan i utbildningsfrågor 
 Arbete med studentpolitiska frågor genom att driva frågor med Chalmers Studentkårs 

styrdokument som hjälp 
 Att vara samordnare för Chalmers Studentkårs medlemskap i nationella och internationella 

samarbeten 
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Organ där UO är representant 
 Kårstyrelsen – ledamot 
 Utbildningsutskottet – ledamot  
 Chalmers Grundutbildnings ledningsgrupp – ledamot  
 Chalmers Fakultetsråd – ledamot 
 Prefektmötet på Chalmers – ledamot  
 Chalmers Forsknings och Utbildningsnämnd – ledamot  

Utbildningsenhetens vice ordförande (vUO) 
Utbildningens vice ordförande (vUO) är ordförandens ställföreträdare och företräder enheten vid 
ordförandens förfall eller i frågor som vUO har fått delegerade från ordföranden.  

Viceordförandens arbetsuppgifter är främst av praktisk och projektorienterad karaktär. vUO arbetar 
mer inåt organisationen och gentemot teknologer. vUO arbetar även gentemot högskolan för att 
förbättra teknologernas situation på kort sikt samt i praktiska frågor genom högskolans projekt. Detta 
inkluderar: 

 Stöttning och samordning av studienämnder och studentrepresentanter 
 Arbete med studenternas rättssäkerhet och spridningen av detta 
 Samarbeta med högskolan kring IT-stöd för lärare och studenter 

Organ där vUO är representant 
 Utbildningsutskottet (UU)– sammankallande 
 Internationella utskottet (IntU) – ledamot 
 Cremonas styrelse – adjungerad  

Arbetsbeskrivning för Trygghetsenheten 
Trygghetsenhetens mål är att se till att teknologerna är socialt, rättsligt, ekonomiskt och fysiskt 
trygga under sin Chalmerstid. Trygghetsenheten arbetar för att miljön på Chalmers tekniska högskola 
och Chalmers Studentkår skall vara så bra att inga bristande studieresultat skall kunna hänskjutas till 
den kringliggande psykiska och fysiska arbetsmiljön. Detta inkluderar: 

 Bevakning av teknologernas trygghet  
 Arbete med likabehandling inom kåren och högskolan 
 Att verka för teknologernas trygghet i kårens lokaler och på Chalmers campus 
 Samordna kårens representanter inom arbetsmiljö och campusfrågor 
 Bedriva påverkan inom trygghetsfrågor ur ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv  
 Leda Sociala utskottet (SU) och Internationella utskottet (IntU) 
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Trygghetsenhetens ordförande (TO) 
Trygghetsenhetens ordförande (TO) har ansvaret gentemot presidiet och kårfullmäktige för 
Trygghetsenhetens verksamhet. TO ansvar för samordningen av enhetens resurser och hur dessa 
disponeras. TO för enhetens talan och är ledamot av kårstyrelsen. 

TOs arbetsuppgifter präglas främst av politiska frågor, frågor som rör framtida strategier för Chalmers 
Studentkår i trygghetsfrågor och långsiktigt arbetsmiljöarbete. TO skall vara uppdaterad inom dessa 
frågor och skall kunna ta ställning och driva dessa frågor med Chalmers Studentkårs styrdokument 
som hjälp. Detta inkluderar: 

 Arbete med studentpolitiska frågor genom att driva frågor med Chalmers Studentkårs 
styrdokument som hjälp 

 Bevakning av studentbostadssituationen i Göteborg 
 Nära kontakt med högskolan inom arbetsmiljö, likabehandlings- och campusfrågor 
 Bevakning av teknologernas arbetsmiljösituation  
 Utveckling och verksamhetsanpassning av kårens fastigheter: Kårhuset, Järnvägsvagnen och 

fritidsanläggningen i Härryda. 
 Samordning av Chalmers Studentkårs medlemskap i lokala och regionala samarbetsorgan 

Organ där TO är representant 
 Kårstyrelsen – ledamot  
 Sociala utskottet (SU) – ordförande  
 Internationella utskottet (IntU) – ordförande  
 Arbetsmiljö- och Jämställdhetskommittén (AJK) – ledamot 
 Lokalförsörjningsrådet – ledamot 
 Styrelsen för Emils Kårhus AB (EKAB) - ledamot  
 Styrelsen för Chalmers Studentkårs restaurangbolag ChSRAB och ChSRAB-L – 

kundrepresentant 

Trygghetsenhetens vice ordförande (vTO) 
Tryggenhetens vice ordförande (vTO) är TOs ställföreträdare och företräder trygghetsenheten vid 
ordförandens förfall eller i frågor som vTO har fått delegerade från ordföranden.  

Vice ordförandes arbetsuppgifter är främst av praktisk och projektorienterad karaktär. vTO arbetar 
även gentemot högskolan med att förbättra teknologernas situation, främst inom 
internationaliseringsfrågor. Detta inkluderar: 

 Stöttning och samordning av studerandearbetsmiljöombud samt kårens representanter i 
campusprojekt 

 Stödja teknologer i ärenden gällande trygghets- och studiemedelsfrågor 

 Kontakt med högskolan i internationaliseringsfrågor 

Organ där vTO är representant 
 Sociala utskottet (SU) – sammankallande 
 Internationella utskottet (IntU) – sammankallande 
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Arbetsbeskrivning för Engagemangsenheten 
Engagemangsenhetens mål är att alla medlemmar skall vara väl förberedda inför arbetslivet genom 
både utbildning och personlig utveckling från engagemang inom kårens verksamhet. 
Engagemangsenheten arbetar också med att stödja förtroendevaldas engagemang och utveckla kårens 
nöjesliv samt för att ett brett nöjesliv bibehålls inom Chalmers Studentkår. Enheten ansvarar för 
Chalmers Studentkårs näringslivssamarbeten och kontakt med högskolan inom dessa frågor. Detta 
inkluderar:  

 Verksamhetsstöd till kårens kommittéer, föreningar och engagerade. 
 Samordning och stöttning för de inom kåren som aktivt arbetar mot näringslivet. 
 Ansvar för utveckling av nöjeslivet inom Chalmers Studentkår 
 Underhåll och framtagande av nya externa kontakter samt samarbetsavtal för kåren.  
 Samarbeta med högskolan inom arbetsmarknadsfrågor. 
 Samordning av kårens arbete inom alumni och mentorskapsfrågor. 
 Leda Arbetsmarknadsutskottet (ArmU), Nöjeslivsutskottet (NU) och Kommittéordförandeträff 

(KoT) 

Engagemangsenhetens ordförande (EO) 
Engagemangsenhetens ordförande (EO) har ansvaret gentemot presidiet och kårfullmäktige för 
engagemangsenhetens verksamhet. EO ansvar för samordningen av enhetens resurser och hur dessa 
disponeras. EO för enhetens talan och är ledamot av Kårstyrelsen. 

EO arbetar med att utveckla engagemang och kontakt med näringsliv inom kåren ur ett strategiskt 
och långsiktigt perspektiv, men också i samarbete med högskolan och annan extern part. Detta 
inkluderar:  

 Verksamhetsstöd åt kårkommittéer 
 Ansvar gentemot högskolan för de lokaler som kåren nyttjar utanför kårhuset. 
 Föra dialog med berörda parter inom Chalmers Studentkår om marknadsföringserbjudanden 

och försäljning gentemot näringslivet 
 Samarbeta med högskolan inom arbetsmarknadsfrågor 
 Underhåll och framtagande av nya samarbetsavtal för kåren 

Organ där EO är representant 
 Styrelsen för Chalmers Studentkår Promotion – ledamot  
 Arbetsmarknadsutskottet (ArmU) – ordförande 
 Nöjeslivsutskottet (NU) – ordförande  
 Kommittéordförandeträff (KoT) – sammankallande  

Engagemangsenhetens vice ordförande – med 

arbetsmarknadsansvar (vEO-A ) 
Engagemangsenhetens vice ordförande med arbetsmarknadsansvar (vEO-A) är EOs ställföreträdare 
och företräder Engagemangsenheten vid ordförandens förfall eller i frågor som vEO-A har fått 
delegerade från ordföranden.  
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vEO-A arbetar främst med uppgifter av praktisk och projektorienterad karaktär. vEO-A har specifikt 
ansvar för stöd till de delar av kåren som arbetar med arbetsmarknad och näringsliv samt personlig 
utveckling för kårens medlemmar genom kontakt med alumner och mentorskap. vEO har också ansvar 
för utveckling av engagemang i kåren genom hjälp med uppstart och löpande verksamhet. 

 Samordning och stöttning för de inom kåren som aktivt arbetar med näringslivet. 
 Samordning av kårens arbete i alumnifrågor och mentorskapsforum  
 Hjälpa kårföreningar med uppstart och löpande verksamhet 

Organ där vEO-A är representant 
 Mentorskapsforum – Sammankallande 
 Arbetsmarknadsutskottet, ArmU – Sammankallande 

Engagemangsenhetens vice ordförande – med  

nöjeslivsansvar (vEO-N) 
Engagemangsenhetens vice ordförande med nöjeslivsansvar (vEO-N) är EOs ställföreträdare och 
företräder Engagemangsenheten vid ordförandens förfall eller i frågor som vEO-N har fått delegerade 
från ordföranden.  

vEO-N arbetar främst med uppgifter av praktisk och projektorienterad karaktär. vEO-N är ansvarig för 
att nöjeslivet fungerar och genomförs på ett säkert sätt i lokalerna som nyttjas. Detta inkluderar: 

 Utveckling av rutinerna kring festverksamheten 
 Att ha kontakten mot Tillståndsenheten för hela Chalmers Studentkårs räkning 
 Att, tillsammans med VD för kårens restaurangbolag (ChSRAB), ansvara för festverksamheten 

i det studentdrivna verksamhetsområdet Mat&Kalas 
 Ansvar inför VD för att brandsäkerheten i fastigheterna och verksamheten fungerar. Det 

innefattar kårens kommittéer och föreningar. 

Organ där vEO-N är representant 
 Nöjeslivsutskottet (NU) – Sammankallande 
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Handlingsplan för Omstrukturering av 

Kårledningen 
 

Uppgift Ansvarig När? 

1. Flytta ut CHARM ur Kårledning   

1.1 Rekrytera CHARMkommittéens 
ordförande separat från Kårledningen  

Valberedning och CHARM-
kommittéen 

Våren 2015 

1.2 Utforma de delar i överlämning som bör 
vara gemensamma mellan Kårledning och 
CHARMkommittéens ordförande 

Kårledningen 14/15 Våren 2015 

1.3 Utforma egen överlämning för 
CHARMkommittéens ordförande CHARM 

vAO 14/15 Våren 2015 

1.4 Utred när CHARMkommittéens 
ordförande bör rekryteras för optimal 
överlämning  

1.5 Se över hur överlämningen ska 
utformas vid eventuell ny invalstid, främst 
delar från KS/VO. 

CHARMkommittéens 
ordförande 15/16 i samarbete 
med CHARM-kommittéen 

CHARMkommittéens 
ordförande 15/16 i samarbete 
med Kårstyrelsen. 

Hösten 2015 
 
 

Verksamhetsåret 
15/16 

1.6 Rekrytera CHARMkommittéens 
ordförande vid tid föreslagen i 1.4  

CHARM-kommittéen Verksamhetsåret 
15/16 

1.7 Utvärdera utflyttning och vid behov, 
utred ny organisation för CHARM 

CHARMkommittéens 
ordförande 16/17 i samarbete 
med CHARM-kommittéen 

Verksamhetsåret 
16/17 

1.8 För in CHARMkommittéens ordförande 
i arvoderingsplan till 100 % arvodering 
under ett år 

Kårstyrelsen 14/15 Fullmäktigemöte 6 
2014/2015 
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2. Strukturera om Kårledningens enheter   

2.1 Utreda behov av nyanställning eller 
utökning av befintliga tjänster kopplat till 
utökade arbetsuppgifter i staben 

Kårstyrelsen i samarbete med 
kårens VD 

Februari 2015 

2.2 Rekrytering av nyanställd eller 
utökning av befintliga tjänster 

Kårens VD Maj 2015 

2.3 Överlämning av arbetsuppgifter mellan 
HA och stabsfunktioner 

HA och kårens VD Våren 2015 

2.4 Rekrytera ny Kårledning utifrån 
arbetsbeskrivning 

Valberedningen Våren 2015 

2.5 Planering av överlämning till ny 
Kårledningsstruktur 

Kårledningen 14/15 Våren 2015 

2.6 Utreda placering av nya enheters 
kontor 

2.7 Konsekvensändra instruktioner för 
berörda kommittéer 

Kårledningen 14/15 

 

Kårstyrelsen 14/15 

Våren 2015 

 

Juni 2015 
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Arbetsuppgifter som flyttas utanför 

Kårledningen 
 

Arbetsuppgifter som bör flyttas till anställd:  

• Ansvarar för Chalmers Studentkårs lås-, larm-, och passersystem och vilka som har 
behörighet i dessa. 

• Ansvar för bokningar av lokaler som Chalmers Studentkår äger eller förvaltar 
• Ansvar för underhåll av Chalmers Studentkårs lokaler 

Arbetsuppgifter som flyttas till kommitté 

• Projektledarskap för CHARM till heltidsarvoderad projektledare enbart inom 
CHARMkommittéen.  
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“Syftet med kårledningen är inte enbart att driva en effektiv verksamhet, utan att också ge en grupp unga 
människor värdefull erfarenhet. Det glöms ofta bort i ivern att professionalisera verksamheten.” 

- Daniel Langkilde 
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Inledning 
Rapporten har i stort sett bara fokuserat på problembilder och lösningar som minskar effekterna av 
dem. Att bevara positiva aspekter och funktioner i dagens struktur är minst lika viktigt och bör utgöra 
en större del av beslutsunderlaget inför eventuella förändringar.  

Under arbetets gång framgick det också att en möjlig grund till problemen i stället kan vara kopplat 
till personkemi och relationer. Detta gäller även idag välfungerande processer. Vid användning av 
denna rapport bör det också poängteras att problembilderna inte existerar för varje person, varje år, 
utan uppstår oregelbundet.    

Till sist är det viktigt att tolka denna rapport som en delmängd i en större utredning. Det bör inte dras 
slutsatser enbart från denna rapport.  

 

Bakgrund 
Kårledningens(KL) struktur har sett mer eller mindre likadan ut sedan millennieskiftet. Det har skett 
mindre ändringar som den tillfälliga introduktionen av ITA (IT-ansvarig) och omstruktureringar av 
arbetsuppgifter. I samband med en kontinuerlig förändring av arbetet som kårledningen utför är det 
god tid att utvärdera om den struktur som funnits i cirka 20 år är optimal. Under verksamhetsåret 
12/13 genomfördes en utvärdering varpå FuM beslutade att bordlägga frågan till verksamhetsåret 
20/21.  
 
Under verksamhetsåret 20/21 var kårstyrelsen(KS) ålagda att utreda huruvida kårledningens 
nuvarande struktur är den mest optimala. Detta dokument är resultatet av den utredningen. 
 
 

Metod 
För att få en tydlig bild av det arbete som tidigare gjorts letades gamla rapporter och FuM-protokoll 
fram. Dessa gicks sedan igenom bit för bit och lade grunden för det fortsatta arbetet. Precis som de 
tidigare arbetena om KL:s struktur har problemen konkretiserats för att leda till intervjuer och 
feedbacksessioner. Intervjuer hölls med KL, en enkät skickades ut till KL-emeriti och referensgruppen 
från FuM konsulterades via feedback på mail.  
 
Därefter började arbetet med att formulera lösningar på dessa problem. Även dessa genomgick en 
feedbackomgång, denna gång dock endast hos KL. Efter denna omgång skrotades något förslag. 
Projektet skiftade efter detta fokus då omfattningen av projektet blev för stort. Siktet ställdes då i 
stället till att presentera de utmaningar som KL haft genom åren och några förslag på mindre 
ändringar som kan stötta i att minimera problemen.  
 
 

Befintlig struktur 
Den befintliga strukturen inom KL grundar sig i enheterna och är beslutad i Chalmers Studentkårs 
reglemente. Dessa är organiserade kring en specifik fokusfråga, där paren kan samarbeta med 
varandra och arbeta med liknande uppgifter. Enheterna är även tänkt att spegla kårens 
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arbetsområden; studiesocialt, utbildning och arbetsmarknad. Presidieenheten skiljer sig något från 
detta, eftersom det är en enhet med mindre internt samarbete och utan något tydligt fokusområde.  
 
Den befintliga strukturen innebär också att varje enhet har en ordförande som ingår i kårstyrelsen och 
förväntas vara arbetsledare för enheten. I presidieenheten ingår både kårordförande och vice 
kårordförande i kårstyrelsen. Dessa två förväntas arbetsleda sin egen enhet, men också de andra 
enhetsordförandena och kårledningen i stort.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arbetsuppgifter 
De officiella arbetsbeskrivningarna för kårledningen är breda och kan ibland uppfattas som vaga. 
Detta är i de flesta fall ett medvetet val, eftersom kårledningens arbete varierar mycket från år till år 
beroende både på verksamhetsplanen och externa faktorer. För att skapa lite mer tydlighet 
genomfördes en workshop med KL 20/21 för att specificera exakt vad kårledningen gör. Dessa 
uppgifter kopplades sedan ihop till sju områden (alla uppgifter finns i appendix A). De identifierande 
områdena är  

• Intern ledning. 
• Strategi och styrelser. 
• Extern på- & samverkan. 
• Näringslivskontakt. 
• Studentengagemang. 
• Bevakning av högskolans verksamhet. 
• Sektioner. 

 

  

Figur 1: Kårledningens befintliga struktur, där kårstyrelsen består av de inringade posterna. 

Transaktion 09222115557472969055 Bilaga 3



RAPPORT 

2021-08-25 

KO & vUO 

 

 6 av 23   

S
k

a
p

a
t:

 2
0

2
1

-0
6

-0
9

 

A
vr

a
p

p
o

rt
e

ri
n

g
 V

P
 h

) 
K

å
rl

e
d

n
in

g
e

n
s 

fr
a

m
ti

d
a

 s
tr

u
k

tu
r 

 

Enkät till tidigare KL 
För att formulera och verifiera problemområden som kan uppstå kopplat till kårledningens struktur, 
skickades en enkät ut till tidigare ledamöter i kårledningen(KL-emeriti/KLem). Enkäten har undersökt 
både positiva och negativa aspekter av nuvarande struktur, men nedan presenteras ett antal områden 
med förbättringspotential. 

Statistik från enkäten 
Från enkäten så finns nedan sammanställt statistik som användes för att dels identifiera vilka 
problemområden som funnits tidigare, se figur 2, dels för att se om det finns något mönster i vilka 
poster som ofta samarbetar, se figur 3. 
 

 
  

Figur 2: Svar på frågan: ” Upplevde du något av följande?”. Totalt svarade 43. 
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En annan fråga i enkäten berörde olika posters samarbete med varandra. De tillfrågade fick svara på 
vilka poster de samarbetade mest med, vilket visas nedan. Notera att frågan specificerade att 
samarbete kring verksamhetsplanen inte skulle tas i beaktning. 
 

- KO VO HA UO vUO SO vSO AO vAO 

KO (5) - 100% 40% 100% 40% 100% 40% 100% 60% 

VO (6) 83% - 83% 83% 17% 83% 50% 83% 50% 

HA (5) 20% 100% - 20% 0% 20% 100% 0% 40% 

UO (3) 100% 33% 0% - 100% 100% 0% 33% 0% 

vUO (3) 33% 33% 0% 100% - 66% 0% 0% 0% 

SO (5) 80% 40% 0% 100% 80% - 40% 20% 0% 

vSO (6) 17% 83% 66% 0% 17% 100% - 0% 0% 

AO (3) 66% 0% 33% 33% 0% 66% 0% - 100% 

vAO (5) 20% 40% 80% 20% 20% 0% 40% 80% - 

Totalt (41) 50% 60% 44% 55% 32% 66% 40% 42% 31% 

Figur 3: Tabellen ska läsas som följande:  

Posterna på den lodräta har svarat att de samarbetat i stor utsträckning med posterna på den vågräta. T.ex. 60% av 
KOs har samarbetat i stor utsträckning med vAO. De färger som är markerade är enheterna. Siffrorna i parentes är 
antalet svar från respektive post. 

Vi ser ett stort samarbete inom enheterna, med ett fåtal undantag. Något som sticker ut är att posten 
SO generellt inte upplever ett stort samarbete med vSO. Svaret blir det omvända när vSO är de 
tillfrågade. Anledningen till detta framgår inte tydligt, men det skulle kunna bero på att SO arbetar 
med mer spridda frågor, framför allt gentemot högskolan, vilket kräver mer samarbete med UO och 
KO. Här verkar i stället vSO och HA samt vAO och HA ha ett större ömsesidigt utbyte.  
 
Vi ser också ett stort samarbete mellan HA och VO och mellan KO och VO. Däremot samarbetar KO 
och HA i betydligt lägre grad, trots att de tillhör samma enhet. Skillnaden beror troligtvis på 
arbetsuppgifternas natur och att KO vänder sig mer externt, i relation till VO och HA som har mer 
interna arbetsuppgifter. Det stämmer också överens med att KO har mycket samarbete med de andra 
externt fokuserade posterna SO, UO och AO. Tolkningen ska dock inte göras för skarp, eftersom dessa 
poster också samarbetar inom kårstyrelsen.  Enkätsvaren bekräftar hypotesen att Presidiet samt A- 
och U-enheten är homogena och arbetar mycket tillsammans.  
 
Till sist kan man också göra iakttagelsen att vUO och vAO över lag inte anses samarbeta mycket med 
övriga delar av kårledningen. Vad som föranleder svaren kan vara värt att undersöka djupare. 
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Fritextssvar 
Nedan sammanställs vad KLem har svarat i fritext, bland annat på frågan om vad som fungerat bra 
och mindre bra deras år samt deras generella syn på strukturen.  
 
Det finns en hel del varierande åsikter under åren 00-20(som kontaktades för input). Många menar att 
det fungerat väl, men tyvärr har många inte reflekterat i särskilt stor utsträckning. Det som lyfts fram 
som bra under åren är enhetspartners där man har någon att bolla med och arbeta tillsammans med. 
Många vittnar om god kommunikation inom KL generellt och i enheten specifikt. Det framkommer 
dock tydligt att det till stor del handlar om personkemi, till exempel vem du pratar med på fikarasten, 
umgås med utanför arbetstid, osv.  
 
Det som lyfts fram som problem är bland annat snedfördelad arbetsbelastning, dålig förståelse för vad 
andra enheter arbetar med samt frågetecken kring syftet med en arbetsledande enhetsordförande. 
Några lyfter även klyftan mellan KS och KL där en del berättar om en hierarki där KS ses som viktigare 
än övriga ledamöter i KL. I samband med detta lyfts även frågan om hur KL ska arbeta, ska fokus ligga 
på strategi eller mer mot operativ verksamhet.  
 
Något som även upp som ett återkommande frågetecken är vSO, HA och vAO/CharmO. Man 
reflekterar kring hur dessa figurerar inom sin enhet, där S-enheten har stora variationer i sina 
arbetsuppgifter, HA är ibland med i presidieenheten (“HA får vara med i presidiet ibland, när det 
passar” - citat från enkäten) och vAO har stort fokus på CHARM och kan därför inte lägga speciellt 
mycket tid på KL. 
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Identifierade problemområden 
Följande områden har tagits fram utifrån tidigare arbete i frågan, samt enkätsvar och en 
inledande workshop. 

Arbetsledning 
Ett problem som identifierats både av årets kårledning och av tidigare ledamöter är att 
arbetsledningen kan vara otydlig och ineffektiv. Kårledningen har idag en struktur som innebär att 
presidiet ska samordna enheternas verksamhet, samtidigt som enhetsordförande också har ett 
arbetsledningsansvar för sin enhetspartner. Det skapar en situation där en kårledningsledamot 
potentiellt sett har tre arbetsledare, vilket på många sätt kan anses orimligt i förhållande till gruppens 
storlek.  

Antalet steg i arbetsledningen ökar också risken för kommunikations- och informationsmissar om de 
olika arbetsledarna inte är tillräckligt synkroniserade. Information är dessutom ofta generell och 
skulle kunna förmedlas till hela kårledningen på samma gång i stället för genom flera led. 

Hur arbetsledning och kommunikation har fungerat i praktiken varierar mellan åren. Det följer 
nödvändigtvis inte den formella arbetsledningsstrukturen.  

Arbetsmiljö, kultur och personrelationer 
Det går inte att bortse från faktumet att personrelationer spelar stor roll i gruppens effektivitet och 
kvalitet. Relationer mellan människor kan inte ses som en direkt konsekvens av strukturen, men vissa 
strukturella funktioner kan forma arbetskulturen och miljön. Inom Self-determination theory (SDT) 
är tillhörighet en av de tre stora faktorerna för arbetsmotivation, vilket kan uppnås genom en 
strukturell tillhörighet av en enhet. Däremot skulle den också kunna stjälpas av problematiken kring 
tillhörighet i kårstyrelsen eller inte. 

Rapporten syftar inte till att i direkta termer lösa problem kring arbetsmiljö och specifika 
personrelationer, men det bör vara en bidragande faktor i eventuella beslut. Det kan också finnas 
positiva aspekter av att undersöka rekryteringsprocessen och till exempel väga in gruppdynamik inom 
enheter, arbetsgrupper och kårledningen som helhet. 

Demokrati och beslutsordning 
Frågan kring demokrati och beslutsordning är oerhört viktig i alla organisationer. För det första 
skapar en otydlig beslutsordning och för låg autonomi en inbyggd ineffektivitet och en 
misstroendekultur. Om information färdas i flera led ökar också risken för missar som leder till 
felaktiga beslut.  

Beslutsmässighet, eller kontroll, är också en del av tidigare nämnda motivationsmodell (SDT), vilket 
ytterligare styrker vikten av en tydlig beslutsstruktur. I nuläget har kårstyrelsen det formella 
beslutsmandatet, trots att många beslut diskuteras, förankras och i praktiken fattas av kårledningen. 
Detta kan leda till en otydlighet kring vilka diskussioner som ska tas i vilket forum, och kan skapa 
frustration när det upplevs som att någon tar beslut över huvudet på andra gruppmedlemmar. Det i 
sin tur kan sänka motivationen och effektiviteten. I enkäten används kårstyrelsen som exempel på 
detta, men det är tänkbart att problemet kan uppstå även för andra grupperingar inom KL.  
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Kontinuitet 
Frågan om kontinuitet är inte heller direkt relaterad till kårledningens struktur, men förändringar i 
den kan få inverkan på hur kontinuitetsarbetet fungerar. Med tydligare likheter inom enheten skulle 
överlämningen potentiellt sätt effektiviseras genom fler gemensamma pass, vilket i sin tur lämnar 
mer tid till att ta in informationen bättre. Om rollerna i kårledningen tydliggörs blir också 
arbetsbeskrivningarna tydligare och mer konkreta. Ett förändringsarbete innebär däremot att en idag 
välfungerande överlämning kan utmanas, om till exempel arbetsuppgifter och naturliga 
samarbetspartners flyttas. 

Struktur för långsiktigt arbete 
Ett tidigare problem i kårledningen var att verksamhetsplanen var lång, otydlig och komplicerad. 
Detta har förbättrats oerhört och verksamhetsplanen är numera kortare, mer koncis och hanterbar.  

Däremot kvarstår frågan om hur och vilka i kårledningen som ska arbeta operativt respektive 
strategiskt, eller både och. Det bör vara tydligt vilka som är ansvariga för vilka delar av strategin och 
vilka som förväntas driva kåren framåt. Det kan också förbättra rekryteringen om både 
valberedningen och kandidater vet vilka egenskaper som efterfrågas. 

Varierande roller inom enheter 
Dagens kårledning har en mycket varierande grad av arbetsmässig likhet inom enheterna. Ur 
förstudien framkommer det att utbildnings- och arbetsmarknadsenheten har en högre likhet, medan 
sociala enheten och presidieenheten har mer variation mellan posterna. Eftersom enhetsordföranden 
i nuläget förväntas arbetsleda sin enhet och till följd av det även enhetspartnern, kan arbetsbördan 
och svårigheten öka för den förstnämnda i och med att man behöver lägga mer tid på att sätta sig in i 
den andres arbete. Det kan också bidra till en lägre grad av tillhörighet till enheten, eftersom man 
arbetar tillsammans i lägre grad. Benägenheten att ta initiativ till samarbete eller be om hjälp kan 
också påverkas beroende på hur insatt en kollega är i ens egna arbete. 

Verkningsgrad och effektivitet 
Att skapa effektivitet och kvalité i ett team beror inte bara på teamets sammansättning, men också på 
uppgiftsfördelningen mellan individerna. En enskild post med väldigt varierande uppgifter kan vara 
svår att ta till sig och varje enskild uppgift kan bli mer tidskrävande.  

Samtidigt kan en alldeles för uniform roll uppfattas som tråkig, varpå motivationen i arbetet riskerar 
att sjunka. En eventuell omstrukturering måste sträva mot en balans mellan positiv och negativ 
variation. Det bör också anses positivt om även varierade uppgifter har en viss koppling till postens 
syfte, för att se till att den med rätt kompetens och intresse utför uppgiften, det vill säga att 
arbetsvariationen till exempel sker inom ramarna för enhetens fokusfråga. 
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Förslag på förändring 
 

Tidigt i processen brainstormade författarna fram tre förslag som baserades i att lösa de 

problem som tidigare utredningar samt enkäten identifierat. Dessa var: 

1. Ta bort S-enheten och placera SO tillsammans med U och vSO med HA (se appendix 

B) 

2. Samma ändring som ”1”, men med tillägget att även CHARMs ordförandeskap flyttas 

ut från KL. (se appendix C) 

3. Sista förslaget innefattade att dela upp KL i tre enheter bestående av Presidiet, 

påverkanseneheten(AO, SO, UO och vUO) samt engagemangsenheten(HA och vSO). 

a. Ansågs vara kasserat efter intervjuerna, se nedan.  

 

Förslagen gicks sedan igenom med KL20/21 för feedback. Efter feedback gjordes en 

omarbetning. De omarbetade förslagen presenterades på ett kårledningsmöte och finns i 

Appendix C.  

 

Intervjuer med kårledningen 
För att kunna göra djupare analyser och skapa en konstruktiv diskussion kring eventuella 
förändringar hölls intervjuer med sittande kårledning. Dessa hölls halvvägs in i arbetet, med 
motiveringen att vi skulle ha ett antal förslag och tankar som kunde presenteras och omarbetas under 
och efter intervjuerna. Varje intervju tog ungefär 30 min.  

Anledningen till att individuella intervjuer valdes i stället för en större workshop var för att få 
individens och postens olika perspektiv på frågorna, snarare än en samlad bild från kårledningen. Vi 
valde också att inte presentera våra förslag för gruppen, utan skickade ut dessa strax innan intervjun 
med uppmaningen att inte diskutera dem med varandra. Detta för att vi skulle kunna samla in de 
olika personernas åsikter helt oberoende av varandra.   

Under den första intervjuomgången presenterades de identifierade problemområdena, samt de tre 
förslagen ovan. Först fick de intervjuade reflektera kring problemen och vad de höll med- och inte 
höll med om.  

Alla intervjuade höll med om att problemen existerar, men i olika hög grad. Till exempel ansåg fler 
personer i arbetsledande roller att det problemområdet var mindre framstående, men fler viceposter 
ansåg att det var ett större problem. Många identifierade olikheter inom enheterna, främst inom S- 
och P-enheten. 

De allra flesta höll med om att beslutsprocesser är en genomgående problematik. Under året har det 
fungerat i praktiken men den rent formella strukturen, att alla formella beslut tas utav föreningens 
styrelse (KS), hade kunnat leda till osämja.  

Överlag förändrade djupintervjuerna med kårledningen inte den övergripande problembilden.  
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Vid presentation av förslagen mötte förslaget “2-1” stor kritik. Samtliga intervjuade lyfte risken med 
splittringar i gruppen om en enhet är avsevärt större än den andra och att det, utan förändring på den 
fronten, skulle vara en kårstyrelseenhet och en icke-kårstyrelseenhet. Problemområdet kring 
variation inom enheterna antogs visserligen minska för engagemangsenheten, men istället öka för 
påverkansenheten, med arbetsmarknadsfrågor som utstickare. Efter intervjuerna ansågs förslaget 
borttaget ur lösningsförslagen.  

Däremot var det några positiva kommentarer kring de övriga förslagen, där reflektionen främst var 
kring huruvida man skulle inkludera ordförandeskapet för CHARM i kårledningens arbetsuppgifter. 
Fördelar som lyftes fram var att de två personerna i arbetsmarknadsenheten skulle kunna fokusera på 
kårens övergripande arbetsmarknadsfrågor samt kårledningsgemensamt arbete. Däremot var det flera 
som ifrågasatte hur man skulle sysselsätta båda posterna om CharmO-rollen försvinner, samt vilka 
övriga effekter en flytt av CharmO skulle få utanför kårledningen. Tankar om blandposter lyftes, där 
man till exempel skulle kunna göra en omfördelning av arbete för att göra nytta av den arbetstid man 
vinner på att ta bort CharmO ur kårledningen. Detta är dock en stor utmaning där en person kommer 
vara tvungen att arbeta med "två" poster och kan leda till splittring beroende på hur personen i fråga 
väljer att prioritera sitt arbete. 

Alla intervjuade såg det som fördelaktigt att rollerna inom “utbildning och välmående” skulle kunna 
samarbeta tätare, och på samma sätt att engagemangsenheten får ett bättre utbyte.  

Flertalet av de intervjuade påpekade att en förändring inte bör göras för snabbt, varpå många föredrog 
“No more S-enheten”, på grund av den lilla men ändå relativt tydliga förändringen i arbetspartners. 
Man lyfte dock nackdelen att dagens HA och vSO båda har många besökare och därför skulle kunna 
gynnas av att ha egna kontor. Även detta är en fråga som bör utredas vidare.  

Efter samtliga intervjuer drogs slutsatsen att flertalet av förändringsförslagen var långt ifrån bra. Det 
har heller inte lagts tillräckligt med tid på att genomgå feedback för att kunna presentera ett 
förändringsförslag utan endast några tankar för potentiellt framtida arbete läggs fram. 

 

Slutsats 
Utifrån ovan bakgrund har vi kommit fram till följande potentiella förändringar. Dessa ska ses som 
oberoende förändringar som kommande kårledning och/eller fullmäktige kan ta ställning till 
individuellt. Framöver bör en ytterligare utredning kring konsekvenserna av en förändring 
genomföras.  

1. Ta bort funktionen enhetsordförande och arbeta med arbetsledning från presidiet samt 
internt grupparbete.  

2. Adjungera samtliga ledamöter i kårledningen till kårstyrelsens möten. 
a. Notera att kårstyrelsemötena inte är kårstyrelsens enda uppgift. Dock har det 

framkommit att kårledningens möjliga närvarorätt skulle kunna förbättra 
problembilden kring beslut som tas över huvudet på övriga ledamöter.    

3. Placera vSO tillsammans med HA i samma enhet för ett tätare samarbete. 
4. Placera SO tillsammans med U-enheten i samma enhet för ett tätare samarbete.  
5. Ta bort CHARM-projektledningen ur vAOs arbetsbeskrivning.  

a. Detta får följdeffekter som vi inte har undersökt i denna rapport. En djupare 
utredning kring CHARMs, CHARMkommitténs och projektledarens arbete bör göras 
innan man gör åtgärder inom CHARM. 

Transaktion 09222115557472969055 Bilaga 3



RAPPORT 

2021-08-25 

KO & vUO 

 

 13 av 23   

S
k

a
p

a
t:

 2
0

2
1

-0
6

-0
9

 

A
vr

a
p

p
o

rt
e

ri
n

g
 V

P
 h

) 
K

å
rl

e
d

n
in

g
e

n
s 

fr
a

m
ti

d
a

 s
tr

u
k

tu
r 

 

6. Fokusera framtida arbete på att lösa problem så som gruppdynamik och personkemi.  
a. Ta lärdomar av vad som fungerar i andra delar av organisationen, t.ex. kårkomittéer.  
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Reflektioner och rekommendationer för 

fortsatt arbete 
Efter att ha arbetat med projektet under verksamhetsåret och kommit fram till en slutsats, finns det 
ett antal medskick att ta med till kommande diskussioner.  

Att lösa problem kan ta bort positiva effekter 

Rapporten har i stort sett bara fokuserat på problembilder och lösningar som minskar effekterna av 
dem. Att bevara positiva aspekter och funktioner i dagens struktur är minst lika viktigt och bör utgöra 
en större del av beslutsunderlaget inför eventuella förändringar.  

Förankring  

Eftersom projektet bytte fokus under verksamhetsåret - från att föreslå förändringar, till att endast 
utreda - har förankringsprocesserna inte utförts hela vägen. Om kommande kårledning överväger att 
göra förändringar bör detta förankras ordentligt med kårens stab och tidigare ledamöter i 
kårledningen för att få ytterligare perspektiv, skapa acceptans samt förändringsvilja.  

Pandemins effekter 

Som tidigare nämnt står det klart att både vi som har arbetat med projektet, och kårledningen 20/21 
som helhet, är mycket färgade av pandemin. Arbetsuppgifterna är på många håll mycket förändrade 
jämfört med ett vanligt år, vilket gör det svårt att reflektera kring hur en förändring skulle påverka en 
posts arbetsuppgifter eller roll i gruppen. I ett fortsatt arbete bör våra bedömningar betraktas i sin 
kontext där samtliga arbetsuppgifter är omskakade och förändrade till följd av pandemin.  

Däremot har åsikter och tankar från tidigare kårledningsledamöter inte påverkats av detta och kan 
användas som underlag i framtiden.  

Ansvarig för utredningen 

Förändringsarbete är svårt för vem som helst att utreda och genomföra och det blir särskilt svårt om 
individer ska ansvara för sin egen förändring. Framtida arbete bör ta ställning till huruvida 
kommande utredningar ska genomföras av en extern part, för att öka objektiviteten och underlätta för 
sittande kårledning.   

Till sist 

Eventuella förändringar i organisationen ska inte bara grundas i en strävan att effektivisera 
verksamheten. Det ska också möjliggöra ett gott samarbete och bädda för ett engagemang där 
människor kan utvecklas. Potentiellt kommande arbetsgrupp bör återvända till rapportens 
försättsblad och läsa det inledande citatet. 

 

 

 

  

Transaktion 09222115557472969055 Bilaga 3



RAPPORT 

2021-08-25 

KO & vUO 

 

 15 av 23   

S
k

a
p

a
t:

 2
0

2
1

-0
6

-0
9

 

A
vr

a
p

p
o

rt
e

ri
n

g
 V

P
 h

) 
K

å
rl

e
d

n
in

g
e

n
s 

fr
a

m
ti

d
a

 s
tr

u
k

tu
r 

 

Appendix A – Kårledningens 

arbetsuppgifter 
 

 

 

Transaktion 09222115557472969055 Bilaga 4



RAPPORT 

2021-08-25 

KO & vUO 

 

 16 av 23   

S
k

a
p

a
t:

 2
0

2
1

-0
6

-0
9

 

A
vr

a
p

p
o

rt
e

ri
n

g
 V

P
 h

) 
K

å
rl

e
d

n
in

g
e

n
s 

fr
a

m
ti

d
a

 s
tr

u
k

tu
r 

 

 

 

 

 

Transaktion 09222115557472969055 Bilaga 4



RAPPORT 

2021-08-25 

KO & vUO 

 

 17 av 23   

S
k

a
p

a
t:

 2
0

2
1

-0
6

-0
9

 

A
vr

a
p

p
o

rt
e

ri
n

g
 V

P
 h

) 
K

å
rl

e
d

n
in

g
e

n
s 

fr
a

m
ti

d
a

 s
tr

u
k

tu
r 

 

 

 

 

 

Transaktion 09222115557472969055 Bilaga 4



RAPPORT 

2021-08-25 

KO & vUO 

 

 18 av 23   

S
k

a
p

a
t:

 2
0

2
1

-0
6

-0
9

 

A
vr

a
p

p
o

rt
e

ri
n

g
 V

P
 h

) 
K

å
rl

e
d

n
in

g
e

n
s 

fr
a

m
ti

d
a

 s
tr

u
k

tu
r 

 

 

 

Transaktion 09222115557472969055 Bilaga 4



RAPPORT 

2021-08-25 

KO & vUO 

 

 19 av 23   

S
k

a
p

a
t:

 2
0

2
1

-0
6

-0
9

 

A
vr

a
p

p
o

rt
e

ri
n

g
 V

P
 h

) 
K

å
rl

e
d

n
in

g
e

n
s 

fr
a

m
ti

d
a

 s
tr

u
k

tu
r 

 

 

  

Transaktion 09222115557472969055 Bilaga 4



RAPPORT 

2021-08-25 

KO & vUO 

 

 20 av 23   

S
k

a
p

a
t:

 2
0

2
1

-0
6

-0
9

 

A
vr

a
p

p
o

rt
e

ri
n

g
 V

P
 h

) 
K

å
rl

e
d

n
in

g
e

n
s 

fr
a

m
ti

d
a

 s
tr

u
k

tu
r 

 

Appendix B – Förändringsförslag 1  
 

 

 

 

 

 

  

Transaktion 09222115557472969055 Bilaga 4



RAPPORT 

2021-08-25 

KO & vUO 

 

 21 av 23   

S
k

a
p

a
t:

 2
0

2
1

-0
6

-0
9

 

A
vr

a
p

p
o

rt
e

ri
n

g
 V

P
 h

) 
K

å
rl

e
d

n
in

g
e

n
s 

fr
a

m
ti

d
a

 s
tr

u
k

tu
r 

 

Appendix C – Förändringsförslag 2 
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Hej Fullmäktige! Ni har fått ett mejl om att vi ska presentera ett förslag som vi kommit fram till när vi 

arbetat med verksamhetsplanspunkten Avsluta kårledningens framtida struktur. Det hade jag tänkt 

göra nu. Sedan kommer ni få chansen att ställa frågor nästa vecka 12/4 klockan 17:00. Vi vet att det 

är under omtentaveckan och är det så att man inte kan komma är man välkommen att i stället 

komma med frågor via mejl till SO, vSO och vUO.  

Nästan en femtedel av våra medlemmar är internationella studenter eller utbytesstudenter. Trots 

det har kåren problem med inkludering av dem i kårens ordinarie verksamhet. Under vårt arbete 

med VP-punkten har vi identifierat att samtliga i kårledningen har hög arbetsbelastning och att flera 

viktiga områden inte arbetas med i den utsträckning det behövs.  

Till FuM8 är kårledningens tanke att vi kommer lägga en proposition om att skapa en ny temporär 

post i kårledningen, likt ITA. Posten ska arbeta främst med inkludering av internationella studenter 

och utbytesstudenter i studentkårens ordinarie verksamhet. Kårledningen ser att det behövs någon 

som arbetar riktat för att inkludera utbytesstudenter och internationella studenter, som också är 

medlemmar i kåren, samt ser möjligheter att väva in andra områden i uppdraget.  

Uppdraget föreslås även inkludera att se över kårens organisation och struktur för att skapa en 

bättre samhörighet mellan alla studenter, såväl nationella som internationella och utbytesstudenter. 

Det är viktigt att alla nya kårmedlemmar kan känna sig som en del av både Chalmers och 

studentkåren och att alla därigenom känner sig som en fullvärdig kårmedlem.  

Eftersom mottagningen är vårt primära sätt att skapa en känsla av sammanhållning i början av 

studietiden kommer det att vara en viktig aspekt av vad personen kommer att arbeta med. Både att 

se över strukturen som den är nu och att bidra till att skapa en bättre samordning av 

mastermottagningar och se till att det startas upp på samtliga sektioner, vilket kan stötta både 

internationella studenter och utbytesstudenter men även personer som byter program eller byter 

högskola inom Sverige.  

Flera andra studentkårer har en motsvarande post och vårt förslag är att posten ska läggas i Sociala 

enheten eftersom arbetet kommer gå in både i vSOs arbete med nöjesliv och SOs arbete med 

likabehandling som i dagsläget inte hinns med till en tillräcklig nivå.  

Andra områden som kan vävas in i uppdraget är att samarbeta med U-enheten och ta över arbete 

med våra internationella samarbeten med andra högskolor samt påverkansarbete mot högskolan 

gällande utbytesstudier, som idag tar tid från U-enheten och KO och som inte hinner prioriteras. 

Dessutom kan posten bedriva påverkansarbete kring internationella studenter och 

internationalisering. Posten kan därmed vara en brygga mellan S- och U-enheten.  

Förutom det postspecifika arbetet kan posten även bidra till en möjlighet att omfördela en del 

enhets- och kårledningsgemensamma arbetsuppgifter som kan underlätta för resterande i 

kårledningen.  

En exakt arbetsbeskrivning och undersökning kring hur man kan implementera förslaget kommer 

behöva göras nästa år av kårledningen och med hjälp av andra parter, inte minst staben. I år har det 

inte funnits tid för att göra en sådan undersökning och vi resonerar att ni i FuM bör tycka detta är en 

bra idé innan vi lägger ned ytterligare arbete på att utforma och göra uppstarten av posten möjlig.  

En annan sak som kan vara bra att veta är att det 2017 skapades en strategi för internationalisering 

som fastställdes av fullmäktige men någon handlingsplan har inte tagits fram sedan dess. Därmed har 

posten detta dokument som skulle kunna användas som grund för arbetet framåt och skulle kunna 

fortsätta arbeta med implementering inom området. Målen för strategin är att sammanfattat att 
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kåren ska representera, kommunicera till, erbjuda möjlighet till engagemang och aktiviteter samt 

integrera internationella- och utbytesstudenter.  

Som tidigare sagt, kom gärna med frågor på frågestunden. Vi kommer även lägga fram en mer 

gedigen bakgrund på FuM8.  
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Bilaga 4 - Sammanfattning av intervjuer 

med sittande kårledning 
En överblick över några svar på intervjufrågor av kårledningen 21/22. Svaren är inte ordagranna, utan 
har parafraserats. 
 

Hur ser din arbetsbelastning 
ut? 

Hållbar eller rimlig? 

KO Medelhög till hög.  Ej hållbar eller rimlig. Hinner inte med mer än baseline.  

VO Olika grader av hög.  Ej hållbar eller rimlig. Hinner ej sakerna hen är ålagd under 
arbetsveckan 

HA Okej.  På gränsen till orimligt men inte helt inne på det.  

UO Hög. Ej hållbar eller rimlig 

vUO Fungerar stabilt, men hög. Ej hållbar eller rimlig 

SO Hög.  Ej hållbar eller rimlig. Kan vara rimlig om en bara gör 
baseline.  

vSO Väldigt hög, oberäknelig.  Ej hållbar eller rimlig. Mycket arbete som dyker upp snabbt.  

AO Hög. Känns relativt rimlig. 

vAO Orimligt hög. Ej hållbar eller rimlig. 
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Proposition 23 – Ta bort 

enhetsordförandes arbetsledningsansvar 

från reglementet 

Bakgrund 
Under 20/21 arbetade kårledningen med verksamhetsplanspunkten Kårledningens framtida struktur 
och arbetet bedömdes behöva fortsätta i verksamhetsplanspunkten Avsluta kårledningens framtida 
struktur under 21/22. Under året har Sociala enhetens ordförande, Sociala enhetens vice ordförande 
och Utbildningsenhetens vice ordförande arbetat med detta. Fokus har lagts på arbetsbelastning i 
kårledningen och man har även valt att använda rapporten som skrevs förra året som en grund för 
arbetet framåt. Ett antal problemområden har tagits fram samt lösningsförslag till dessa, varav några 
behöver beslutas om i Fullmäktige.  

I slutrapporten för förra verksamhetsårets verksamhetsplanspunkt h) Kårledningens framtida struktur 
lyfts det ett problem kring arbetsledningen. Problemet, identifierat av både dåvarande sittande 
kårledning och tidigare ledamöter, är att arbetsledningen kan vara otydlig och ineffektiv. I 
reglementet åläggs bland annat ordförande i enheterna att leda enhetens arbete och fördela 
arbetsuppgifterna inom enheten. Samtidigt anges det att presidiet har i uppgift att samordna 
enheternas verksamhet. Det skapar en situation där kårledningsledamöter potentiellt har tre 
arbetsledare, vilket på många sätt kan anses orimligt i förhållande till gruppens storlek. I praktiken, 
om reglementets process följs strikt bör presidiet delegera arbete till ordförande i enheten som 
delegerar vidare det till vice ordförande. Det kan ses som ineffektivt och leda till brister i 
kommunikationen eftersom den behöver ta en längre väg. Det kan även leda till otydlighet kring vem 
man ska vända sig till i olika frågor, enhetsordförande eller presidiet.  

I praktiken arbetar kårledningen på ett sätt som i högre grad kan benämnas som teamarbete inom 
enheterna och arbetsledning av presidiet. Då styrdokumenten inte reflekterar hur kårledningen 
arbetar i praktiken kan oklarheter kring hur arbetsledningen ska se ut uppstå. Det finns dessutom 
många områden där vice ordförande har stort eller fullständigt ägandeskap i frågor och ordförande 
inte har några möjligheter att arbetsleda eftersom de varken aktivt arbetar med frågan eller har 
erfarenhet nog. Exempel på det är vAO:s projektledarroll för CHARM och vSO:s arbete inom 
Mat&Kalas-verksamhetsområdet inom Chalmers Studentkårs Restaurang AB. Andra exempel är HA:s 
ansvar för brandsäkerhet, fastigheterna och fordonsflottan och vSO:s ansvar för nöjeslivet. Att 
arbetsledning kring dessa områden ska komma från enhetsordförande kan vara svårt och leda till en 
större arbetsbelastning för ordförande. På grund av det har vi valt att föreslå att ta bort 
enhetsordförandes ansvar för arbetsledning inom enheten. 

Det finns dock vissa potentiella konsekvenser som kan ske om uppdraget att arbetsleda och fördela 
arbetsuppgifter inom enheten tas bort från enhetens ordförande. Uppgiften att arbetsleda kan 
medföra ett större ansvar för att ha övergripande koll på enhetens gemensamma ansvarsområden. Om 
ansvaret för arbetsledning tas bort kan den uppgiften också bli lidande. I diskussion kring den 
aspekten har det lyfts att det finns fördelar med att ge alla i enheten uppdraget att ha en övergripande 
koll på ansvarsområdena. Det skulle bland annat kunna bidra till ett större samarbete kring 
ansvarstagandet samt bättre insikt om varandras uppgifter och de gemensamma målen som enheten 
delar.  
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En annan aspekt är att koncentrera arbetsledning hos presidiet kan leda till högre arbetsbelastning 
för dem. Det är en problematik som behöver lösas genom att se över presidiets arbetsuppgifter och 
prioritera om eller delegera vidare. Det kan även lyftas att det kan vara svårt för presidiet att ha insyn 
i vilken arbetsledning som behövs för olika enheter under olika perioder under året. En lösning som 
kan presenteras kring det är kommunikation och möjliggöra ett tydligt arbetssätt internt kring hur 
arbetsledning ska ske. För närvarande så finns det funktioner såsom löpande avstämningar med 
enheterna, samt medarbetarsamtal. Enhetsordförande behåller även, enligt förslaget, ansvar för att 
vara föredragande för enhetens verksamhet inför kårstyrelsen, att hålla kårstyrelsen och fullmäktige 
underrättade om enhetens arbete samt att ansvara för enhetens ekonomi.  

Allt som allt tror vi att denna förändring kommer att ge en netto positiv förändring i kårledningens 
arbete. Den klart tydligare arbetsledningsstrukturen, en större teamkänsla inom enheterna samt i 
hela kårledningen, och att våra styrdokument reflekterar hur kårledningen faktiskt arbetar, kommer 
förhoppningsvis att överväga de möjliga negativa konsekvenserna som diskuteras ovan.  

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen 

att i kapitel 14:4 Kårens enheter i reglementet stryka följande punkter  

Sammansättning 14:4 • Presidieenhetens ledning består av 
kårordförande, vice kårordförande och 
husansvarig.  

• Utbildningsenhetens ledning består av 
ordförande och vice ordförande.  

• Sociala enhetens ledning består av ordförande 
och vice ordförande.  

• Arbetsmarknadsenhetens ledning består av 
ordförande och vice ordförande.  

 

Ordförande i enheten åligger att:  

• Leda enhetens arbete. 
• Fördela arbetsuppgifterna inom enheten.  
• Vara föredragande inför kårstyrelsen för 

enhetens verksamhet.  
• Kontinuerligt hålla kårstyrelsen och 

fullmäktige underrättade om enhetens 
arbete.  

• Ansvara för enhetens ekonomi. 

 

 

att                   i kapitel 14:5 Kårens enheter i reglementet ändra följande punkt 

Verksamhet 14:5 Presidieenheten har till uppgift att:  

• Leda och samordna de övriga enheternas 
verksamhet.  
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• Behandla frågor av allmänt intresse för kårens 
medlemmar. 

• Handha kårens förvaltning och ekonomi samt 
skötseln av kårens fastigheter.  

Presidieenheten åligger att:  

• Verka för att utveckla och förbättra kårens 
organisation och verksamhet i alla dess delar.  

• Sprida information om kårens verksamhet till 
medlemmarna  

• Svara för beredningen av budgeten.  
• Handha frågor om underhåll och reparation av 

kårlokaler.  
 

Utbildningsenheten har till uppgift att:  

• Tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som 
berör studier och undervisning såväl lokalt, 
nationellt som internationellt.  

Utbildningsenheten åligger att:  

• Hålla sig noga underrättad om frågor som rör den 
högre tekniska utbildningens organisation och de 
studerandes eventuella önskemål därom.  

• Hålla sig mycket väl underrättad om vad som sker 
i högskolans organ rörande studier och 
undervisning.  

• Tillsammans med kårstyrelsen samarbeta med 
högskolan och andra organisationer angående 
internationella utbytesprogram.  
 

Sociala enheten har till uppgift att:  

• Tillvarata medlemmarnas intressen i 
studiesociala frågor.  

Sociala enheten åligger att:  

• Tillvarata medlemmarnas intressen i stipendie-, 
studiefinansierings-, bostads-, försäkrings- och 
arbetsmiljöfrågor. 

• Representera medlemmarna i 
studiemedelsärenden.  

• Verka för en förbättrad psykisk och fysisk 
arbetsmiljö.  

• Verkar för en mångfald i studiesociala aktiviteter. 
  

Arbetsmarknadsenheten har till uppgift att:  
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• Tillvarata medlemmarnas intresse i praktik- och 
arbetsmarknadsfrågor 

Arbetsmarknadsenheten åligger att:  

• Vara medlemmarna behjälpliga vid praktik- och 
arbetsmarknadsärenden.  

• Handha och samordna kårens 
arbetsmarknadsaktiviteter.  

• Underhålla och skapa nya samarbetsavtal som 
gynnar medlemmarna. 

 

                          

Kårstyrelsen genom, 

 

Lovisa Eriksson,  

Sociala enhetens ordförande 21/22 
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Proposition 21 – Inkluderande 

styrdokument 

Bakgrund 
För kårstyrelsen är det en självklarhet att Chalmers studentkår ska vara en kår som inkluderar alla och 
inte exkluderar någon. Dock så är våra absolut basala styrdokument i nuläget inte inkluderande av 
alla. Just nu så benämns våra medlemmar och hedersmedlemmar vid ”han/hon” i båda stadga och 
reglemente. Detta exkluderar personer som inte identifierar sig med pronomen han eller hon. Det har 
inte noterats att orden han/hon används i något annat styrdokument.  

Kårstyrelsen har diskuterat diverse ord att använda i stället. De ord som främst diskuterats är ”hen” 
samt ”person/denne”. Kårstyrelsen ansåg att båda dessa ord funkade i sammanhanget som det är just 
nu och ansåg inte i ett första skede att något av dem var bättre än det andra. ”Hen” är, enligt Svenska 
Akademiens ordlista, både en könsneutral benämning på en omtalad person samt en benämning på 
en person som inte kan eller vill kategorisera sig som man eller kvinna.1 Alltså inkluderas alla kårens 
medlemmar. Dess användning är också relativt etablerat i dagens samhälle. När det kommer till 
övriga könsneutrala pronomen såsom ”person” så ansåg kårstyrelsen i ett första skede att detta var 
ett alternativ som är grammatiskt neutralt och etablerat sedan länge i samhället. Efter vidare efter-
forskning visar det sig dock att grammatiskt neutrala pronomen, såsom ”person”, ofta väcker starkare 
associationer till män och/eller manlighet. Detta kan bland annat läsas om i en rapport från Lunds 
universitet.2 Denna rapport visar även på att ”yngre personer, studerande och högutbildade personer i 
större städer är mest positiva till hen och använder ordet mest”. Detta representerar en stor del av 
kårens medlemmar. Med dessa två perspektiv, samt andra perspektiv som lyftes i bland annat 
rapporten ovan så vägde användandet av ”hen” över mer än ”person” enligt kårstyrelsen. 

Yrkande 
Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen 

att i kapitel 2. Medlemmar i stadgan ändra från  

Kallande av 
hedersmedlem 

2:6 Förslag till hedersmedlem lämnas i skrivelse till kårstyrelsen 
undertecknad av minst tjugofem av kårens medlemmar. 

Ärendet skall därefter anmälas vid ett 
fullmäktigesammanträde. 

Beslut om kallande av hedersmedlem fattas vid 
nästkommande fullmäktigesammanträde med två tredjedels 
majoritet efter förslag från kårstyrelsen. 

 

 
1 Svenska Akademien. (2015). Hen. I SAOL. https://svenska.se/saol/?id=1105387 
2 Bäck, E., Lindqvist, A., Gustafsson Sendén, M. (2018). Hen. Bakgrund, attityder och användande. 
Lunds universitet. https://www.psy.lu.se/sites/psy.lu.se/files/plr_1801.pdf 
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Antager av fullmäktige vald person kallelsen är han/hon 
officiellt hedersmedlem. 

 

 till  

Kallande av 
hedersmedlem 

2:6 Förslag till hedersmedlem lämnas i skrivelse till kårstyrelsen 
undertecknad av minst tjugofem av kårens medlemmar. 

Ärendet skall därefter anmälas vid ett 
fullmäktigesammanträde. 

Beslut om kallande av hedersmedlem fattas vid 
nästkommande fullmäktigesammanträde med två tredjedels 
majoritet efter förslag från kårstyrelsen. 

Antager av fullmäktige vald person kallelsen är hen officiellt 
hedersmedlem. 

 
att i kapitel 16. Studerandesektioner i stadgan ändra från  

Medlemskap 16:2 Kårmedlem skall vara medlem i den sektion som svarar mot 
det utbildningsprogram vid vilken han/hon studerar, om 
sådan finns reglementerad. 

 

 till  

Medlemskap 16:2 Kårmedlem skall vara medlem i den sektion som svarar mot 
det utbildningsprogram vid vilken hen studerar, om sådan 
finns reglementerad. 

 

att i kapitel 2. Medlemmar i reglementet ändra från  

Rättigheter 2:2 Varje medlem som fullgjort sina ekonomiska skyldigheter 
mot kåren har rätt att: 

• Bära chalmersnål. 
• Vistas i kårens lokaler. 
• Utnyttja kårens telefoner. 
• Erhålla kårtidningen Tofsen. 
• Som nyinskriven erhålla information om Chalmers 

Studentkårs verksamhet och övrig information om 
Mottagningen. 

• Bära chalmersmössa, under förutsättning att 
han/hon är student vid ett utbildningsprogram på 
Chalmers samt har för avsikt att på det 
utbildningsprogrammet avlägga examen. 

• Erhålla inköpsrätt till chalmersringen och andra 
liknande emblem, då civilingenjörs- eller 
arkitektexamen har avlagts. 
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• Erhålla inköpsrätt till ingenjörsring, då 
högskoleingenjörsexamen avlagts. 

• Få ett handlån ur handlånekassa. 

 

 till 

Rättigheter 2:2 Varje medlem som fullgjort sina ekonomiska skyldigheter 
mot kåren har rätt att: 

• Bära chalmersnål. 
• Vistas i kårens lokaler. 
• Utnyttja kårens telefoner. 
• Erhålla kårtidningen Tofsen. 
• Som nyinskriven erhålla information om Chalmers 

Studentkårs verksamhet och övrig information om 
Mottagningen. 

• Bära chalmersmössa, under förutsättning att hen är 
student vid ett utbildningsprogram på Chalmers 
samt har för avsikt att på det 
utbildningsprogrammet avlägga examen. 

• Erhålla inköpsrätt till chalmersringen och andra 
liknande emblem, då civilingenjörs- eller 
arkitektexamen har avlagts. 

• Erhålla inköpsrätt till ingenjörsring, då 
högskoleingenjörsexamen avlagts. 

• Få ett handlån ur handlånekassa. 

 

 

 

Kårstyrelsen genom, 

 

 

__________________________ 

Julia Cramstedt, 
Vice kårordförande 21/22 
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Proposition 24 – Överlåta Järnvägsvag-

nen till Emils Kårhus AB  

Bakgrund 
Under de senaste åren, och framför allt under verksamhetsåret 21/22, har frågan kommit på tal att 
flytta mer av förvaltningen av kårens delar till våra fastighetsbolag. Detta eftersom det både är mer 
gynnsamt ekonomiskt samt att underhållet blir smidigare när det finns yrkesprofessionella som 
hanterar den. Det kan även underlätta för avtal för förvaltningen om de sköts av bolaget i stället för 
av kåren. 

Den del som har diskuterat mest i frågan är Järnvägsvagnen, detta eftersom det är den enda lokalen 
som kåren äger och inte förvaltas av våra fastighetsbolag. I dagsläget är det Husansvarig tillsammans 
med Kårhuskommittén KåK som förvaltar lokalen genom att främst göra mindre upprustningar under 
KåKs byggdagar. Större arbeten blir dock sällan av då det saknas professionell kunskap om vad som 
behöver göras och hur detta borde hanteras. Genom att överlåta Järnvägsvagnen till Emils Kårhus AB 
(EKAB) så hade det gått att få bättre förutsägbarhet på underhållet som krävs genom att EKAB arbetar 
med underhållsplaner inlagda i deras system FAST2. Det hade även lett till enklare hantering av 
underhåll om de hanteras av EKAB i stället för kåren. 

En annan fördel med att överlåta Järnvägsvagnen till EKAB är att det hade underlättat den planerade 
perrongombyggnationen som ska ske i sommar. Ett överlåtande till EKAB kommer att innebära att 
arbetet kan utföras utan att behöva fakturera kåren för det. Det är även anledningen till att detta 
förslag lyfts redan nu, utan en tidigare förvarning till FuM. I samband med ombyggnationen av 
perrongen så kommer det att skrivas ett nyttjanderättsavtal med Akademiska hus då de äger marken. 
Därmed behöver det vara klart om det är kåren eller EKAB som ska skriva detta avtal med Akademiska 
hus. 

Ett exempel där det tidigare fungerat likt det gör i Järnvägsvagnen och ändrades till det nya 
föreslagna systemet där fastighetsbolaget hanterar förvaltningen är Härrydaområdet. Där har 
Chalmers Bastukommitté (CBK) tidigare arbetade i ledning av Husansvarig med att sköta 
förvaltningen, men numera är det Emilias Kårhus AB (EmKAB) som är huvudansvarig för all 
förvaltning. CBK har uppgiften att hantera lättare förvaltningsuppgifter medan EmKAB ansvarar för 
de större underhållen, vilka de i vissa fall delegerar vidare till CBK. Husansvarigs roll i Härryda är 
därmed att sköta det administrativa kring bokningar och avsyningsrapporter, ge stöd till CBK när det 
behövs, samt vara delaktig i konversationerna kring underhållsarbeten och framtida utvecklingar av 
området. Detta system har fungerat bra för Härryda och tros därför kunna implementeras även för 
Järnvägsvagnen utan större problematik. 

En nackdel med överlåtandet skulle kunna vara att kåren förlorar kontroll över Järnvägsvagnen då 
EKAB tar över huvudansvaret för förvaltning och utveckling av lokalen. Detta är dock inte en trolig 
händelse i och med att FuM äger EKAB samt att problemet inte har uppstått för EmKAB och Härryda 
som har samma styrelsesammansättning som EKAB. Med det sagt så är det viktigt att tillse att kåren 
har rådighet över Järnvägsvagnens framtida utveckling, vilket kan lösas på liknande sätt som i 
Härryda där det är Husansvarig och CBK som har rådigheten, främst genom att diskutera frågorna på 
förvaltningsråden och ständigt vara i dialog med EmKABs anställda. 
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Ytterligare en nackdel med överlåtandet skulle kunna vara att kåren behöver ge ett ekonomiskt 
tillskott till EKAB om kostnaden för förvaltningen av Järnvägsvagnen är högre än intäkterna från 
hyran och depositionen för lokalen. Från det vi har sett för Järnvägsvagnens intäkter samt utgifter så 
bör detta inte vara något problem, men en djupare undersökning kommer behöva göras innan den 
slutgiltiga budgeten för kåren läggs fram till FuM1 22/23. 

I och med överlåtandet så har förvaltningsrådet tillsammans med EKABs VD diskuterat hur 
finansieringen ska hanteras, där lösningen som föreslagits är att kåren nollställer lokalen vid 
överlåtandet, alltså att kåren ser till att åtgärda bristfälligheter (exempelvis VVS, elektronik, väggar 
och fönster) till en viss standardnivå och att EKAB därefter kommer att förvalta Järnvägsvagnen i sin 
helhet. Detta kommer att innebära extra kostnader för kåren som idag inte är helt färdiga. Vid en 
snabb konsultation med EKABs VD kom vi fram till att kostnaderna beräknas ligga på 200 000 kr 
exklusive moms som mest. Detta är dock en grov uppskattning eftersom det inte är färdigt exakt vilka 
åtgärder som behöver göras och vad dessa kommer att kosta. Det må vara mycket pengar, men detta 
förslag innebär också att det görs en rejäl upprustning av en välanvänd lokal, något som inte gjorts 
ordentligt på flertalet år.    

Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar kårstyrelsen 

att överlåta Järnvägsvagnen till Emils Kårhus AB 

att i samband med överlåtandet lägga maximalt 250 000 kr ur Byggnadsfonden för att 
rusta upp Järnvägsvagnen 

 

 
Frågor ställs med fördel till, 
Sara Kitzing 
Husansvarig 21/22 
070-772 39 15 
ha@chalmersstudentkar.se  

 

Kårstyrelsen genom, 

 

Julia Cramstedt 
Vice kårordförande 21/22 
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Joakim Wallin
Vd Emils Kårhus AB

070-595 32 54
joakim.wallin@chalmersstudentbostader.se
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Alternativa ägarförhållanden av Järnvägsvagnen

✔ Som idag dvs Chalmers Studentkår äger Järnvägsvagnen och tecknar Nyttjanderättsavtal med 
markägaren, Akademiska hus - vederlagsfritt

✔ Chalmers Studentkår erhåller samtliga intäkter från uthyrningar

✔ Chalmers Studentkår ansvarar för och bekostar drift, skötsel och underhåll av Järnvägsvagnen.

Behov av underhåll idag

✔ Perrongen är i stort behov av renovering. Kostnad enligt utvecklingsprogram från Akademiska hus 
ca 400 000 kr exkl. moms. Chalmers Studentkårs kostnad = 500 000 kr inkl. moms

✔ Järnvägsvagnen är i behov av renovering invändigt. Kostnadsbedömt till ca 200 000 kr exkl. 
moms. Chalmers Studentkårs kostnad 250 000 kr inkl. moms.

✔ Årligt återkommande underhåll bedöms till ca 50 000 kr exkl. moms = 62 500 kr inkl. moms = 
Chalmers Studentkårs kostnad.

✔ Årlig drift, skötsel, reparationer etc, bedöms till ca 21 000 kr exkl. moms = 26 000 kr inkl. moms

✔ Summa ovanstående = 600 tkr +71 tkr årligen exkl. moms
= 750 tkr + 88 tkr årligen inkl. moms
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Alternativa ägarförhållanden av Järnvägsvagnen

✔ Järnvägsvagnen överlåts till Chalmers Studentkårs eget fastighetsbolag Emils Kårhus AB (EKAB) som i sin 
tur tecknar Nyttjanderättsavtal med markägaren, Akademiska hus - vederlagsfritt

✔ EKAB tecknat hyresavtal lika Härryda med ChSRAB som betalar en bashyra om ca 50 000 kr per år jämte 
avräkning av verkliga intäkter. Järnvägsvagnen hyrs då ut till en momspliktig hyresgäst och EKAB får då 
dra av momsen på sina kostnader.

✔ EKAB ansvarar för och bekostar drift, skötsel och underhåll av Järnvägsvagnen inkl nedanstående 
omedelbara underhållskostnader. Chalmers Studentkår (KåK/HA) står för de ideella krafterna lika Härryda 
= CBK. Chalmers Studentkår representeras av HA/Kåk/Kårens direktör i Förvaltningsrådet för 
EKAB/EmKAB/Järnvägsvagnen

Behov av underhåll idag

✔ Perrongen är i stort behov av renovering. Kostnad enligt program från Akademiska hus ca 400 000 kr exkl. 
moms. 

✔ Järnvägsvagnen är i behov av renovering invändigt. Kostnadsbedömt till ca 200 000 kr exkl. moms. 

✔ Årligt återkommande underhåll bedöms till ca 50 000 kr exkl. moms

✔ Årlig drift, skötsel, reparationer etc, bedöms till ca 21 000 kr exkl. moms = 26 000 kr inkl. moms

✔ Summa ovanstående = 600 tkr +71 tkr årligen exkl. moms
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Slutsats:

1. Om Järnvägsvagnen går över till EKABs ägo sparar ägaren 230 000 kr (nuvärde)
2. Förutsättning för EKAB att överta tågvagnen är att undervärdet på 925 tkr finansieras via ägaren (Chalmers Studentkår).
3. EKAB tecknar då ett hyresavtal med ChSRAB avseende momspliktig verksamhet = Härryda
4. EKAB äger och förvaltar Järnvägsvagnen i egen regi, erhåller intäkter och bekostar drift, skötsel, underhåll och reinvesteringar
5. Chalmers Studentkår erhåller inflytandet via EKAB
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Slutsats

1. Chalmers Studentkår har inflytandet via EKAB och KåK

2. Om Järnvägsvagnen går över till EKABs ägo sparar ägaren 230 000 kr (nuvärde)

3. Förutsättning för EKAB att överta tågvagnen är att undervärdet på 925 tkr finansieras via 
ägaren (Chalmers Studentkår).

4. EKAB tecknar då ett hyresavtal med ChSRAB avseende momspliktig verksamhet = Härryda

5. EKAB äger och förvaltar Järnvägsvagnen i egen regi, erhåller intäkter och bekostar drift, 
skötsel, underhåll och reinvesteringar
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Proposition 22 – Uppdatera reglementet 

för att ta bort före detta kårföreningar 

Bakgrund 
På kårstyrelsesammanträde 8, onsdag 23 mars 2022 beslutade kårstyrelsen 21/22 att frånta MOTUS 
och Chalmers Studentkårs Flippersällskap deras kårföreningsstatus med omedelbar verkan. Grunden 
till beslutet var att föreningarna inte längre var aktiva och ingen hade uttryckt sig att vilja fortsätta 
respektive förening. I och med det bör MOTUS och Chalmers Studentkårs Flippersällskap ej längre 
finnas kvar som kårföreningar i reglementet.  

Det har uppmärksammats att en förenkling av reglementet kan vara fördelaktigt och därmed gjordes 
även en omsortering av kårföreningarna i reglementet till bokstavsordning.   

Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkar kårstyrelsen 

att ta bort Chalmers Studentkårs Flippersällskap (802442-8818) samt MOTUS (802502-
6611) under §17:1 i Chalmers Studentkårs reglemente enligt nedan 

 
Kårföreningar 17:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kårens kårföreningar är: 

Avancez MC (802417-5294)  
Bamse (802414-1213)  
Chalmers Alternative Sports (802414-7038)  
Chalmers Ballong Corps (802417-6243)  
Chalmers Barockensemble (857204-5196)  
Chalmers Blockchain Association (802536-3766)  
Chalmers Blue MacRangers (802415-6419)  
Chalmers Börssällskap (857207-5698)  
Chalmers Capital Management (802530-0537)  
Chalmers Coding Club (802534-7918)  
Chalmers Danssällskap (802414-2559)  
Chalmers Dykarklubb (802416-3019)  
Chalmers Entrepreneurship Society (802525-4866)  
Chalmers Entreprenörskapsförening (802505-9588)  
Chalmers Handbollsklubb (802431-8456)  
Chalmers Islamska förening (802436-2504)  
Chalmers Kinagrupp (802518-5807)  
Chalmers Kristna Grupp (802414-5966) 
Chalmers Orienterings Löpare (802414-4928)  
Chalmers Raketgrupp (802537-7451) 
Chalmers Rock Club (CROC) (802413-5207)  
Chalmers Rymdgrupp (802414-1205)  
Chalmers Segelsällskap (ChSS) (802457-3811)  
Chalmers Shito-Ryu Karateklubb (802414-1197)  
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Chalmers Skytteförening (857205-5773)  
Chalmers Student Union Blockchain Society (802514-9140)  
Chalmers Studentkårs Idrottssällskap (802493-6125)  
Chalmers Students for Sustainability (802419-4378) 
Chalmers Sångkör (857203-0826)  
Chalmers Women Association (802529-3260)  
Chalmersbaletten (802415-4117)  
Effektiv Altruism Chalmers (802525-4833)  
E-sektionens Teletekniska Avdelning (802413-7963)  
Ingenjörer utan gränser Chalmers Studentkår (802524-4743)  
Iranian Students Association at Chalmers (802444-7446)  
Lindholmen Makerspace (802508-4644)  
RANG (802512-0356)  
REACT (802492-8569) 
Robotföreningen (802420-1942)  
SBE Student Chapter Chalmers (802467-7000)  
VästkustFolk (802533-8495)  
Ölbruket (802511-5844)  

 
 

 
Frågor ställs med fördel till, 
Amanda Dehlén 
Vice ordförande sociala enheten 21/22 
070-772 39 68 
vso@chalmersstudentkar.se  
 

 

 

Kårstyrelsen genom, 

Julia Cramstedt 
Vice kårordförande 21/22 
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RAPPORT
2022-05-04

Valnämnden

Rapport: Fullmäktigevalet 2022

1. Sammanfattning
I år kördes valet helt digitalt, precis som i fjol. Skillnaden är att vi nu använder oss av Mecenats
plattform (karvalet.se) för omröstningen. Vi hade 50 studenter som anmälde sig som kandidater i
form av 8 valförbund och en självständig kandidat. Ett antal sektioner är ej representerade i
kandidaturen (bl.a. V, AE, Sjö, Z).

Kandidaturen var från början öppen i cirka tre veckor (220214-220306), men förlängdes sedan med en
vecka till 220313. I skrivande stund (220504) håller valet fortfarande på och är schemalagt att hålla på
i tio dagar (220425-220504). Siffrorna för slutgiltiga valdeltagandet är således inte tillgängliga, men
senaste uppdateringen satte deltagandet på 15,1 % inklusive exchange och fristående kurser. För att
få jämförbar statistik med tidigare år behöver de två grupperna räknas bort och vi hamnar då på 15,4
%. Detta motsvarar 1823 studenter (1820 med gamla räkningen). Nedan syns tidigare års deltagande.

2021 19%

2020 20,2%

2019 18,3 %

2018 15,5 %

2017 20,4 %

2016 22,4 %

2015 15,8 %

2014 19,7 %

Tabell 1: Översikt över tidigare valdeltagande för FuM-valet
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RAPPORT
2022-05-04

Valnämnden

2. Arrangering av valet

2.1 Kandidaturen
Ordinarie kandidaturperioden började den 14:e februari och avslutades 6:e mars. Då många
kandidaturformulär var felaktigt alternativt inkomplett ifyllda beslutades att kandidaturen skulle
förlängas till den 13:e mars. Kandidaturerna offentliggjordes (på fumval.se samt Valnämndens
facebooksida) 21:a mars.

Majoriteten av partierna var sektionsbundna. Då det tidigare år varit väldigt skilda meningar i vad
som är bäst så lät vi kandidaterna själva göra en bedömning baserat på vad de ville åstadkomma med
sina valförbund.

Försök till en "kandidaturkväll" gjordes under kandidaturens gång men den tid som fanns tillgänglig
på JA krockade med FuM-möte. Det blev således inga evenemang. Däremot gick valnämnden runt till
varje sektionslokal under lunch andra veckan i kandidaturen för att locka fler att söka.

2.2 Valet
FuM-valet varar den 25:e april till den 4:e maj (tio dagar). Det genomförs på karvalet.se, en plattform
tillhandahållen av Mecenat. Ingen fysisk omröstning arrangerades.

PR gjordes i form av facebookinlägg efter varje gång Mecenat skickade statistik till oss via mail. Ett
digitalt "röstkort" skickades ut under andra veckan av valet. Viss fysisk PR trycktes och lades ut på
diverse platser runt campus. Slutligen uppmuntrades kandidater och valförbund att göra sina
kandidaturer synliga för kårens medlemmar.
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Valnämnden

3. Rekommendationer till vidare arbete med
Fullmäktigevalet och Valnämnden

● Se till att få tillgång till minst 2 kontaktpersoner på Mecenat som kan hjälpa till samt skicka
statistik, något som var bristfälligt då vår enda kontaktperson ofta var borta (semester,
konferens). Alternativt om kåren kan få tillgång till ett API så kan gamla sidan med
livestatistik användas. Då blir inte Valnämnden lika beroende av att mail skickas ut i tid av
Mecenat, något som just nu sker helt manuellt i mån av tid hos kontaktpersonen.

● Nya kontinuitetsdokument bör författas för att bättre beskriva hur verksamheten fungerar
nu.

● Förenkla kandidaturen om stöd för det finns i stadgarna. Fjolåret använde sig av
onlineformulär som verkade fungera väl. Det skulle underlätta registreringen då det
automatiskt går att kontrollera att samtliga fält är ifyllda.

● Hitta ett sätt att få studenterna att bry sig mer om valet. Många vi pratade med var ganska
apatiska kring valet och trots att de sett information om det inte brydde sig om att gå in och
rösta.

● Det är viktigt att få Valnämnden att vara fulltalig, då vi i de mest hektiska ögonblicken
drabbades av flera sjukdomsfall alternativt problem i privatlivet och var stundvis väldigt
underbemannade. Hade det funnits någon till hade det underlättat mycket för de som var i
skick att arbeta med Valnämndens verksamhet.
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Valnämnden

4. Valnämnden tackar!
Nu när vi sommaren nalkas så gör även slutet för Valnämndens huvudsakliga uppgift det likaså. Vi i
Valnämnden skulle därför vilja rikta stort tack till kommunikationsavdelningen som bidragit med
PR-material och plattformar som hjälpt oss nå ut till kårens medlemmar. Vidare vill valnämnden
tacka CFFC för hjälpen med fotografering av kandidaterna. ChSRAB, STORE och Kårservice med
personal som samarbetat med oss under årets gång. Valnämnden vill ytterligare rikta ett tack till
kandidater och ledamöter i FuM som fått sina sektioner, vänner och medlemmar engagerade att rösta
samt givit oss idéer på saker som kan implementeras i framtiden.

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

– Kårledningen
– Kårens inspektor, Dan Paulin
– Besvärsnämnden
– Talmanspresidiet
– Tidigare Valnämnder och medlemmar
– Samtliga sektionsstyrelser

Val mött,
Valnämnden 21/22
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Statusrapport Verksamhetsplan 21/22 
 

Det är fyra projekt som ligger i fas med planeringen och dessa närmar sig således avrapportering till 
kårstyrelsen. En punkt, b) enkel avfallshantering, ligger lite efter i tidsplan på grund av att arbetet har 
strukturerats om under vägen men väntas hinnas med inför sommaren. Tre punkter ser vi en risk att 
inte hinna med i tid enligt plan och kommer bli ett större arbete under sommaren för att hinna 
färdigt. Vår ambition är ändå nu att det arbetet ska färdigställas under sommaren och avrapporteras 
till ett av de första kårstyrelsemötena under nästa verksamhetsår. Eftersom det ändå är fyra projekt 
som inte ligger i fas markeras den sammanlagda rapporteringen i figuren nedan som ”de flesta projekt 
ligger strax efter tidsplan”, ett mellanting mellan att de ligger i fas och att de inte hinns med.  

 

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 

Vi är nu i slutfasen av detta område. Rapporten samt förslaget på det nya prioriterade området är 
godkänt av FuM. Lika så Visions- och uppdragsdokumentet där det nya prioriterade området är inlagt. 
Det enda som är kvar är att VP-punkten ska avrapporteras vilket förhoppningsvis kommer göras till 
KS10. Därefter är denna VP-punkt avklarad.  

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) 
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b) Enkel avfallshantering  

Sett till planeringen ligger denna vp-punkt något efter i tidsplanen vilket beror på att arbetet har 
strukturerats om. Vi har sedan föregående statusrapport skrivit klart en handlingsplan för de problem 
som behöver åtgärdas, rangordnat dessa utifrån prioritering och beskrivit ett föreslaget 
tillvägagångssätt. Denna handlingsplan är sedan tänkt att tas upp tillsammans med kårkommittéer och 
nöjeslivsansvariga på sektionerna via vardera forum, KoT och NU. Därefter ska handlingsplanen 
beslutas om på ett kårstyrelsemöte. Redan nu sitter vi och funderar över hur handlingsplanen ska 
lämnas över på bästa sätt till nästa års kårledning så den inte hamnar mellan stolarna. Detta ska sedan 
förmedlas i avrapporteringen. En ambition är även att ta ytterligare uppföljningsmöte innan sommaren 
med externa parter för att slutföra mindre implementeringar som föreslås i handlingsplanen. Därmed 
ser vi att samtliga mål i vp-punkten kommer uppfyllas trots omstrukturering. 

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

hinnas med 

c) Smart konsumtion 

Verksamhetsplanspunkt c har sedan senaste avrapporteringen inte gått framåt särskilt mycket då de 
involverade i punkten haft tidskrävande arrangemang och kårledningen har inte haft möjlighet att 
tillsätta en till person för att arbeta med denna punkt. 

Denna punkt riskerar att inte hinnas med för avrapportering innan nuvarande Kårstyrelse avgår, men 
arbetet kommer fortlöpa med samma målsättning som vi haft under året. Det kan dock hända att 
avrapporteringen kommer behöva skjutas till kårstyrelsemöte 1 under nästa verksamhetsår. 

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 enligt planeringen som sattes upp i början av året och arbetet fortsätter att rulla 
på framåt. Sedan förra statusrapporten har vi skapat en målbild för det prioriterade området vilken 
godkändes på FuM 7a i formen av en strategi. Strategin baseras sig på den kartläggning som har gjorts 
genom intervjuer, enkäter och workshop inom kårledningen. Utifrån strategin har vi även skapat en 
handlingsplan som beskriver arbetet med prioriterade området de kommande åren vilken kommer tas 
upp på kårstyrelsemöte 10. Handlingsplanen består av tre områden: fysiskt välmående, psykiskt 
välmående på högskolan och psykiskt välmående inom kåren. När handlingsplanen godkänts kvarstår 
det att skriva en avrapportering för vp-punkten innan den kan anses avklarad. 

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

hinnas med 
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Prioriterade projekt  

e) Tydliggöra medlemsnytta 

Punkten Tydliggöra medlemsnytta ströks ur verksamhetsplanen för 2021/2022 under FuM4.  

f) Campusnära motionshall 2029 

Arbetet med Campusnära motionshall ligger efter och riskerar att inte hinnas med enligt den plan 
som gjorts för verksamhetsåret 2021/2022. Detta på grund av missade arbetstillfällen samt att andra 
uppgifter och verksamhetsplansarbete har varit tvunget att prioriteras. Det gäller främst h) Fortsätta 
utveckla kårappen där båda ansvariga även är ansvariga för denna punkt. Därför har planeringen lagts 
om för att i stället kunna följa upp i fullmäktige i början av nästa verksamhetsår och där ta 
inriktningsbeslut hur arbetet ska fortsätta. Det arbete som återstår under vårt verksamhetsår är att 
utvärdera och konkretisera den uppskattade tidsplanen som gjorts för att bli klar med en motionshall 
till senast 2029. Intervjuer med aktörer inom kårens kopplade fastighets- och gymverksamheter ska 
genomföras under våren. Detta för att få ett mer grundat beslutsunderlag för att se vilken del av kåren 
som framöver är mest lämpad att driva arbetet med campusnära motionshall på lång sikt. Efter att ha 
arbetat med att se över mandat, beslutsvägar och vem som har mest kunskap och information ser vi 
det är svårt att driva frågan som enstaka personer inom ramen av en verksamhetsplanspunkt inte är 
det mest passande. I stället ser vi att frågan troligen kommer behöver drivas antingen enskilt av 
kårens företagsgrupp eller i samverkan mellan kårens företagsgrupp och fastighetsbolag, Fysiken och 
potentiellt även Chalmers.  

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

hinnas med 

g) Undersöka effekterna av Covid-19  

Det senaste har det sammanställts vilka frågor i medlemsundersökningen som kan vara relevant för 
jämförelse mellan åren innan och under pandemin. Även studentbarometern har börjat ses över för 
att ta fram relevanta jämförelsepunkter. Vi har fått fram statistik för tentaresultaten sedan 
vårterminen 2019, inväntar resultat från tentorna i läsperiod 3 vilket är en viktig parameter för att 
utvärdera pandemins påverkan på tentaresultaten, då detta tillfälle var första tillfället på 2 år då de 
flesta tentor skrevs i tentasal.  

Utifrån planen som sattes i höstas ligger arbetet med punkten efter. Främst handlar det nu om att 
göra sammanställningarna, jämföra statistik och formulera det i en rapport. Arbetet behöver 
intensifieras för att kunna bli klart i tid till kårstyrelsemötet i juni, vilket är fortsatt målsättning. 
Däremot är det möjligt att ge tid under sommaren för att färdigställa arbetet.  

 

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

hinnas med 
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h) Fortsätta utveckla kårappen 

Arbetet med kårapp är i full gång. Vårens tidiga workshop samt mer regelbundna träffar med både 
interna och externa parter har gett resultat. Både kravspecifikationen för appens olika stadier och 
kontrakt med leverantör är redo för att köra igång. Nu består arbetet av att koordinera de olika 
aktörernas intressen och kunskaper för att ge goda förutsättningar för effektiv utveckling. Redan nu 
finns ett fungerande sätt att ladda kårkortet online. På lång sikt är detta en liten men viktig del i 
helheten. Målet är att till hösten släppa en version av appen som innehåller laddning och saldo på 
kårkort, information om restauranger, integration med campus maps, kort onboarding för nya 
studenter, möjlighet att koppla till Fysiken samt eventkalender till kårcentrala evenemang. På längre 
sikt är målet att få in alla event på campus samt ge möjlighet till att betala exempelvis biljetter direkt 
i appen för att förenkla för både aktiva och gemene medlem. Det som har prioriterats är framför allt 
de saker som används mest frekvent av kårens medlemmar. Detta för att få en effektiv output av det vi 
stoppar in först samt att innehållet skall kännas relevant för så många som möjligt. 

På lång sikt har vi även sett över hur appens förvaltning skall skötas samt hur den arbetas vidare med. 
Där är resultatet att leverantören troligen kommer att behöva underhålla och uppdatera då kårens 
ideella del inte kommer hinna med att göra detta. Vi ser även nytta i att fortsätta detta som en 
verksamhetsplanspunkt eller ett aktivt uppdrag som kårledningen behöver driva tillsammans med 
företagsgruppen. Både för att föra studenternas talan och koppla samman och underlätta arbetet för 
de involverade aktörerna. Detta gäller både kårledning och stab men framför allt kommittéer, 
föreningar och sektionsaktiva inom kåren. Detta för att se till att ställa rätt frågor i rätt tid samt att 
inga perspektiv missas under arbetets gång.  

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

hinnas med 

i) Avsluta Kårledningens framtida struktur 

Arbetet med verksamhetsplanspunkten är i fas. Sedan senaste uppdateringen har vi haft en workshop 
med verksamhetsplanspunktens arbetsgrupp där vi kartlagde alla förslag som kommit fram och kom 
på nya. Efter det använde vi de resultat vi hade från i år och från förra året för att ta fram vilka av 
förslagen som stöds av resultaten och är praktiskt möjliga. Dessa presenterades sedan för 
kårledningen på en längre workshop där för- och nackdelar diskuterades och vi gemensamt kom fram 
till vilka förslag som var relevant att arbeta vidare med. Staben har även varit inblandade genom att 
de fått komma med åsikter muntligt vid två tillfällen samt skriftlig feedback på de slutgiltiga 
förslagen.  

Efter workshopen med kårledningen hade vi ett internt möte där arbetsgruppen valde vilka förslag 
som vi ville gå vidare med samt vad som behöver beslutas om i fullmäktige. Det resulterade i att vi 
kom fram till att två beslut behöver tas av Fullmäktige. Resterande förslag kommer att inkluderas i 
avrapporteringen av verksamhetsplanspunkten. Till fullmäktige har därför ett beslutsunderlag och två 
propositioner skrivits. Dessa har både kårledningen och stab fått ge feedback på. Fullmäktige fick 
information om det mest omfattande förslaget på fullmäktigemöte 7 och det hölls därefter en 
frågestund där Fullmäktige kunde ställa frågor till arbetsgruppen. Det som är kvar är att presentera 
förslagen för fullmäktige vid fullmäktigemöte 8 och sedan skriva avrapportering.  
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Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 

 

Transaktion 09222115557472969055 Bilaga 5



Preliminary Result from Chalmers Student Union Election 2022

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

1 806 Julia Cramstedt Förbundet 133 621.00 6.42%

2 811 Amanda Dehlén Förbundet 95 310.50 4.59%

3 502 Maria Nowosielska Kalle Anka Partiet 78 306.00 3.77%

4 301 Astrid Martinson Chalmers Cortège Parti 118 229.00 5.70%

5 901 Alexandru Golic Capspartiet 64 219.00 3.09%

6 810 Ruben Seyer Förbundet 66 207.00 3.19%

7 101 Alexandra Lundh Droopys enade förbund 78 182.00 3.77%

8 804 Hugo Simonsson Förbundet 45 155.25 2.17%

9 501 Alva Hellberg Kalle Anka Partiet 61 153.00 2.95%

10 202 Simon Berggren Plana Terra 48 150.00 2.32%

11 401 Axel Blom Kamratpartiet I:arna 78 144.00 3.77%

12 801 Lucas Glimfjord Förbundet 40 124.20 1.93%

13 302 Emma Louise Sahlberg Chalmers Cortège Parti 77 114.50 3.72%

14 909 Nils Nerpin Capspartiet 36 109.50 1.74%

15 805 Lovisa Eriksson Förbundet 39 103.50 1.88%

16 503 Felix Bratt Kalle Anka Partiet 56 102.00 2.70%

17 102 Stina Olsson Droopys enade förbund 48 91.00 2.32%

18 803 Moltas Hultin Förbundet 38 88.71 1.83%

19 809 Jesper Hermenius Förbundet 33 77.63 1.59%

20 505 Sara Rutfjäll Kalle Anka Partiet 38 76.50 1.83%

21 303 Axel Hjelmqvist Chalmers Cortège Parti 34 76.33 1.64%

22 603 Joseph Löfving Sakupplysning 21 76.00 1.01%

23 201 Tobias Filmberg Plana Terra 39 75.00 1.88%

24 903 Didrik Palmquist Capspartiet 24 73.00 1.16%

25 402 Gunnar Löfquist Kamratpartiet I:arna 66 72.00 3.19%

26 813 Samuel Nyberg Förbundet 33 62.10 1.59%

27 807 Arvid Nyberg Förbundet 33 69.00 1.59%

28 507 Rasmus Hellrand Kalle Anka Partiet 24 61.20 1.16%

29 103 Erik Caverö Droopys enade förbund 41 60.67 1.98%

30 812 Isac Stark Förbundet 27 56.45 1.30%

31 701 Rahul Aggarwal Independent 55 55.00 2.66%

32 907 Jacob Burman Capspartiet 23 54.75 1.11%

33 204 David Winroth Plana Terra 33 50.00 1.59%

34 908 Lowe Fareld Krågen Capspartiet 21 43.80 1.01%

35 203 Nathalie Pettersson Plana Terra 30 37.50 1.45%

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

36 808 Filip Lindset Förbundet 19 51.75 0.92%

37 508 Selma Waginder Kalle Anka Partiet 20 51.00 0.97%

38 814 Matilda Svensson Förbundet 12 47.77 0.58%

39 104 Jacob Warger Droopys enade förbund 15 45.50 0.72%

40 802 Patrik Boström Förbundet 8 44.36 0.39%

41 504 Ulrika Einarsson Kalle Anka Partiet 16 43.71 0.77%
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42 601 Albert Vesterlund Sakupplysning 20 38.00 0.63%

43 905 Axel Johansson Capspartiet 18 36.50 0.97%

44 904 Nicolus Renaudo Capspartiet 17 31.29 0.87%

Remaining Candidates
Nr Name Electoral Coalition Totalt Comp. Nr %

45 506 Fanny Hessel Kalle Anka Partiet 13 43.71 0.82%

46 906 Ludvig Nordqvist Capspartiet 8 27.38 0.39%

47 605 Erik Broback Sakupplysning 17 25.33 0.82%

48 902 Marcus Utterström Capspartiet 5 24.33 0.24%

49 910 Anton Lyckehage Capspartiet 3 21.90 0.14%

50 602 Axel Flordal Sakupplysning 12 15.20 0.58%

51 604 Mijo Thoresson Sakupplysning 6 12.67 0.29%

Blank
000 Blank Blank 89 4.30%
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Last updated: Fri 06 Mar 2020 14:08:40 UTC

1. Purpose

The purpose of this document Evidence of Intent is to secure a) evidence of intent to sign and b) evidence of what Sign Material there was intent to sign, to avoid claims that different Sign Material was viewed than what was the output in the final Evidence Package.

2. Screen captures

When a person signs a document using Scrive eSign a screen capture is executed on the person´s screen and saved by Scrive eSign. When sealing the signed document Scrive eSign includes the screen captures from all signing parties into this document. 

The screen capture technology used sometimes fails to execute the screen capture. Therefore, in case the screen capture technology would fail, a screen capture with a reference signing view is prepared in Scrive eSign at each production upgrade and Upon sealing the document, Scrive eSign includes the latest reference screen captures in this Evidence of Intent as a reference. Important to note is also that, in the event log below each time stamp reflects the clock of the client, which may be different from the clock of Scrive eSign.

		Time		IP		Event

		2022-07-07 08:39:29.464 UTC		83.187.183.161		Jonathan Sjölander (JS) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2022-07-07 08:40:57.462 UTC		83.187.183.161		Jonathan Sjölander (JS) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2022-06-20 15:37:44 UTC.

		2022-07-07 16:17:24.02 UTC		46.239.95.51		Ruben Seyer (RS) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2022-07-07 16:18:01.523 UTC		46.239.95.51		Ruben Seyer (RS) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2022-06-20 15:37:44 UTC.

		2022-07-08 07:32:56.905 UTC		95.80.37.107		Daniel Willim (DW) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2022-07-08 07:35:22.259 UTC		95.80.37.107		Daniel Willim (DW) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2022-06-20 15:37:44 UTC.

		2022-07-10 17:05:52.712 UTC		85.226.192.229		Jesper Hermenius (JH) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2022-07-10 17:06:54 UTC		85.226.192.229		Jesper Hermenius (JH) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2022-06-20 15:37:44 UTC.

		2022-07-14 09:46:41.33 UTC		194.103.217.5		Maria Carlbaum (MC) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2022-07-14 09:46:55.252 UTC		194.103.217.5		Maria Carlbaum (MC) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2022-06-20 15:37:44 UTC.
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1. Definitions

“Attachments” means attachments to the Main Document provided by the Author or Signatories.

“Author” means the person(s) that configure the Workflow Settings.

“Clock Error Samples” means the term as defined in the Attachment Evidence of Time.

“Delivery Method” means the method to deliver the invitation to participate in a Workflow Session.

“Design View” means the administrative user interface of Scrive eSign for the purpose of configuring the Workflow Settings.

“Evidence Attachments” means the attachments with additional evidence inserted into the Final PDF as explained in section 8, the attachments are Evidence Quality of Scrive E-Signed Documents, Service Description, Evidence Quality Framework, Evidence Log, Evidence of Intent, Evidence of Time and Digital Signature Documentation.

“Evidence Material” means the Final PDF including the inserted Evidence Attachments. 

“Evidence Package” means the Evidence Material sealed with a digital signature.

“Field Data” means data associated with text fields, checkboxes, radio buttons and signature boxes in the Main Document.

“Final PDF” means the final Main Document after all Signatories have signed, including Field Data rendered with the placements defined by the Author in the Workflow Settings.

“Initiator” means the person that initiates Workflow Execution.

“Initiated Workflow” means a set of Workflow Settings where Workflow Execution has been initiated.

“Integrated System” means a system that communicates with Scrive eSign via the Scrive API.

“Main Document” means the document that is displayed in the Design View and Sign View and is possible to edit with Field Data.

“Party” or “Parties” means persons participating in the Workflow Execution.

“Role” means the Role of a Party during a Workflow Session.

“Scrive API” means the application programming interface of Scrive eSign.

“Sign Material” means the material being reviewed, signed and completed by the Parties during Workflow Execution, including a) the Main Document, b) Attachments and c) Field Data.

“Sign View” means the graphic user interface in Scrive eSign’s web based interface, for the Parties to review and for Signatories to sign the Sign Material.

“Signatory” means a person that has been defined to sign the Sign Material in the Sign View during a Session.

“Signature Confirmation Section” is the final section where the Signatory is asked if they are sure that they wish to sign the document.

“Signature Drawing Modal” is the modal where the Signatory is asked to draw or type their signature.

“Template Workflow” means Workflow Settings saved by an Author for later reuse. “Transaction Logs” means database logs in Scrive eSign, including records of the Signatories activities in Scrive eSign.

“User” is a person or a group of persons with an account in Scrive eSign which is linking to a verified email address.

“Viewer” means a person that has been defined to only have access to view the Sign Material in the Workflow Session.

“Workflow Execution” means when Scrive eSign guides the Parties through Workflow Sessions as configured in the Workflow Settings.

“Workflow Session” means a set of activities defined for a Party to execute the assigned Role. A Party can be assigned multiple Workflow Sessions.

“Workflow Settings” means any combination of settings in section 3 defining how the Parties can interact with the Sign Material during Workflow Execution.

2. Purpose 

The purpose of this document is to explain how Scrive eSign worked at any given point in time to facilitate the full understanding of the process that generated the final Evidence Package. Each time Scrive eSign is updated with new features this document is also updated. The scope of the document is to describe the Scrive eSign system in full. Because it is possible to initiate Workflow Execution via API it is possible that parts of the e-signing workflow have happened outside of Scrive eSign. Because Scrive can only document features that are within our control, parts of a workflow may have happened outside the scope of this document.

3. Design the workflow (Author)

Workflow Settings are defined in the Design View by the Author. The features for designing the Workflow Settings are clustered in the Design View in three main sections. We describe the features in these sections according to the structure in the Design View.

3.1 Add Parties

3.1.1 Simple Workflow Session

Add a Workflow Session and add information about the Party participating in the Workflow Session. You can add an infinite number of Workflow Sessions. The minimum amount of Workflow Sessions is one.

3.1.2 Mass-signing Workflow Session

To replicate a Template Process multiple times with many separate Parties it is practicable to add the Parties in bulk. This feature enables adding a list of Parties to a Workflow Session as a CSV file. When initiating the process Scrive eSign will automatically replicate the process for every row in the CSV file and include the Party information of that row to that Workflow Session.

3.1.3 Invitation order

Select in what order the Parties shall receive the invitation to participate. Parties can receive the invitation in parallel, in sequence, or a combination of these.

3.1.4 Role

Define if the Party should be Signatory or Viewer.

3.1.5 Invitation method

Select how the Party shall receive the invitation to participate in the Workflow Session. The delivery methods available are a) email, b) SMS, c) email and SMS and d) in-person delivery or e) API.

		Email

		An email invitation is sent including a link to the Sign View.



		SMS

		An SMS is sent including a link to the Sign View.



		Email and SMS

		Both email and SMS delivery as described above.



		In-person

		No invitation is sent. The Initiator can give the Party access to the Sign View, by personally presenting it on a device selected by Initiator.



		API

		No invitation is sent. The Initiator can select to give access to the Sign View by sharing the URL or an Author can set up a workflow where the Party is redirected from a webpage hosted by the Author to the Sign View.





3.1.6 Authentication to view

Select what authentication should be required from a Signatory before accessing the Workflow Session to view the document. The alternatives are a) Swedish BankID, b) Norwegian BankID, c) Danish NemID or d) no additional authentication method.

3.1.7 Authentication to sign

Select what authentication method should be required from a Signatory. The alternatives are a) Swedish BankID, b) PIN verification by SMS or c) no additional authentication method.

3.1.8 Confirmation method

Select how the Party shall receive the confirmation that the document has been signed by all Parties and get access to the Evidence Package. The confirmation methods available are a) email, b) SMS, c) email and SMS and d) no delivery.

3.2 Place fields

3.2.1 Main Document upload

Upload the Main Document. Only PDFs are accepted for upload. 

3.2.2 Main Document removal

Remove the Main Document.

3.2.3 Text field

Drag and drop text fields into the document. Define the name of the text field (i.e. address, mobile and more) or select a predefined field, and define if it is a) mandatory for the Initiator, b) mandatory for Party completing the Workflow Session or c) optional. If left empty or editable during Workflow Execution, define what party can (if optional) or must (if mandatory) complete the text field during their Workflow Session. All information put into a text field will be printed onto the document. You can set the font size of the text field to a) small, b) normal, c) large or d) huge.

3.2.4 Checkbox

Drag and drop checkboxes into the document. Define the name of the checkbox (for traceability purposes), choose a checkbox size, and define if it is a) mandatory for the Initiator, b) mandatory for Party completing the Workflow Session or c) optional. If left empty or editable during Workflow Execution define what party can (if optional) or must (if mandatory) check the checkbox during their Workflow Session. The checkbox, empty or checked, will be printed onto the document.

3.2.5 Signature box

Drag and drop signature boxes into the document. Define the name of the signature box (for traceability purposes) and define if it is a) mandatory for the Party completing the Workflow Session or b) optional. If left empty or editable during Workflow Execution define what party can (if optional) or must (if mandatory) draw their signature during their Workflow Session. For some old browsers where JavaScript drawing doesn’t work, the Signatory can use their keyboard to type their signature with a name instead and a handwritten font will be used. The drawn or typed signature will be printed onto the document.

3.2.5 Radio buttons

Drag and drop radio button groups into the document. Define the name of the radio button group and the names of individual radio buttons (for traceability purposes), and choose a size for the radio buttons within the radio button group. It is mandatory for signing parties to select one of the radio button group options. The radio buttons, selected or not, will be printed onto the document.

3.3 Other settings

3.3.1 Add Attachment

The Author can upload documents to add as Attachments to the Main Document or delete previously uploaded Attachments. Only PDFs are accepted. The Author selects if the Attachment should be optional or mandatory to review. The Author selects if the Attachment should be merged with the main file or not.

3.3.2 Request Attachment

The Author can request that Parties are asked to upload documents during a Workflow Session, to add the documents as Attachments to the Main Document. The request is set per Party and an instruction text is required explaining what document is requested, requests can be made optional in which case the Party is not required to upload a document.

3.3.3 Main Document name

Name the Main Document. This is the name that will be communicated with the Parties throughout each Workflow Session. This will be the name of the Main Document in the Evidence Package.

3.3.4 Workflow Session language

Select in what language the Parties shall be guided throughout each Workflow Session. This will be the language of the text printed in the Verification Page.

3.3.5 Due date

Select the due date for the Signatories to sign. After the due date has passed the Signatories can no longer sign.

3.3.6 Automatic reminder

Select at what date an automatic reminder to sign shall be sent to the Signatories that haven’t yet signed.

3.3.7 Personal invitation message

Write a personal message that the Parties will receive when invited via email to participate in the Workflow Execution.

3.3.8 Personal confirmation message

Write a personal message that the Parties will receive via email when the document has been signed.

3.3.9 Edit Sign View UI

Adjust the UI in the Sign View. The following UI features can be added or removed a) header including logo and contact details, b) download PDF c) the button used in the Sign View to reject to sign, d) option to reply with a message, and e) footer.

3.4 Save as template workflow

The Workflow Settings in Design View can be saved as a Template Workflow for later Workflow Execution a single time (save as draft) or multiple times (save as template).

3.5 Settings available via API only

3.5.1 Set highlighting

It is possible, via the API, to enable highlighting in the Sign View for selected Signatories. Highlighting is the digital equivalent of a yellow mark on paper to emphasize something on the document. Highlights can be made by the selected Signatories, and cleared page-by-page, until they have signed the document, after which no more changes can be made. 

3.5.2 Field editable by Signatory

It is possible, via the API, to allow selected Signatories to change the value of certain fields, even if they were pre-filled by the Document Author. This is currently only available for email and mobile field types. The aim of this setting is to allow Signatories to update their email or mobile number, when the value set by the Document Author may be incorrect or outdated.

4. Initiate the workflow (Initiator)

A Workflow Execution needs to be started by an Initiator. This section describes the features which the Initiator can use to initiate the Workflow Execution. The Initiator may initiate the Workflow Execution in any of the following ways:

		start as Author and define the Workflow Settings in the graphic user interface of the Design View or an Integrated System, or programmatically through the Scrive API, and then initiate the Workflow Execution, or

		start as Initiator only and select a Template Workflow to initiate the Workflow Execution, or

		start as Author and select a Template Workflow to edit by any of the procedures for defining the Workflow Settings described in bullet a and then, after editing as Author, initiate the Workflow Execution.



4.1 Initiate Workflow Execution from Design View

After a Main Document has been uploaded and no mandatory information is missing it is possible to initiate Workflow Execution by clicking a button to start. When having clicked the button a modal is displayed and depending on the Workflow Settings different activities will be required from the Initiator to initiate Workflow Execution.

		Initiator role

		Sign order

		Instruction in modal



		Signatory

		Sign first

		Prompts to sign first before inviting others



		Signatory

		Sign second or later

		Prompts to invite others



		Viewer

		-

		Prompts to invite others





4.2 Initiate Workflow Execution from Template Workflow

Template Workflows can be accessed either via the Scrive eSign graphic user interface or via API. The following sections will describe how access can be done via the graphic user interface of Scrive eSign. In principle the same actions can be performed via the API.

4.2.1 List of Template Workflows

By logging in to his Scrive eSign account the Initiator can access a list of Template workflows from where it can initiate Workflow Execution. In the list of Template Workflows each Template Workflow is displayed in a list including name of the Template Workflow, time of latest change to Template Workflow, Delivery Method(s) and sharing status. In the template list view it is possible to do free text search on metadata to find Template Workflows.

4.2.2 Select to edit Template Workflow or directly initiate Workflow Execution

By clicking the name of a draft or template in the list of Template Workflows, different options will be made available depending on the Workflow Settings of the Template Workflow.

		Author/Not Author

		Locked from editing

		In-person delivery

		Options for next step



		Author

		Yes/No

		Yes

		Option to a) edit Workflow Settings or b) initiate signing on the device directly.



		Author

		Yes/No

		No

		Option to a) edit Workflow Settings or b) send for signature directly.



		Not Author

		Yes

		Yes

		Option to initiate signing on the device directly.



		Not Author

		No

		Yes

		Option to a) edit Workflow Settings or b) initiate signing on the device directly.



		Not Author

		Yes

		No

		Option to send for signature directly.





5. Administer the Workflow Execution (User)

The document view is the administrative counterpart of the Sign View. Here the User can review the Main Document, Attachments, Parties and progress history and also administer the Workflow Execution.

5.1 Progress history

The Workflow Session progress of each Signatory can be tracked in the progress history section. Each important event is listed with a status icon, time, Party and an explanatory text. Below is a list of the statuses used.

		Progress status

		Explanation



		Initiated signing

		The Initiator initiated the signing process.



		Email sent

		The invitation to access Sign View was sent via email.



		SMS sent

		The invitation to access Sign View was sent via SMS.



		Undelivered

		The external email or SMS system has reported that it could not deliver the email or SMS.



		Delivered

		The external email or SMS system has reported that it has delivered the email or SMS.



		Email opened 

		The external email system has reported that the email has been opened.



		Accessed view to authenticate

		The party opened the view to verify their identity before viewing the document.



		Authentication success

		The Party verified their identity with [AUTHENTICATION METHOD] to access the document.



		Reviewed online

		Opened the document online.



		Signed

		The button to complete signing was clicked in the Signature Confirmation Section or, if BankID was required to sign, the signing process was completed successfully in the BankID application.



		Rejected

		The button to reject signing was clicked in the final rejection section.



		Timed-out

		The due date for signing as set in the Workflow Settings passed and the document can’t be signed.



		Due date prolonged

		The Initiator prolonged the signing due date.



		Process cancelled

		The Initiator cancelled the signing process, the document can no longer be signed.



		Process edited

		The Workflow Process was edited in the Design View.



		Sealed

		Scrive eSign sealed the final PDF with a digital signature.



		Extended

		Scrive eSign sealed the Evidence Package (as defined in the Service Description) with a keyless digital signature.





5.2 Withdraw invitation

To withdraw an invitation to sign an Initiated Workflow, press the button to withdraw. The invitation to sign the selected Initiated Workflow will be withdrawn and they will no longer be possible to sign. If a Signatory clicks an invitation link to a withdrawn document they will land in a landing page with an instruction that the Workflow Execution has been cancelled.

5.3 Extend due date

If the due date to sign passed without all Signatories having signed the Initiator can extend the due date by pressing “extend due date”. The date is extended by as many days as are determined by the Initiator.

5.4 Restart document

If the document was cancelled or the due date passed the Initiator can select to restart the Workflow Execution by pressing the button to restart the Workflow Execution. The Initiator is then redirected to the Design View where he can edit the Workflow Settings and initiate Workflow Execution again.

5.5 Start signing

If Delivery Method was set to in-person or API, then there is an option for the Initiator to initiate the next in-person Workflow Session directly from this view. By selecting “start signing” the Initiator will be redirected to the Sign View.

5.6 Download document

If the document has been signed it can be downloaded by the Initiator by pressing the button to download the document.

5.7 Send reminder

To remind a Signatory to sign, press the button to send reminder. A reminder will be sent to the Signatory using the initial invitation Delivery Method selected by the Author.

5.8 Send document again

To send a completed Evidence Package again to a Party, press the button to send the document again which is next to the Party’s information. A message including the document, will be sent to the Signatory using the initial confirmation Delivery Method selected by the Author.

5.9 Change of authentication to view and authentication to sign methods

As long as the recipient hasn’t signed the Initiator can change the authentication to view and the authentication to sign methods.

5.10 Bounce management

If the email or SMS could not be delivered, the Initiator is informed of the problem via an email with a link to the Document View where the Initiator can edit the email or mobile number. A bounce can occur for multiple reasons, typically due to a) entering the wrong email or mobile number, b) SPAM filter settings of the receiving system or c) the recipient’s systems are down.

5.11 Review Attachments

Below the displayed document there is a section with all attached Attachments. The user can view or download Attachments.

5.12 Review evidence attachments

Below the Attachments section there is a section with all evidence attachments. The user can review or download the evidence attachments.

6. Follow the workflow (Party)

Smooth Workflow Execution is dependent on a series of events as executed by the Parties in close interaction with Scrive eSign. This section will describe the different components enabling the Workflow Execution. The features are listed in the order as they appear to the Signatory either chronologically or in the graphic user interface from the top and going down. What features appear to the Signatory depend on the Workflow Settings.

6.1 Overview of Workflow Execution

Before we look at the components of the Workflow Execution it might be useful to get an overview of the different steps of Workflow Execution as experienced by the Signatories and the Viewers.

		Accessing the Sign View: the Party either a) receives an email or SMS with an invitation to sign electronically and a link to the Sign View or, b) accesses a device (tablet, desktop computer, smartphone or other) with the Sign View already opened or c) is redirected from an Integrated System to the Sign View. 

		If set by the Author, the Signatory is asked to authenticate before they can proceed.

		Reviewing the Sign Material: the Party views the displayed Sign View and a) can read instructions at the top to follow the guiding arrow, b) depending on the Workflow Settings enter or not enter Field Data into the document (such as text, signatures, checks in checkboxes, choosing a radio button group option) and view/append required and optional attachments and c) scroll through all document pages to reach the sign or reject section.

		When enabled for the current signatory, the Initiator can highlight anything within the document being signed in real-time. 

		Signing the Sign Material: the Signatory presses the next button to proceed to the next step and, depending on the Workflow Settings, one of these four scenarios follow;



		If the Signatory has not yet drawn their signature inside the document a section appears with instructions to confirm their intent by clicking a button with the text “Sign”, or

		If the Signatory has not yet drawn their signature inside the document a section appears with instructions that they will finalise the signing process by clicking the button with the text “Finish”, or

		If the Signatory is required to authenticate with PIN by SMS before they can sign they a) type or view their mobile number, b) receive an SMS with a PIN, c) type the PIN into a input field and d) confirm their intent by clicking a button with the text “sign”, or

		If the Signatory is required to sign with Swedish BankID they sign using the Swedish BankID app on the device they chose to sign with.



		Receiving confirmation after signing: after having completed one of the above signing scenarios a confirmation message is displayed to the Signatory that the Sign Material has been signed. Depending on the Workflow Settings, each Party either receives or doesn’t receive a confirmation message. If it was set for the Party to receive a confirmation message it is sent either a) by email and including the Evidence Package, b) by SMS and including a URL-link to access the document on the web in Scrive eSign, or c) both by email and SMS as described above.



The following sections are more detailed descriptions of the features enabling the workflow in the summary above.

6.2 Accessing the Sign View

This is the workflow guiding the Parties to access the Sign Material in the Sign View.

6.2.1 Invitation message

Scrive eSign will send an invitation email and/or SMS to the Party, in the order as defined by the Workflow Settings. The email and/or SMS will include a URL-link to a Sign View specific to that Workflow Session.

6.2.2 List of Initiated Workflows

Initiated Workflows with Workflow Sessions available for signing directly on the device are listed in a list accessible to Users. Each Initiated Workflow is displayed in a list with document name, last event, name of Initiator and names of all Parties. An icon determines if the Party is the Initiator of the Initiated Workflow or has been invited by another Initiator to participate. By selecting an Initiated Workflow from the list the User will initiate a Workflow Session and access the Sign View.

6.3 Authenticate to view

This is the part where the Signatory is required to authenticate themselves before they can proceed to view the Sign Material.

6.3.1 Authentication to view

The name of the Author and the document is displayed. Personal information that is required to understand who should authenticate their identity is presented. The Signatory initiates the authentication process. If the authentication is successful the Signatory is redirected to the Sign View to view the Sign Material.

6.4 Reviewing the Sign Material

This is the workflow guiding the Signatory when they are reviewing the Sign Material before signing.

6.4.1 Contact information

In the header the Initiators name and mobile (if available) is displayed for contact purposes.

6.4.2 Branded header

Adjustments can be made to a) company logotype, b) background color of header, c) text font, and d) text color. If no branding has been selected, the default is the Scrive logotype and colors. Author can remove the header and footer in the Design View before initiating Workflow Execution.

6.4.3 Other branded Sign View components

Components of the Sign View that can be branded are a) text font type of all text, b) color of the guiding arrow, c) color and text font of text in the guiding arrows, d) color of buttons, and e) color and text font of the text in the buttons. In the Sign View, confirmation page after signing, the signing invitation email and confirmation email there is a discrete ”Powered by Scrive” text.

6.4.4 Signing header

This header stays at the top of the SIgn View as the signatory scrolls through the Main Document to sign. The header includes a) the name of the document, b) a button to activate highlighting (learn more below), c) a button to zoom in the Main Document and d) a button to zoom out the Main Document. By clicking the highlight button, the highlighting functionality is enabled and the scrolling functionality is disabled. Thus, instead of scrolling when touching the screen the touch will result in a yellow highlighting color being painted to the Main Document where the finger points. Highlighting starts when a finger is put to, or a mouse is clicked above, the Main Document. Highlighting stops when the finger is lifted or the mouse is released. To initiate highlighting again the highlighting button in the header has to be pressed again. If the highlighting functionality has been applied to the Main Document in the current Workflow Session, a clear button will also be available in the signing header. The clear button will allow highlighting to be cleared from one document page at a time, and “clear mode” will be enabled until any highlighting has been cleared, or until the cancel button is clicked to cancel clear mode.

6.4.5 Review instruction

Below the header there is a) the person’s name and b) a brief instruction on how to proceed to sign the document. The purpose of the name is to decrease the risk that a person mistakenly signs in another Signatory’s name. If the name was not supplied before Initiator initiated Workflow Execution, then only the brief instruction is displayed.

6.4.6 Mandatory/optional explanation

Explanation of the difference in instruction color between actions that are mandatory and actions that are optional. This appears if the Workflow Session includes optional and mandatory actions.

6.4.7 Download PDF

Option to download the Main Document and Attachments as PDF. This option is either displayed or not depending on if the Author defined that it should be displayed during the Workflow Session.

6.4.8 Document display

PNGs of the Main Document are displayed in up to 1040 px width.

6.4.9 Guiding arrow

The guiding arrow will guide the Party through the steps set as mandatory by the Author. The arrow will guide the Party by pointing at the next mandatory step and blink.

6.4.10 Text fields

There can be empty text fields that are mandatory or optional to complete for the Party and pre-filled fields that can be editable.

6.4.11 Checkboxes

There can be unchecked checkboxes that are mandatory or optional for the Party and pre-checked checkboxes that can be de-checked. Checkboxes can be small, medium, or large, at the discretion of the author.

6.4.12 Radio buttons

There can be radio button groups comprising of two or more radio button options. The Party must select one of the radio buttons for each radio button group. Each radio button group can be small, medium, or large, at the discretion of the author.

6.4.13 Signature box

If signatures are requested from the Signatory then signature boxes are displayed as colored areas on top of the document. If the Author has defined the signature as mandatory, then the guiding arrow will point to the colored area after previous mandatory fields have been completed. When clicking a signature box a signing workflow is initiated. Read more about the signing workflow in section “6.6 Signing the Sign Material”.

6.4.14 About you section

If there are input fields that are mandatory to include in the transaction but have not been placed on top of the document by the Author they are displayed in the about you section. This section is not visible if there is no mandatory information that has not been placed on top of the document for input.

6.4.15 Attachments section

For each attachment that has been added to the document by the Author a section is displayed including the title of the attachment and a button to show the attachment. The attachment can be viewed by clicking the button to show the attachment, then the section expands and displays the attachment in full to the Signatory. If an attachment was selected by the Author to be mandatory to review in the Workflow Settings then a) a checkbox is available next to the title of the attachment and b) a text stating that the signatory confirms that they have read and understood the content of the attachment is available next to the checkbox. The checkbox with the instruction to confirm that the Signatory has read and understood the content of the attachment must be checked before the Signatory can sign.

6.4.16 Requested attachments section

This is where, if requested, the signatory is instructed to upload additional documents as attachments. The signatory can choose not to upload an optional attachment by checking a checkbox. If attachments have been added by previous signatories in the same process, those are visible to the current signatory for review. This section is not visible if there are no requests for attachments from the signatory.

6.4.17 Signatories section

This section includes a list of the Signatories, their signing progress and a) Full name,,  and b) if applicable information about the Signatory is displayed such as organisation, organisation number, ID number, mobile number and email.

6.4.18 Reject or sign section

This is the last section in the Sign View. This section includes a reject button and a next button. By clicking the reject button the Signatory will initiate the rejection workflow and by clicking the next button the Signatory will initiate the signing workflow. If the Author has determined in the Sign View Settings that the reject button shall not be displayed to the Signatory, only the next button will be displayed.

6.5 Rejecting to sign the Sign Material

This is the workflow guiding the Signatory when they are rejecting to sign the Sign Material.

6.5.1 Reject button

At the bottom of the Sign View the signatory can reject the signing via clicking on a reject button. This button is visible if the Author has not disabled it in the Workflow Settings.

6.5.2 Rejection section

If the option to allow a rejection message was chosen in the Workflow Settings, upon clicking the button to reject the Signatory will enter a section where the Signatory can reject and, if so desired, write a rejection message to the Initiator. If a rejection message is not allowed, the Signatory will be asked to confirm the rejection directly, without the possibility of writing a rejection message. If the Signatory confirms the rejection, the Workflow Execution is cancelled and the Main Document can no longer be signed by any other Signatory.

6.5.3 Rejection confirmation page

After a rejection the Signatory is redirected to a page confirming that the signing was rejected and, if a rejection message was created, that the rejection message was sent to the Initiator.

6.6 Signing the Sign Material

The signing workflow is the workflow guiding the Signatory when they are signing the Sign Material.

6.6.1 Signature Drawing Modal

After the signature box has been clicked by the Signatory, the Signature Drawing Modal is opened and the Signatory is instructed to sign. The Signatory can draw their signature on a touchscreen or with a mouse. Once the Signatory has drawn their signature in the Signature Drawing Modal, they can click a button to proceed. Once they have clicked the button to go to the next step the modal closes and the signatory is scrolled to the next step defined by the Workflow Settings. 

6.6.2 PIN by SMS authentication and Signature Confirmation Section

If the authentication was set to PIN by SMS, the Signatory is either a) prompted to type the mobile number they want to use for authentication or b) if the mobile number was prefilled by the Initiator they can only view the mobile number. After the signatory has filled their mobile mobile number or reviewed the one that was prefilled by the Initiator and clicked to send the SMS, the Signature Confirmation Section appears with a) an input field for the PIN, b) a text if they wish to sign and let Scrive eSign register their signature and c) a button to confirm the PIN and complete the signing process. After the correct PIN has been supplied and the Signatory has confirmed that they wish to sign , the signature is registered and the Signature Registration Section is displayed.

6.6.3 Swedish BankID authentication and Signature Confirmation Section

If the authentication was set to Swedish BankID, the Signatory is either a) prompted to type the ID number they want to use for authentication, or b) if the ID number was prefilled by the Initiator this is already prefilled and not editable. After the signatory has a) filled their ID number or reviewed the one that was prefilled by the Initiator and b) clicked to initiate the authentication with Swedish BankID, the Signatory authenticates within the Swedish BankID application. When the authentication is completed in the Swedish BankID application, Scrive eSign registers the signature. 

6.6.4 Signature Confirmation Section

If the authentication was neither set to Swedish BankID nor PIN by SMS then the Signature Confirmation Section asks the Signatory if they wish to either “sign” (if no signature was drawn in the document using the Signature Drawing Modal) or “finish” (if a signature was drawn in the document using the Signature Drawing Modal) and let Scrive eSign register their signature. Once the Signatory has confirmed that they wish to sign or finish the signing process, the signature is registered and the Signature Registration Section is displayed.

6.7 Receiving the confirmation after signing

This is the workflow guiding the Signatory after they have signed the Sign Material.

6.7.1 Signature Registration Section

After the Signatory has confirmed their signature in the Signature Confirmation Section, the Signatory is redirected to the Signature Registration Section. The Signature Registration Section instructs the Signatory that their signature is being registered by Scrive eSign.

6.7.2 Signature confirmation page

After Scrive eSign has completed registering the signature of the Signatory, the Signatory is either redirected to:

		a custom confirmation page. Scrive does not regulate the custom confirmation page other than requiring that the confirmation page should not be misleading to the Signatory, thus it can include any information.

		the Scrive eSign standard confirmation page. The standard confirmation page includes information that the Signatory’s signature has been registered. If the Author had set that Scrive eSign should send an outgoing confirmation message, then the Signatory is also informed that an outgoing confirmation message was sent to the Signatory or that, if there are more Signatories to sign the document, an outgoing confirmation message will be sent to the Signatory after all Signatories have signed.

		the Signing Handover Interface, where a button is displayed leading to the Workflow Session for that next Signatory. This happens if there are other Signatories in line to sign after the Signatory that just signed, and the Delivery Method was set to in-person for any of those Signatories.



6.7.3 Signature confirmation message

If Author set that an outgoing confirmation message should be sent to the Signatory, a confirmation message is sent either via SMS, email or both. The confirmation message includes information that the document has now been signed by all Signatories. The email also includes an original of the Evidence Package and the SMS includes a link to access the Evidence Package online. If the Evidence Package is over 10MB Scrive eSign will not include the Evidence Package in the confirmation email and instead an instruction and a link to access the document will be supplied. If the Author set that a custom confirmation message shall be included in the outgoing confirmation message, the custom confirmation message set by the Author is included after the standard confirmation message texts.

7. Evidence collection

During the Workflow Execution Scrive eSign is collecting evidence to include into the Evidence Package.

7.1 Collecting missing Sign Material

At any time during the Workflow Execution, Scrive eSign presents the Sign Material in its current state in the Sign View meaning that it displays a) images of each page of the Main Document, b) links to all Attachments and c) renders all currently defined Field Data on the pages of the Main Document using the placements specified by the Author. As the process advances, the Sign Material is collected and produced through the following process:

		The Author uploads the initial Sign Material into Scrive eSign, consisting of the Main document, Author Attachments and initial Field Data.

		The Signatories will perform a review of the Sign Material in the Sign View. Depending on the Workflow Settings the Signatory can be asked to upload Signatory Attachments and add more Field Data, so that the Sign Material is completed. This step is reiterated until all Signatories have signed. 

		When the last Signatory has signed, the Sign Material has become fully completed and is locked from further modifications.



7.2 Producing the Transaction Logs

Scrive eSign executes the following activities to produce the Transaction Logs:

		Record as many as possible of the Signatories’ activities in Scrive eSign during Workflow Execution

		Record screenshots of the confirmation after the Signatories have signed through Scrive eSign

		Record system information of the Signatories’ client system

		Record system time of the Signatories’ activities in Scrive eSign



This section will explain the different procedures for recording the Transaction Logs as listed above.

7.2.1 Recording Signatories’ activities in Scrive eSign

Scrive eSign records events when the Signatory has interacted with Scrive eSign during Workflow Execution. The activities in Scrive eSign that are recorded are listed below. Coordinates X=0, Y=0 is the top-left corner of the page, X=1, Y=1 is the bottom-right corner.

		Sample event (as printed in the Evidence Log)

		Event explanation



		Scrive eSign sealed the Evidence Package (as defined in the Service Description) with a keyless digital signature.

		See section 8.1.11.



		Scrive eSign sealed the final PDF with a digital signature.

		See section 8.1.10 and 8.1.12.



		Scrive eSign prepared the final PDF, including evidence collected by Scrive eSign, before sealing with a digital signature.

		See sections 8.1.1 – 8.1.9 



		The party [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) verified their identity with [AUTHENTICATION METHOD] to access the document.

Data returned from the [AUTHENTICATION METHOD]:

Name: [NAMED RETURNED]
ID number: [ID NUMBER RETURNED]


Signature: [SIGNATURE RETURNED]
Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response: [OCSP RETURNED]

		See section 6.3.1.



		Scrive eSign sent an automatic reminder to sign using [DELIVERY METHOD] to [EMAIL@EXAMPLE.COM and 012-34 56 78] at the request of the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]).

		See section 3.3.6.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) withdrew the invitation to sign and Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties.

		See sections 5.2.



		The user [NAME OF USER ([UNIQUE IDENTIFIER]] changed authentication for [NAME OF PARTY (UNIQUE IDENTIFIER)] from [OLD AUTHENTICATION METHOD] to [NEW AUTHENTICATION METHOD].

		See section 5.9.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the email address for the party from [BAD@EXAMPLE.COM] to [GOOD@EXAMPLE.COM].

		See section 5.10.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the mobile number for the party from [BAD-12 34 56] to [GOOD-12 34 56].  

		See section 5.10.



		Scrive eSign locked the document from further modifications by the parties.

		See section 7.1 step 3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] checked the checkbox “[EXAMPLE ATTACHMENT NAME]”. The text next to the checkbox was “[ACCEPT ATTACHMENT CONDITIONS TEXT]”.

		See sections 3.3.1 and 6.4.15.

[ACCEPT ATTACHMENT CONDITIONS TEXT] is the text that was visible to the signatory and depends on the document’s language setting. In English it is "I have read and accepted the content of the attachment [EXAMPLE ATTACHMENT NAME]".



		The party [NAME OF PARTY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) deleted the attachment [ATTACHMENT NAME] previously uploaded by the party [NAME OF PARTY] ([UNIQUE IDENTIFIER]).

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.



		Due to a system error Scrive eSign failed to finalise the Evidence Package (as defined in the Service Description) before sealing with a digital signature.

		Sometimes the system may fail to produce the Evidence Package as described in sections 8.1 – 8.3. This event is extremely rare.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to [sign/review] the document sent via email to [PARTY@EXAMPLE.COM] was delivered.

		See sections 3.1.4 and 5.1.



		Scrive eSign’s external SMS delivery system reported that the invitation to [sign/review] the document sent via SMS to [012-34 56 78] was delivered.

		See sections 3.1.4 and 5.1.



		Scrive eSign sent an invitation to [sign/review] the document via [delivery method] to [PARTY@EXAMPLE.COM and/or 012-34 56 78]. The invitation included a link that when clicked lead to Scrive eSign’s online interface to [sign/review] documents. The invitation contained the following message: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See sections 3.1.4, 3.3.7 and 5.1.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent via email to [PARTY@EXAMPLE.COM] could not be delivered and continued attempts were cancelled.

		See section 5.1.



		Scrive eSign’s external SMS delivery system reported that the invitation sent via SMS to [012-34 56 78] could not be delivered and continued attempts were cancelled.

		See section 5.1.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to [PARTY@EXAMPLE.COM]  was opened.

		See section 5.1.



		The initiator [NAME OF INITIATOR] ([UNIQUE IDENTIFIER]) initiated the signing workflow and Scrive eSign a) locked the signing workflow from further editing, b) set the signing workflow language to [EXAMPLE LANGUAGE: ENGLISH], c) set the signing due date to [EXAMPLE DATE: 2013-01-01 00:00:00 UTC], d) set the time zone to [EXAMPLE TIME ZONE: CET] and e) initiated the signing workflow.

		See section 4.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) prolonged the signing due date.

		See section 5.3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) rejected the invitation to sign and Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties. The rejection message from the signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) was: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See section 6.5.2.



		Scrive eSign sent a reminder to [review/sign] via [delivery method] to [SIGNATORY@EXAMPLE.COM and/or MOBILE NUMBER] at the request of the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]). The reminder message from the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) was: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See sections 9.1.4 and 5.7.



		Scrive eSign’s administrator ([ADMIN@EXAMPLE.COM]), a person authorised to administer Scrive eSign, requested preparation of the Evidence Package.

		In the rare event of failure there is a safety feature in Scrive eSign where an authorised person at Scrive can ask the system to try to reseal the Evidence Package.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) edited the signing workflow in Scrive eSign’s interface to design signing workflows.

		See section 5.4.



		The SMS with the PIN was delivered to [MOBILE NUMBER] for the signatory [NAME OF SIGNATORY (UNIQUE IDENTIFIER)] to use for authentication.

		See section 6.6.2.



		An SMS with a PIN was sent to [MOBILE NUMBER] for the signatory [NAME OF SIGNATORY (UNIQUE IDENTIFIER)] to use for authentication.

		See section 6.6.2.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) uploaded the attachment [EXAMPLE ATTACHMENT NAME] requested by the workflow author. The request had the following description: <BR/> <i>This is an example description.</i>

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] checked the checkbox “[EXAMPLE ATTACHMENT NAME]”. The text next to the checkbox was “[NOTHING TO UPLOAD TEXT]”.

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.

[NOTHING TO UPLOAD TEXT] is the text that was visible to the signatory and depends on the document’s language setting. In English it is "Nothing to upload".



		The signatory [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed the 

document using PIN by SMS as authentication method. The PIN was sent to [MOBILE NUMBER].

		See section 6.6.2.



		The document was signed by [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) using [AUTHENTICATION METHOD] as authentication method. 


The text signed in the [AUTHENTICATION METHOD] client was:


$signed_text$

Data returned from the  [AUTHENTICATION METHOD]:

  

Name: [NAMED RETURNED]

ID number: [ID NUMBER RETURNED]

Signature: [SIGNATURE RETURNED]

Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response: [OCSP RETURNED]

		See section 6.6.3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed the document.

		See section 6.7.1.



		The due date for signing the document passed. Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties.

		See section 3.3.5.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) [CHECKED or UNCHECKED] the checkbox [NAME OF CHECKBOX]. The checkbox's placement in the Main Document: 

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.4 and 6.4.10.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) selected the radio button "[NAME OF RADIO BUTTON]" in radio group "[NAME OF RADIO GROUP]". Possible options were: [LIST OF ALL RADIO BUTTON NAMES IN RADIO GROUP]. The radio buttons placement in the Main Document:

Page     X           Y

1            0.123   0.128

1            0.123   0.142

		See sections 3.2.5 and 6.4.12.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed in the signature box [NAME OF BOX]. The box's placement in the Main Document:

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.5, 6.4.13 (or 6.4.18 if signature box was not placed) and 6.5.11.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the text in the text field [NAME OF FIELD] from [PREVIOUS VALUE] to [NEW VALUE]. The field's placement in the Main Document: 

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.3 and 6.4.9 (or 6.4.14 if text field was not placed).



		The party  [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) opened the view to verify their identity before viewing the document.

		See section 6.3.1.



		The party [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) opened the document in Scrive eSign’s online interface to [review/sign] documents.

		See section 6.2.1.



		Highlighting was added to page 3 while [NAME OF PERSON] was viewing.

		See sections 3.5.1 and 6.4.4. 



		Highlighting was removed from page 3 while [NAME OF PERSON] was viewing.

		See sections 3.5.1 and 6.4.4. 





7.2.2 Generating images of the confirmation after Signatories signed

To sign through Scrive eSign the Signatory is asked to confirm the signature and after the Signatory has confirmed their signature a confirmation message is displayed. Scrive eSign will generate an image of the Signatories’ browser environment including the confirmation message in the foreground and the Main Document and Field Data in the background.

The technology for generating an image of the Signatories’ browser environment is not perfect. Therefore, as a safeguard in the event that the image of the Signatories’ browser cannot be generated correctly, Scrive eSign will at each Planned Production Upgrade, generate images of a reference browser environment including the confirmation message in the foreground and a demo Main Document and Field Data in the background. The purpose of the images is to serve as a reference to display how the images of the Signatories’ browser environment should have looked like if the image generation would have been generated correctly.

7.2.3 Recording Signatories’ system information

Scrive eSign records information of the system that the Signatories use at each system event generated by the Signatory. The information that is recorded is:

		IP address



7.2.4 Record the time of each event in Scrive eSign relating to a Signatory’s activity

At the time of an event triggered by a Signatories’ interaction with Scrive eSign, Scrive eSign will log the following information:  

		The time of Scrive eSign servers at the time of the Signatories’ activity 

		The time of the latest Clock Error Sample

		The clock error at the latest Clock Error Sample



7.3 Recording clock error

The time of Scrive eSign servers is controlled using NTP and the servers communicate indirectly with servers equipped with reference clocks whose purpose is to define reference time. Each hour Scrive eSign estimates the error of the clocks of its servers compared to reference time and the estimated error is measured in milliseconds (the “Clock Error Sample” or “CES”). The purpose of the Clock Error Sample is to produce data that can be used in a statistical model to evaluate the accuracy of Scrive eSign servers’ clock at the point of each logged event.

More about the Clock Error Sample and measurement of time in Scrive eSign is explained in the Appendix 4 Evidence of Time.

8. Evidence Package generation

8.1 Preparing the Evidence Package

Once all Signatories have signed electronically, Scrive eSign will execute the following actions to produce the Evidence Material:

		Prepare the Final PDF.

		Append the Verification Page as an additional page to the Final PDF.

		Append the Evidence Quality of Scrive E-signed Documents as an attachments inside the Final PDF.

		Append the Evidence Quality Framework as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Service Description as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence Log as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence of Time as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence of Intent as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Digital Signature Documentation as an attachment inside the Final PDF.



Once the Evidence Material has been produced Scrive eSign will execute the following actions to secure the integrity of the Evidence Material and thereby produce the final Evidence Package:

		Seal the material in steps 1-9 with a digital signature.

		Seal the material in steps 1-10 with a keyless digital signature (not performed if PAdES digital sealing is used).



A detailed description of the steps 1-11 follows below.

8.1.1 Prepare a Final PDF (step 1)

The Final PDF is prepared by inserting all the pages from the original Main Document, and subsequently all the Field Data is rendered using the placements defined by the Author in the Workflow Settings. If the Author defined that Attachments should be Merged with the Main Document they are added as pages to the Main Document. If the Author defined that Attachments should not be Merged with the Main Document the attachment is hashed using SHA-256. The hash can be found in the Evidence Log. Attachments that are not merged with the Main Documents are not digitally sealed. By comparing the computed hash (the output from execution of the algorithm SHA-256) to a known and expected hash value (the value in the Evidence Log), it’s possible to determine the Attachments’ integrity.

8.1.2 Append the Verification Page (step 2)

The Verification Page is one or several pages appended at the end of the Final PDF and it contains the following information:

		Transaction ID intended for support purposes.

		Information about the Main Document including name, number of pages and by whom it was submitted.

		Information about the each Attachment, including name, number of pages, if it was merged with the Main Document or not and by whom it was submitted.

		Information about the Initiator and each Signatory. 

		Activity history of each Signatory in Scrive eSign during Workflow Execution, including a brief description of the activity, the time of the activity and the IP address.

		A Scrive seal.



At the end of the Verification Page there is brief documentation describing what the Verification Page is. The documentation is intended to give the reader all the information necessary in order to understand:

		The nature of the document (an Evidence Package issued by Scrive).

		That additional documentation about the Evidence Package can be found in the Attachments.

		Where to verify the integrity of the document (https://www.scrive.com/verify).



The purpose of the Verification Page is to make the most important metadata about the Workflow Execution easily accessible.

8.1.3 Append the Evidence Quality of Scrive E-signed Documents (step 3)

The Evidence Quality of Scrive E-signed Documents is a brief introduction to the Evidence Package. The purpose of the document is to serve as an executive summary and help with the understanding of the Evidence Package without having to read through all the documentation. 

8.1.4 Append the Evidence Quality Framework (step 4)

The Evidence Quality Framework explains the legal aspects of digital evidence quality. The purpose of this document is to set a framework for the understanding of digital evidence quality and explain how the Evidence Package relates to such framework.

8.1.5 Append the Service Description (step 5)

The Service Description is this document and is a complete functional specification of Scrive eSign. The Scrive team maintains the following process to keep the Service Description up to date:

		A new version of Scrive eSign has been developed and the staging environment has been updated with the new version. The staging environment is the servers where the final testing of a new version of Scrive eSign is conducted before it is released to all customers. If the new version of Scrive eSign includes new features or substantial adjustments to existing features the Service Description is updated by the Scrive eSign product owner to include the changes made. The Scrive eSign product owner is the person that plans and manages the development of Scrive eSign.

		While on staging the changes to the Service Description is reviewed and corrected by the Scrive legal counsel in dialogue with the Scrive eSign product owner. 

		Once all text changes have been agreed by the Scrive eSign product owner and the Scrive legal counsel, the updated Service Description is to be included with the next updates to Scrive eSign. 



The purpose of the document is to serve as a reference for anyone trying to understand the Evidence Package and its different components.

8.1.6 Append the Evidence Log (step 6)

The Evidence Log includes all Transaction Logs printed in human readable text including a) the Signatories’ activities in Scrive eSign during Workflow Execution, b) all system information of the Signatories, and c) the UTC timestamp created at the moment of each Signatories’ activity.

The purpose of the Evidence Log is to make all collected metadata about the Workflow Execution accessible outside of Scrive eSign and thus independently of Scrive. 

8.1.7 Append the Evidence of Time (step 7)

The Evidence of Time includes a detailed documentation about a) how the time of the servers of Scrive eSign is measured and synchronised with trusted sources of time, b) a mathematical algorithm to calculate the probability of time deviation above certain time intervals and c) the measurements required to insert into the mathematical algorithm, including the last 1000 samples of the servers time deviation and their distribution.

The purpose of the Evidence of Time is to explain how Scrive eSign measures time and

provide a mathematical algorithm by which it is possible to calculate the probability of

the error of the time stamps recorded by Scrive eSign.

8.1.8 Append the Evidence of Intent (step 8)

The Evidence of Intent includes the images of the Signatories browser environment generated by Scrive eSign when the Signatory has signed and is displayed with a confirmation thereof. Additionally the Evidence of Intent also includes the reference images generated by Scrive eSign at each Planned Production Upgrade.

The purpose of the Evidence of Intent is to secure a) evidence of intent to sign and b) evidence of what Sign Material there was intent to sign, to avoid such rhetoric as exemplified by the example with the blue elephant and the pink sheep.

8.1.9 Append the Digital Signature Documentation (step 9)

The Digital Signature Documentation contains an algorithm for how to prove the document’s integrity mathematically. The document integrity can be tested mathematically with the help of a) the Digital Signature Documentation, b) a code published in the Financial Times after the date of sealing the document with the digital signature (step 10) and c) a keyless digital signature has been applied to the document after the date of publishing the code in the Financial Times (step 11). This document does require technical knowledge to be useful.

The purpose of the Digital Signature Documentation is to explain how the integrity of the Evidence Package can be verified independently of Scrive or any other third party. Note that the Digital Signature Documentation is not intended as the primary method for proving the document’s integrity. The use of the Digital Signature Documentation is intended as a last resort after which all other methods of verifying the integrity have failed. To clarify, the intended order for verifying the integrity of a document is:

		Scrive provides the primary method for verifying the integrity of a signature at https://www.scrive.com/verify. Here the document owner can upload the document and get an automated validation of the document integrity. This method does not require any technical knowledge to be useful.

		If this primary method for some reason fails to perform the verification of integrity then the digital signature provider, Guardtime (http://www.guardtime.com), can be contacted directly for verification. This second method also does not require any technical knowledge to be useful.

		Finally, if both previous methods have failed, the Digital Signature Documentation can be used to mathematically verify the document integrity.



8.1.10 Append the Digital Signature (step 10)

When the steps 1-9 have been performed the document is sealed with a digital signature from Guardtime to produce the complete Evidence Package (steps 1-10).

The purpose of the Digital Signature is to be able to prove the integrity of the Evidence Package with the help of Guardtime. Additionally the digital signature also has a function of a strong timestamp useful as evidence of time at the point of sealing the document. Learn more about this in the Digital Signature Documentation.

8.1.11 Append the Keyless Digital Signature (step 11)

Around the 20th each month Guardtime will make an updated Keyless Digital Signature available. Scrive eSign will apply the updated Keyless Digital Signatures on Evidence Packages that were produced by Scrive eSign 40 days after the initial signing.

The purpose of the Keyless Digital Signature, is that the integrity of the Evidence Package can be verified mathematically and independently of Scrive, Guardtime or any other third party, only relying on public information. Additionally, the verification will provide irrefutable evidence about when the timestamp in step 10 was generated. Learn more about this in the Digital Signature Documentation.

8.1.12 PAdES digital signature (optional to Steps 10 and 11)

The PAdES digital signature secures that the document can not be tampered without breaking the signature. In addition, the following are appended to the document as part of PAdES digital signature: 

		A URL to a Certificate Revocation List is appended that can be read to assure that the certificate is not in a revoked state at the time of signing of the document. 

		An OCSP (online certificate status protocol) is embedded to check the revocation status of the certificate. 

		A TimeStamp is added at the time of signing to ensure two things; that the signature was valid at the time of signing; and (ii) that the signature remains valid over time. 



9. Document administration

Scrive eSign has a basic document management system. This system is described in this section.

9.1 Document list

9.1.1 List view

Initiated Workflows and Evidence Packages from completed workflows are displayed in a list with progress status, time of latest event, name of Initiated Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s).

9.1.2 Learn more and manage workflow

By clicking the name of an Initiated Workflow, the User is redirected to the Document View where there is more information about the workflow progress and options to manage the workflow.

9.1.3 Mass-withdraw invitations

To withdraw an invitation to sign an Initiated Workflow, select Initiated Workflows by checking the checkboxes on the side and press “withdraw”. The invitation to sign the selected Initiated Workflows will be withdrawn and they will no longer be possible to sign. If a Signatory clicks an invitation link to a withdrawn document they will land in a landing page with an instruction that the Workflow Execution has been cancelled.

9.1.4 Send mass-reminder

To remind Signatories of an Initiated Workflow to sign, select by checking the checkboxes on the side and press “send reminder”. The reminder to sign the selected Initiated Workflows will be sent to all the Signatories that haven’t signed using the Delivery Method as initially selected by the Author. If a specific sign order has been defined the reminder will only be sent to the next Signatory in line for signing.

9.1.5 Delete

To delete an Initiated Workflow or Evidence Package from the list view, select by checking the checkboxes on the side and press delete. Initiated Workflows that are deleted will also automatically be withdrawn.

9.1.6 Filter and search

Filter documents based on workflow progress status, initiator and/or date. Search the list of Template Workflows with free text search. Matches will be provided for all free text data.

9.1.7 Download all documents

Select what documents to download and download a zip-file including the PDFs of the selected documents. The Main Document from Initiated Workflows will be downloaded in its current state and finalised documents will be downloaded as completed Evidence Packages.

9.1.8 Download metadata as CSV

By selecting this option metadata from all transactions will be downloaded as CSV. The metadata includes information about each Party and the most important activities of the Party during Workflow Execution.

9.2 Template Workflow editing list

9.2.1 List view

Template Workflows are displayed in a list time of latest change, name of Template Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s). Deleted Template Workflows are deleted instantaneously.

9.2.2 Filter and search

Search the list of Template Workflows with free text search.

9.2.3 Delete

To delete a Template Workflow from the list view, select one or multiple templates by checking the checkboxes on the side and press delete.

9.2.4 Share

To share a Template Workflow in the list view with other Users in the same organisation, select one or multiple Template Workflows by checking the checkboxes on the side and press share.

9.3 Trash list

9.3.1 List view

Deleted Initiated Workflows, Template Workflows and Evidence Packages are displayed in a list with progress status, time of latest event, name of Initiated Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s). Deleted documents stay in the list for one month before Scrive eSign deletes them permanently from the system.

9.3.2 Filter and search

Filter documents based on workflow progress status, initiator and/or date. Search the list of Template Workflows with free text search. Matches will be provided for all free text data.

9.3.3 Restore

To restore a document back to the documents list, select by checking the checkboxes on the side and press restore.

9.4 Auto-deletion of documents and personal data

This is a setting that will instruct Scrive eSign to auto-delete documents and personal data after a number of days as defined by the account administrator. This applies to all documents except templates and documents pending signing. Upon deletion the documents are moved to Trash.

10. Account administration

10.1 Organisation administration

Accounts in Scrive eSign are organised in organisations. Each User belongs to an organisation. The organisation settings will be used in the Users interactions with Parties when using the system.

10.1.1 Organisation details

In the account section it is possible to edit the organisation details. The organisation details include name, organisation number and address. The name and organisation number will be displayed whenever the User is displayed as Party to a Workflow Execution, including places such as the Sign View and the Verification Page. The organisation address and mobile number  of the organisation’s administrators will be used for billing and support purposes.

10.1.2 White-label branding

There are two types of white-label branding in Scrive eSign: the Workflow Session branding and the complete white-label branding. In the account section it is possible to white-label the Workflow Sessions with the company brand profile, including a) the Sign View, b) the emails,  c) SMS’ d) the logged in part (such as the Design View), e) the favicon, f) the browser title. The complete white-label branding can only be set by a Scrive administrator and additionally to the Workflow Session branding includes white-labeling of a) the login and signup views, b) party colors and c) document status icons. 

10.2 User administration

10.2.1 User privileges

There are two levels of user privileges: standard and admin. The standard User can do everything as specified in the previous sections of this specification document. The admin User has the additional privileges as specified below.

		Privilege

		Explanation



		Edit company details

		Can edit the details of the organisation’s Scrive eSign account.



		Add user

		Can add users to the organisation’s Scrive eSign account.



		Remove user

		Can remove users from the organisation’s Scrive eSign account.



		White-label branding

		Can do Workflow Session branding for all users of the organisation’s Scrive eSign account.



		Access all documents

		Can access all documents of all Users in the organisation’s Scrive account.



		Manage all documents

		Can manage all documents of all Users in the organisation’s Scrive account.





10.2.2 User management

In the account section the admin User can add Users by typing name and email address. The person will then be invited to have an account as part of the organisation of the inviting admin User. The Users of the organisation are displayed in a list and can be removed from the organisation by selecting the User and deleting it. All documents of that User will stay the property of the organisation.


Evidence Log

Last updated: Fri 06 Mar 2020 14:08:40 UTC

1. Purpose

The purpose of the Evidence Log is to make all collected metadata about the Workflow Execution accessible outside of the Scrive eSign database and thus independently of Scrive. 

2. Evidence Log Components

This Evidence Log is a complete collection of all actions and events that occurred during the Workflow Execution, which have been logged by Scrive eSign. The information included in each log event is the following:

		What occurred

		Who initiated the event

		The time of the event

		The clock error of the time of the event

		The time at which the latest Clock Error Sample was collected



Learn more about clock error and Clock Error Samples in the appendix Evidence of Time.

		Time		CES		IP address and User-Agent		Event

		2022-07-07 08:33:22.89244 UTC ±8 ms		2022-07-07 08:00:37.608671 UTC		
      84.17.209.52
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
      
    		
      
        The initiator Julia Cramstedt (JC) initiated the signing workflow and Scrive eSign a) locked the signing workflow from further editing, b) set the signing workflow language to LANG_SV, c) set the signing due date to 2022-07-17 21:59:59 UTC, d) set the time zone to Europe/Berlin and e) initiated the signing workflow.
      

    

		2022-07-07 08:33:22.89244 UTC ±8 ms		2022-07-07 08:00:37.608671 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (ruben.seyer@chs.se) to Ruben Seyer (RS). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2022-07-07 08:33:22.89244 UTC ±8 ms		2022-07-07 08:00:37.608671 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (maria.carlbaum@chs.se) to Maria Carlbaum (MC). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2022-07-07 08:33:22.89244 UTC ±8 ms		2022-07-07 08:00:37.608671 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (daniel.willim@chs.se) to Daniel Willim (DW). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2022-07-07 08:33:22.89244 UTC ±8 ms		2022-07-07 08:00:37.608671 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (jonathan.sjolander@chs.se) to Jonathan Sjölander (JS). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2022-07-07 08:33:22.89244 UTC ±8 ms		2022-07-07 08:00:37.608671 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (jesper.hermenius@chs.se) to Jesper Hermenius (JH). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 

      

    

		2022-07-07 08:33:32.70912 UTC ±8 ms		2022-07-07 08:00:37.608671 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Ruben Seyer (RS) was delivered.
      

    

		2022-07-07 08:33:32.753566 UTC ±8 ms		2022-07-07 08:00:37.608671 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Maria Carlbaum (MC) was delivered.
      

    

		2022-07-07 08:33:32.766116 UTC ±8 ms		2022-07-07 08:00:37.608671 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Daniel Willim (DW) was delivered.
      

    

		2022-07-07 08:33:32.778032 UTC ±8 ms		2022-07-07 08:00:37.608671 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Jesper Hermenius (JH) was delivered.
      

    

		2022-07-07 08:33:39.652867 UTC ±8 ms		2022-07-07 08:00:37.608671 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Jonathan Sjölander (JS) was delivered.
      

    

		2022-07-07 08:39:24.2653 UTC ±10 ms		2022-07-07 08:00:37.608671 UTC		
      83.187.183.161
      
        Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G973F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Mobile Safari/537.36
      
    		
      
        The party Jonathan Sjölander (JS) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-07-07 08:39:29.795354 UTC ±10 ms		2022-07-07 08:00:37.608671 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to jonathan.sjolander@chs.se was opened.
      

    

		2022-07-07 08:40:59.502917 UTC ±10 ms		2022-07-07 08:00:37.608671 UTC		
      83.187.183.161
      
        Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G973F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Mobile Safari/537.36
      
    		
      
        The signatory Jonathan Sjölander (JS) changed the text in the text field “ID number” from 
  blank
 to 
  “199703032772”
.  
      

    

		2022-07-07 08:40:59.502917 UTC ±10 ms		2022-07-07 08:00:37.608671 UTC		
      83.187.183.161
      
        Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G973F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Mobile Safari/537.36
      
    		
      
        The signatory Jonathan Sjölander (JS) signed in the signature box “Signatur 5”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		2		0.711		0.897



 
      

    

		2022-07-07 08:41:06.089963 UTC ±10 ms		2022-07-07 08:00:37.608671 UTC		
      83.187.183.161
      
        Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G973F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Mobile Safari/537.36
      
    		
      
        The document was signed by Jonathan Sjölander (JS) using 
  Swedish BankID
 through 
  CGI
 as the authentication method. 




The text signed in the 
  Swedish BankID
 client was:


Jag signerar dokumentet "FuM8-Protokoll" med transaktionsnummer 9222115557472969055.






Data returned from 
  CGI
:
  
Name: JONATHAN SJÖLANDER
  
ID number: 
  199703032772

  
IP: 83.187.183.161
















Signature: 
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Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHkgoBAKCCB4swggeHBgkrBgEFBQcwAQEEggd4MIIHdDCCATKhgY4wgYsxCzAJBgNVBAYTAlNFMSowKAYDVQQKDCFOb3JkZWEgQmFuayBBYnAsIGZpbGlhbCBpIFN2ZXJpZ2UxEzARBgNVBAUTCjUxNjQxMTE2ODMxOzA5BgNVBAMMMk5vcmRlYSBBYnAgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nGA8yMDIyMDcwNzA4NDEwNlowWDBWMEEwCQYFKw4DAhoFAAQUrQbDdNB51yDtqIDr6DogDHw1l3MEFHltH3mkwVyhUyXDDCwssGtoQwL4Agh7uKZNftSOP4AAGA8yMDIyMDcwNzA4NDEwNlqhNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgfxx+k/c7YtwB2OhlUSis5S4rQCXm6PNvJrCMXZRJyPIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAHPcqiNFg9ElZZMpthNXFbfdmd/9U0oNMktJUAXYAtKWbcB5w62cpycdoyrKNWGK5/syaVm4LYeFGMHEzf1RP4fQ0yeb+ctt1YzdOlt/VohuJmAjaG1Pew7PXC+ee4D6IwtL7foq7q24Zi91ao9LlK53byDquilwIv8/GkXKy1bD301c+aUi3bzvR1cNQyMRNfhADLirw1HKtUj1GivwmgTcY2VHvNMBmhZ+RJ2Jzx4XNaDnB8Up7gpVXQzHX4KSKSFfoFwdT4j+VuntxreDEC6zvqTL8ObPIOPNOUonSADI/XCZXtiUX6OsF9mo9M2zBkcrTGhWC+KYoTvMNjJuHKWgggUmMIIFIjCCBR4wggMGoAMCAQICCBQ95Nf5C/iDMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMH4xCzAJBgNVBAYTAlNFMSowKAYDVQQKDCFOb3JkZWEgQmFuayBBYnAsIGZpbGlhbCBpIFN2ZXJpZ2UxEzARBgNVBAUTCjUxNjQxMTE2ODMxLjAsBgNVBAMMJU5vcmRlYSBBYnAgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjIwNDE5MjIwMDAwWhcNMjIxMDIwMjE1OTU5WjCBizELMAkGA1UEBhMCU0UxKjAoBgNVBAoMIU5vcmRlYSBCYW5rIEFicCwgZmlsaWFsIGkgU3ZlcmlnZTETMBEGA1UEBRMKNTE2NDExMTY4MzE7MDkGA1UEAwwyTm9yZGVhIEFicCBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCZUesAAcGjQ9F9ykbRWJcRfPbiKyQsp0SZXYmJlIOvFdhRR6kADpgzOR/hUDYyVwLjolFNLKbS4ioxA27hcnGzZj6NbyObVQLNCYgXGYhPTqYew4RCZ2OkQRhrojuV6QWXMvTypCcVPLbN0VTxWClVBa3FFvcnJSrmZ4HeNkASfNRO6uOQaHlC/JkCCx2eDnmdrfK6TrDE5g6MzegK35Xu1sj/gruGA28kEsRUikvilis2U0PZcloobXVX64Sg/HpXnrIc/vDoAACT9skss/hDBkEFaPthqkimt5pbjkeGyDGFo48G4q3uOEG/HlLGkdg1YAzB/KnaP6s9+fDhRx1HAgMBAAGjgZEwgY4wEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwFgYDVR0lAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwkwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMA8GCSsGAQUFBzABBQQCBQAwHwYDVR0jBBgwFoAUeW0feaTBXKFTJcMMLCywa2hDAvgwHQYDVR0OBBYEFOVBEiOqL9HimFshMSs7kZafNVO2MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAj+ghNBHJ/YWwldWiZenuSsbpYqkviy96wPdbdO+leAMGlZ0GqKF2c3RoDkFPVYp/tXxZsnA4T9BsKNvqq3IjhhQb3ZIJ7uBU6wSQ4Em5km4dVhzj10dT5HdaRL6ra/vvQvTnEwLSg6UMMi6JXXfVqCQ70Q3dAY0nQzdOygIH9SspHjO0R36niHlnQgM2fresUidL13wNA+BdHIB2rZR4IWuIVoGoU7VZKenaKbXovaLdIbv4gfaaUNE16Skn+VetAh9/lk8edxKqD1wunfCj4vtCrk2nPbMX3YGl6JCf5IbOo1fCpgQIjEoxfbSXjB55WWECsYbWLsc/XVzSr+8gFYu5MVcj+wGYoUDeXFQkO1n8RrvaVEcSvhjkciODNV2ZqrHQ6VZXdvuSStvm+jpjJZRFOTcLSWAkZDjXI1LrJmNCAQMbFtJApTRzl+URmVkDaphS2SuhxqmUfSWdwRHvnW2WcV7K1ex9SaATgTzLDoY/SG0kTiv3sTyalL19jFbMU7Ru1yABuE8lumElf7UXOm2bp6cQAah3/168jYu7EtKA7TadiwTbauYlIpOVNRpibv22+QhGLZqp2DczPjfJjUSI7/mI8vabb6uqI+EDnqvgBpd0ZM9+ac8pIRHzHkxBiuuX3wi8+LTmJ9lvQKVEub1zrgmK4ipL1huLuF7K63A==




      

    

		2022-07-07 16:17:17.68253 UTC ±7 ms		2022-07-07 16:00:52.917247 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to ruben.seyer@chs.se was opened.
      

    

		2022-07-07 16:17:18.812304 UTC ±7 ms		2022-07-07 16:00:52.917247 UTC		
      46.239.95.51
      
        Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A715F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Mobile Safari/537.36
      
    		
      
        The party Ruben Seyer (RS) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-07-07 16:18:02.68605 UTC ±7 ms		2022-07-07 16:00:52.917247 UTC		
      46.239.95.51
      
        Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A715F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Mobile Safari/537.36
      
    		
      
        The signatory Ruben Seyer (RS) signed in the signature box “Signatur 1”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		2		0.301		0.898



 
      

    

		2022-07-07 16:18:09.892566 UTC ±7 ms		2022-07-07 16:00:52.917247 UTC		
      46.239.95.51
      
        Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A715F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Mobile Safari/537.36
      
    		
      
        The document was signed by Ruben Seyer (RS) using 
  Swedish BankID
 through 
  CGI
 as the authentication method. 




The text signed in the 
  Swedish BankID
 client was:


Jag signerar dokumentet "FuM8-Protokoll" med transaktionsnummer 9222115557472969055.






Data returned from 
  CGI
:
  
Name: RUBEN SEYER
  
ID number: 
  200002105898

  
IP: 46.239.95.51
















Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPjFYSW14QVpvTm1RUnptcU9oRTZTZ29xWnVRRkoyRjdwTlJnMWhOQmxRN1U9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5ZSW9aQ25CRFIzcDk5aDdvNDYzZE9DLzNrQzBoU0xkcTFGNHRoc05zWnlNPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5BS2dLVytaTWJ6Z1lZYUJwSFJnaXNWcjJ5Rnp5VUVsZUV0ZHFHZ0EyNzdQdy93RWt4UmlrQVRaTksvakpNS2t5QkZyWWYwZWRVRkRtWUlqRi9yVWNGem9HOHJEeE9Oa1BmNkdKZU5tZHExM0IyQlhyNGV5ODJxLzI4ZkxscUwrUlZEUnpEaVpsVEVMNWYwNy9ya2VlUm94QVJMSkxnYUZJZ0ExZkh0TTg2MXpGV3RldXY2eXEydGRRZTQ2dFFKaDY2eHU3Z3NKSFl6Mll6ZFpydHQzdTZHV1Uzdnlhc292TVdoUzVHdXYrdk16YXEzWVJHTDNrSnp6bHNxVHdQUEo5S1U5OWkwbWd2UTY4REpWNDU3QjRFRkJYL2ljMlA4VWROdjk0eE5EN2hGOGk3d3RZemprbEFzN3VTRTFVajhZRlRxN21uc2VYQUNqZmg3ZVVWYTRjSXc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGUFRDQ0F5V2dBd0lCQWdJSUhmMmVEZEx2azY4d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhGakFVQmdOVkJBb01EVWxEUVNCQ1lXNXJaVzRnUVVJeEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXhOalF3TVRBeE9UQXhNVEF2QmdOVkJBTU1LRWxEUVNCQ1lXNXJaVzRnUVVJZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NakF3TnpJME1qSXdNREF3V2hjTk1qTXdOekkxTWpFMU9UVTVXakNCcHpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhGakFVQmdOVkJBb01EVWxEUVNCQ1lXNXJaVzRnUVVJeERqQU1CZ05WQkFRTUJWTkZXVVZTTVE0d0RBWURWUVFxREFWU1ZVSkZUakVWTUJNR0ExVUVCUk1NTWpBd01EQXlNVEExT0RrNE1UTXdNUVlEVlFRcERDb29NakF3TnpJMUlESXdMakl4S1NCU1ZVSkZUaUJUUlZsRlVpQXRJRTF2WW1sc2RDQkNZVzVyU1VReEZEQVNCZ05WQkFNTUMxSlZRa1ZPSUZORldVVlNNSUlCSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQVE4QU1JSUJDZ0tDQVFFQTBlb1Nkd2ZGRm0xY2M0a1A4N2xJYmo4bmMxSGd2NlMxWmlnNzlFMnl2T2hEeTVvMDVDN0hnR2dHL2ZDWVhPbFJ6YWFpUEN0Nmd5VTBFMFdqWUZmMDFjb3VTNHFNWm1say8vbkNUT2tHT05tOE40MzgvT0tBblUybnB1Sk1qeVUvU1QrRFIyMVQveG5EbW1vcE1pa2VSVlRwME5KcDl1TGNNQjFCQ3RCVG05S2F2bWZOeG02dmdrVnJ4VjFCOW1PSktaSklRbHFYRTI1SGx6elcyUzgvdVpDU2ZNanJxV2ZRNFR4YjFnalc0ZnB6YzhEREF3L0grSDd2UlcvTGQ3Qkg1MmdZczk3bDhGZDFGK3Y5T2padVFRZWd3Y1B5eUx0cWNSTzltUzB6aFFTcTlobGx2bWJ1Yy9LVjRqNUVkSFd1anZhR1h4SDg1bitoUjhLK0YwUzFMd0lEQVFBQm80R2xNSUdpTURzR0NDc0dBUVVGQndFQkJDOHdMVEFyQmdnckJnRUZCUWN3QVlZZmFIUjBjRG92TDI5amMzQXVjbVYyYjJOaGRHbHZibk4wWVhSMWN5NXpaVEFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNCa0F3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVUY2TFA3Umh2S3Awb2ZUL2R5K1dSTHdjN1pZWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGS3JjVTFUYXd6WXcySnlXdlVRYUZRbTR3OUpoTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkN3VUFBNElDQVFBc1FzZEFlR3dnWTkxM0VJSjhqUW51Z1I2SzJMOWJiaUd4dXJKb3R4VlphTXd2d0Jpb2ZOenM0MW5MWU5GT2hOd0o0Tnh4ZGpaQ2dJSmo1N1NuaUFqM1BaUHZpTjJINmp1TkFBOHdNM0NJWVhsQkphOE1lY3IycHh0bExwMFhXNHoydDdKTzdKUElROWxmMDBFa1lYTHRLMFB2R2lyK09tSTRyUmxtTmF1ZkJGUVNla29vOXlIb2hWVHJzQjAyZVA2YjVSUVloRzdKNjZNWVUyaHQ3T283THVqeFM3Wk4vM0taRm4ydXZrZWtOWjg2NmRPTWFQaXVjTHdndzFBR2lXNTBhdnAzdmRpVGsyYXd3cEdNRlBXNkpic1E0TDM3T1k2aVNBQm5XdWxUVGY3eUJVUU1Ud1h3bjBKT25IMUFFVnJSYXhPY004REhyL0FKSlF5dFcwbXJsVUt2TGczN2VQTklCV3ZEeU9YTEJhN0l5ZEV2NmxuSVdKTlRubkNNTytVSXlTNTF4T2NCRTJaVVJzWGpGVjdLTEIrUVgxRU5XczZ5cTh5elUxRkdyQkZiQmNFQk9pSzZjblg0TUJtN1Npc1F0bzA2aGlOTXBZYjBaUzl6OWFrVUdNOGNWVmNnSWxpZ3AzeWZoZUVoUXNwNkZHWnQvcHpZMTRwek1heGxkd1lCM2lsdlh4UWpueWpBSXhjbHg0d2N4anBnaE1WVEZTM3BMc2tDS3p6a01HQlFrUitCQnN4OVVtOHB2UHBIdXhNQTF1WlA5R1grcGhoWm5MUU5kRFJjMjA1dE55UHpZRXZHdGh3ODlQUDlNYlYvU1lYWGVodFZweCs5TExoU1EzMTRFSGpTOHFhWFZnNHFkVzNodjladFBocW92VTd5eFBBdWVwL09lZjdVd3c9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRnlqQ0NBN0tnQXdJQkFnSUllZjBEWFIyNmozZ3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4RmpBVUJnTlZCQW9NRFVsRFFTQkNZVzVyWlc0Z1FVSXhFekFSQmdOVkJBVVRDalV4TmpRd01UQXhPVEF4SnpBbEJnTlZCQU1NSGtsRFFTQkNZVzVyWlc0Z1FVSWdRMEVnZGpFZ1ptOXlJRUpoYm10SlJEQWVGdzB4TkRBME1qa3hNakl6TWpWYUZ3MHpOREV5TURFeE1qSXpNalZhTUcweEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUll3RkFZRFZRUUtEQTFKUTBFZ1FtRnVhMlZ1SUVGQ01STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNVFkwTURFd01Ua3dNVEV3THdZRFZRUUREQ2hKUTBFZ1FtRnVhMlZ1SUVGQ0lFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBeE1ub1o3bDM1TmNwVmRZcDZnbkdlNndYdWEvdG93UXlMaEdPTDVVWFByMGZNRTZ4ckZNa2hxMXliM01lUWloVFFIbzdnMVQzdDJNWkphQm15eHdseDNtWWo3aTVVM0JZdEdyV1A1VzVFWHZKd1pPUkhGcnZyRUVCQzZ0NWRIU29ONC92a215WEdweGRNTGRHWFhRT25KNnY1NWlqTjN6ZklTY1FUeDJ3bTlXbzZ4dHlqZDZtaWtDZVdsRzF1OHdCMytjaWt1WFI2K2pGbW44KzhpcXVERlRTemlHWXhUR3Y2OVZRK2c5RzFxbVVwMXdMY0N5OUdXa2tQS0VjWnNwZldOUGkvZk95MDJSbjlpNVJXeWhxOWlkd0lrQzZmdVdHKzRWS1FLeHgxQUk1UW5IZDZqK1pLNFlSaTMrYXNxV2ZMVzh1NEkwY01DR3YwZlYyUXptbGUzcWNEVUhwS29MMFRlbEIxUDdMV05KQ0RWS2NWaVV0ZjVJU0hVUjR5MzFhOHlTSzFXV0RaVEJ4amh0YmsvSmFiVzBRbjMzbXVqeWVwNkFhbnRyLzlYdzE3c0F0RlJFanQzVm13RzFGcTZjYnNmNXAxZzlsUE5hcWJRb2FMd3k0cit5Q05GWG1URnpWWnBMSUtXOG9EbmlmYlZKZXV5eXlzZnkxdXJLTUJ5RjFMZGtTdnI2aEVXaUoyL3dOOUFqdkpUOVpqdnpZZEVOSW9GcHg5NDh1MmRGTU1ldXV2c1p3dHlSakJvbCtDMXR0SGpLQmJ5RUhza0VZZ0ROWnJWTFJqVDRmTHA3blowaENJUmxkN25TZGliT3lRdzBURlNLNnNaREZTV3FVZTVTck5VTG5LVFhrREhQV29kVnZIR05RVDZnRGgzQ0xJcE1ERlBwbndsQUdqdU1DQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRkJlaXorMFlieXFkS0gwLzNjdmxrUzhITzJXR01BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVV5TGxwU09NMWVwNGMwakdlYU04cUZVS0VkVmt3RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFVd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFBUGFhUlBsT3BpTTQrcXZ1MWgrMXYrTXBVaTVnUG9NSUVGWjFubVhLSDV4WDJDNzM2cEtuUGhQQVd5WWtiRDYvQ3pINFR5aENUT0dUYVBmL0lCS2w0cmp2cU5EZFVKdllpUFpSTkVFUW1DL2F1TkhRUythTVZxdHVmL25hZ2g2RDl2T05UTUUxYTVFWFdWVnlGU3JxQWF0ckJYV1lrUjhwMnVDdVhpVVJWaEdQbm5ONk05Z203dVZVR01XQ25NSENSZTEzR3p2cnhyNFE3V29ZdDhZUVJsRC9SRTdSZXhFQW1qYnh4SVVWNlA5OU9ESDZhVnorUjdXbDdZcEk1cjBmUE5iZUZ5RE9TamdNTURkZXhrTFdMcFhCVll5ZEsyUEtETi9Od3AreitNNmw3Z0VNVFJ6TURpZGtFdjRiRERkT3NFS1J1OUFvMGEvSjhTaGo5cVgzNGtlMDFRa2ErLzE4c1Rjc2ZjYnpwY1FzSEUxKzRnR1R6N3dPNTRSUUVnRnNyUXBzaGxDaXpEU2pKRFQrb2t6NU9nNWRzRFpNQUJDOGxLSjNnK2hHaHB4aWZVejdMdGkxaUNzenc3ckFKSlJhSGFZQlk2VHoralk3TE5rRGgyNmVaL3kwZ0tXMkJsTUQ5cWlrNkdsVnFkcHhPYThicW5UZFozdGtqbUN0UC9VMW8xRDRtWHlFSkpIYi93YXpOb2dDekRPWCt1cnQxTnZvb0R2eFM3WktwUXVQN0lCQXFzZnF5ZjZnbDNpWXZOSnlJelk5OUFYK21wSVk0SlZUUmdCbGZUblJ6QWVSZEpBbzdPem5nVGVxb085UkV5djEvckpqQXJmeFVPVVNGaUwwcWNsRmQvbUZVV2xxQzA4TThhcUJ4REVBM2JqbHhZUGIyR0RkMjhObE15T0E9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRndEQ0NBNmlnQXdJQkFnSUlBT2RWYk9iNWozWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RWtNQ0lHQTFVRUNnd2JSbWx1WVc1emFXVnNiQ0JKUkMxVVpXdHVhV3NnUWtsRUlFRkNNUjh3SFFZRFZRUUxEQlpDWVc1clNVUWdUV1Z0WW1WeUlFSmhibXR6SUVOQk1Sb3dHQVlEVlFRRERCRkNZVzVyU1VRZ1VtOXZkQ0JEUVNCMk1UQWVGdzB4TkRBME1qUXhNVFV5TXpsYUZ3MHpOREV5TXpFeE1UVXlNemxhTUdNeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUll3RkFZRFZRUUtEQTFKUTBFZ1FtRnVhMlZ1SUVGQ01STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNVFkwTURFd01Ua3dNU2N3SlFZRFZRUUREQjVKUTBFZ1FtRnVhMlZ1SUVGQ0lFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUUNvNHdWUjJMMkdhN3A1WEhoMWxQRm1SbkVVYXVNSlJtR2ZBY1pqaWREME5jSlhISFp0c1B1NlEwSnk5UUpLN3huWm9wdVJNTDRmYUJOU3BzV0tkQy9MZXJnSVAyN0VlOW9YUllKdEZheTZ2bzZwTlE2WVV0c01rNld2S2lRNUJEUWNBUFI4OFY5cHZ3Vm5YZ1phTGxvdnpEMWpIeEV1RjBrL2plU1RkZXJiejJhc1VKM0w3dVcyQ2M2YzNGK1d2eG80OFVHaUJYb3hTNHMrcXl0UzZOcHRkWjVZYzc4bUlYQWk4QmpTMEZOdlVER1F3MGZqY3FtL0hDNlRzcVlyK2ZIakw3TEVqR3I1T3htaUxXYmNqd0pWWjdhUXFyVXNFYVlsZDU4UUM0cXlnUC9IUjA2WDdEMENCVmJqUm1aNXJKYXhaMlRlMytpUWw2cFNxOGp2S3dyQ1cxMFdkcGR0UEdQR3R5aXN6MDJ3SHQzdmsxNTdyL2ZtM0FMNXNjNGJyYU81ZTlaNldwY1hKUGF2TysvM1NIZXNiUlJXU1dad04zb0JNTGNpcDBRRTBQK1Z1dm9FaXdQcTc1Z05DRTNMbm94aHVQMXlrWXlZT24xbldlbkdHS1RLV01wT24vQU5NTXprQW9MNTZrNUNGa2VWd1ltc1U2UzN0MEwrSFJqcExKWTlUYnIvcWp5ZmNjWVFpQXRueGZTOFcyTVh4ZUlKUFl0VWtSRFlEUlBqNDNhWGsvdVIvYitoV1hOY2J2RjFuWFZFWmEvMmFTanR2czZHelVZZDR6NXRiYlZKbGlKcVdJaTlKV1hMYmpyMnMveU1GZUpaMXducjZuTElSSTJuVWVUcW45UkR0ZXljdldKbU9WWEdaeU94RFZWb3JyS3dPWU8wWGlHeUozYWRqUUlEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVeUxscFNPTTFlcDRjMGpHZWFNOHFGVUtFZFZrd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUm5pcnF5NmtnY2V2VTdhRGNuY2dicmtXUExVekFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQVRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUJ2dGRoVjdlOVV6ODRvVmY2czdLRzhjNlkzdkZzeEdoampUUjRaaFRqMGFpVEpDSWZhbHJ3Z1BkM1ZEVUZkd2JvWllGZE1uZ3NEYzZRc3pZR1MxRVZTa3d1d045dnQ2UHord2NqYU9sOXJBbnJHTWREMDBqZ05tRy9sbG1xZlFKYkhCNVZHcUMvYzJhVHZGRTZsWjd3VGtGdk5ZMGdpYkZNaXAyVElQbDlDTUppOHBPa2NDaG5WUlhiRkxyaVN1eDlKREw1OWxJUVoxUUxtOTQyd0xmRFA5NnBTaGlleGs4MytnaUxZdCs5Uk9OTmRuQ1ZVKzJQVW52bWRtRWRSMFVaREdCVWlmREZMaVZ4VWN0YXhvUDZRcmxLbkdxaVJwbldqcTRPVFVORDBxTVArdmRhQWM2YTdTb21nNGE0RFFINmdkQTZ6SklQZTM0bmJuNVZWY1hBQ2VJT1pvVzUySjdad0hJNVB0UXNLSG1RKzFpYW1JaGU2bXFhdHh0c1paU2t0NkRuUlZFcFRXQ2xUVVZmRFYwWmJrbGpTdjF4R0RNOGRGSnNWNGg4bXFWZ3gxeDgwdUpiRXlzUlV6Qkt6QWZZTzhpSTZweXJYTDhIcDcya1BtOEFEWjJtbXR3cmhjYkd2NDZKN1hMZk5ka1BoNCtJczBiNmd1aFdURnh1QzJwOCs2ZEp4OG82RUN2RzI0bHF4enFpcHp6RHc5TnB1eUpRZThlTnI1dFBuZ2o5T1NvUHd2aDFxL1hvL3FFN3FNUlJ6SHVzZkFSd1F6cGRrNE0rTENGMDYxK09xTHBlK0hMR2t0VEJmQk5OUUdlNmFIaEJIQy9iTm9BZ0NiVzhjL1JlWGNUWDAzOTY2RHNJMmZIa0EyK01DTVRneHFveW92VC9vbys3MWV6dW5wPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPlNtRm5JSE5wWjI1bGNtRnlJR1J2YTNWdFpXNTBaWFFnSWtaMVRUZ3RVSEp2ZEc5cmIyeHNJaUJ0WldRZ2RISmhibk5oYTNScGIyNXpiblZ0YldWeUlEa3lNakl4TVRVMU5UYzBOekk1Tmprd05UVXU8L3VzclZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlRMGRKSUZOMlpYSnBaMlVnUVVJZ1hDc2dRMmhoYkcxbGNuTWdVM1IxWkdWdWRHdkRwWElzYm1GdFpUMURhR0ZzYldWeWN5QlRkSFZrWlc1MGE4T2xjaXh6WlhKcFlXeE9kVzFpWlhJOU5UVTJNek0zTWpFNU1TeHZQVk4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLU3hqUFZORjwvbmFtZT48bm9uY2U+K2k3dXhuelpMUGNsbXpEdkNtSnR4TnNWVVkwPTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlEyaGhiRzFsY25NZ1UzUjFaR1Z1ZEd2RHBYST08L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR5T0M0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5RVTVFVWs5SlJBPT08L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRJPTwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPmpnaDhic2N3aWpLUW4zVjliTDdBazFlbjY3bz08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+QWxsb3dGaW5nZXJwcmludDwvdHlwZT48dmFsdWU+eWVzPC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5mcDE8L3VhdXRoPjx0b2tlbj5hdXRvLXN0YXJ0LXRva2VuPC90b2tlbj48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+


Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHXAoBAKCCB1UwggdRBgkrBgEFBQcwAQEEggdCMIIHPjCCAR+hfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEWMBQGA1UECgwNSUNBIEJhbmtlbiBBQjETMBEGA1UEBRMKNTE2NDAxMDE5MDE+MDwGA1UEAww1SUNBIEJhbmtlbiBBQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwNzA3MTYxODEwWjBYMFYwQTAJBgUrDgMCGgUABBT6d0fVnFP5Z5YqaflxIFCqevqr0wQUF6LP7RhvKp0ofT/dy+WRLwc7ZYYCCB39ng3S75OvgAAYDzIwMjIwNzA3MTYxODEwWqE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCDm1ERbkho8g3eayIyuzHs4cK1DxFWMGid/vV8nL6l+6jANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEA0JNcIQm2FPacM82NU/IbL20/NAhD7AHp3A0LLCNgcDXW1lCOG+0SEBfCE6Mu1SXAtlr3dB4/BNWuLEIsaC/pPWdw42tMFSTOqMvF2N0EvAgJrzFFTpOfKCK8U5JefoEEd4j0zV/CCnd4ySKj7wL46Z4u4D2w4ZQgMmyOkpTMBqFeUl/RQzikY4LtHSo2lv6U8PFY2ZsJhq7QoUhBjyaTmUW9Wst+N8f+ji422dx7VgwW5W4KKFR80+BWgcM3nIfFAkl3BAXpeWlRECwy87jiITlZoR+IGQUr5wc4n9OjYzUpvrQ/qqCb5+Pw8r2XWvgzfTzdEvsSO5tYNncbdaDN1qCCBQMwggT/MIIE+zCCAuOgAwIBAgIIZIS6tRcBiLQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbTELMAkGA1UEBhMCU0UxFjAUBgNVBAoMDUlDQSBCYW5rZW4gQUIxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTAxOTAxMTAvBgNVBAMMKElDQSBCYW5rZW4gQUIgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjIwNDE5MjIwMDAwWhcNMjIxMDIwMjE1OTU5WjB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEWMBQGA1UECgwNSUNBIEJhbmtlbiBBQjETMBEGA1UEBRMKNTE2NDAxMDE5MDE+MDwGA1UEAww1SUNBIEJhbmtlbiBBQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDj070h540EVKrlE7ucvQQC3vGduiNjUfmQe7hF4EdeqGJnWSC7VZ9/K+DV6UcvkawWfgkKTdrb3f3T4HCrNEUHbKv+8yqmEGLTfDhNKCdU3KJtP2083DH3xWRLw7caBQDk1HaZd9a2HykrOwE0AwyWgEvAJvlG4hZVdyx3r00/p2GWxzEg6iTtrdPoj1cMc5ZUkSiwXbL9ME3geSTvhFcVO0AgQCRkLxlU1svxefOeMTnkiRB8VLwg3Rf71gugouZqiOcvifcjVbb+6Mt6z2hPEwy/72BLu+DI4Uqnc4UNHcZyyNxEHtTWBKefW5KpqWMn1OTlsJBFpA/KT1LdTvi7AgMBAAGjgZEwgY4wEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwFgYDVR0lAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwkwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMA8GCSsGAQUFBzABBQQCBQAwHwYDVR0jBBgwFoAUF6LP7RhvKp0ofT/dy+WRLwc7ZYYwHQYDVR0OBBYEFK5jNljBskLH19xUbnBfQhc9yoRLMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQCsWODjdZFRmOduQ0aP9Cth7DmqAX1g1CzjpTB+ngp4QMPKLTEpgdwiOLsVGuxPOjie0iqsZcIXY7u60iWPYmL0MdMbP6D8TRVkLVaTJm4Sabqam904cAOpGLNyioggYbxWdZmoPWsPBrxZw6w5+aH9vW8YEYZxOmJ3+zZf/p+328Yh6DFWPxIKehXcbPdD532NmjRMq3AarHfZP382Q2BiUZIPtX5CfSepjysG0DTQhndGn7Zu9rsJNAqvUiV7EI1HO3Y/1sBQ/wo4bP8F3FvLiNayv0tKwPgQN4/jEMKJKSWhIPvwhdKj/uMXa1eNtnjDdyGpFiXw1ueRU9qsJ3aCKmCrdGtMd0ozMkBGRS+nYLb88dlcm5Z/GHPDenrDIrKl7eom6qICspEKPGmloUwXI7qLd77svseQAQnUGLakBIEHwSRscD2hntBRkWPc09Td81f2DOK0Hw4HO6JZIUUJvPCTFH0/Kmr3i8MNz3GHiQXFs8G71WqWkBs/PU4MJERsiMbNntdXYlxQJKDjpE7DjZ3PyQ3d/0N35INCyYNsUoiHLCTurcyatjTuNuwP7ijrsTEI0a/G5a+jRUhZo0y+8GFaQO8hmkfWDb/5sO7GhWenVBb1qagoj9ojiTwS1XHyExBIYhYmjpBwVQ30mkjhMq3x1Pabv51/G15LOTM3VA==




      

    

		2022-07-07 18:50:49.343309 UTC ±20 ms		2022-07-07 18:00:56.535433 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to jesper.hermenius@chs.se was opened.
      

    

		2022-07-08 07:32:47.847311 UTC ±8 ms		2022-07-08 07:01:23.40258 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to daniel.willim@chs.se was opened.
      

    

		2022-07-08 07:32:48.954526 UTC ±8 ms		2022-07-08 07:01:23.40258 UTC		
      95.80.37.107
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
      
    		
      
        The party Daniel Willim (DW) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-07-08 07:35:21.339097 UTC ±8 ms		2022-07-08 07:01:23.40258 UTC		
      95.80.37.107
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
      
    		
      
        The signatory Daniel Willim (DW) changed the text in the text field “ID number” from 
  blank
 to 
  “9707270097”
.  
      

    

		2022-07-08 07:35:21.339097 UTC ±8 ms		2022-07-08 07:01:23.40258 UTC		
      95.80.37.107
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
      
    		
      
        The signatory Daniel Willim (DW) signed in the signature box “Signatur 4”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		2		0.576		0.900



 
      

    

		2022-07-08 07:35:36.232837 UTC ±8 ms		2022-07-08 07:01:23.40258 UTC		
      95.80.37.107
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
      
    		
      
        The document was signed by Daniel Willim (DW) using 
  Swedish BankID
 through 
  CGI
 as the authentication method. 




The text signed in the 
  Swedish BankID
 client was:


Jag signerar dokumentet "FuM8-Protokoll" med transaktionsnummer 9222115557472969055.






Data returned from 
  CGI
:
  
Name: DANIEL WILLIM
  
ID number: 
  199707270097

  
IP: 83.187.182.234
















Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPnVLVnhrN3RoR0pRdVVSbHlDVll6T3FmRUVlMzhIUEw1aFNaTXVLdk1Damc9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT45bGQwR0MrZ1FzOFZTK0RZaUN3MWZKQkU5RGxrREg1M294bnRrOXRuQnRzPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5NSHBOUHJBa3E5dktVOVI0S2lQTk5lVHFuVEVvWlYvSWNIcWJNZC9rMlhtb0o1Y0hodXJYb0t1MnpRbldCZktKZzZQNEdLd0F0Z2V6MkdSVXJTejliMXpIMWFhT3hxWWNOSkxMaC8wSTJacXRaaXErMmZFdjZaU25YWmFSSmkrR1Aya0lxM09SK3BuT3Y0RkcyZGRLSmtMd1NQdkVSVWIwRDhDUFFkL1dQbWxqRUREZTZxMFpOWHRNNjZIZW0wUkIvWmZjOFE5cmtIOFEvcnBLd1MzYndNejBsSjdvL2pEY0ZBMTZqLzh0SFp4cjlKUVFQNkViNndZamJzcDhBb2xqMU9yV2hMRkRHbnkyaUw4NGc1VlRoUEFFN1YzYzdzU1VwSldRME1MMUh0OG83cG9EczFvLzlDem9uL0J6Z2Q3MG1TY0VwcWZhbEh5ZXhVRWRkYnhBMmc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGU0RDQ0F6Q2dBd0lCQWdJSUdjUVBMWXpDN2hZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05Nakl3TlRJeE1qSXdNREF3V2hjTk1qVXdOVEl5TWpFMU9UVTVXakNCc2pFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVQTUEwR0ExVUVCQXdHVjBsTVRFbE5NUTh3RFFZRFZRUXFEQVpFUVU1SlJVd3hGVEFUQmdOVkJBVVREREU1T1Rjd056STNNREE1TnpFMU1ETUdBMVVFS1F3c0tESXlNRFV5TWlBd09TNDFOaWtnUkVGT1NVVk1JRmRKVEV4SlRTQXRJRTF2WW1sc2RDQkNZVzVyU1VReEZqQVVCZ05WQkFNTURVUkJUa2xGVENCWFNVeE1TVTB3Z2dFaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQkR3QXdnZ0VLQW9JQkFRRFJGKy85c0hzV3hYS2RFUnhBdzNIQitpUjFVWkNUNnp0Z2lrTmQ1dTFmREVnYitFTEVWM0Q4QU5CS1JaVzRCWGZ3bk1NMEJUdkxuZmNCZG5iK1Fla3FKTTJHcm14KzFpZUNPbnh2bjRLdUFPc3JWRFhHRks3ZUJZcHFBd2I3WFovTUNjbCtISGtNUzdxb1ZMZXV2a1cxNkh3aUpYSUE5UzgydWU0SFlMTG42bjVUZEJicWhGS1hUNDR3cElOQUNLeWdzWjhqcFpjNm8yTWRiTThqSWpTNzliTmJ1SXFRQ2lQVDZ6WkdjcTUyOCtlV1RSZUxtZE1xNy9nVm5CQVM3ek9IY2hGenEyRURUdlZ4YkU5bE92K3BtQ1RRdURsUHZJbVpodEl4Z2o1N1NsRHBCSGNLUk9rdlNXc093QlhuUWtoblNoay9XdmVpK2hmVXJLbFpTYlNkQWdNQkFBR2pnYVV3Z2FJd093WUlLd1lCQlFVSEFRRUVMekF0TUNzR0NDc0dBUVVGQnpBQmhoOW9kSFJ3T2k4dmIyTnpjQzV5WlhadlkyRjBhVzl1YzNSaGRIVnpMbk5sTUJNR0ExVWRJQVFNTUFvd0NBWUdLb1Z3VGdFRk1BNEdBMVVkRHdFQi93UUVBd0lHUURBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUjNwQWpXcnIxMEkvZ0R3OWZaWG1qNElHM0NNakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVU0ZBWG1lbE00QlF2WkVvK2RxU2d1bUdXdFVjd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUFEZ2dJQkFBNUQwc0RKY3dWQ0JSNllvZkNDZWlWZU85Rm1VM3pGL2xKUU1vLzFFaUFZMnRKUDUwajljWWx2YTFVZzdMaXJ5NE54YnJsRHV0ZjVld2ZPUk1TK1BHYTRWbUVtMXMwemlPWE51RitJYTh5YjNuZWhBcFR3c3cyUURmL1JVVXl2RTJzbGNOTEpCd01mdUxPcUdlWHNEZGNlMEZiQ1AzRzBQSERVRm9zdHF2ejJpc1lPYTJBU3IrNWlma0E3UjVtWWhaOEZ3d2VkOVlrTWxDMk5McGlPNi9TS0lCUW1CZ3ZSV1E3QUtkRmlCOXRrNmdldm9OK1UwZlFjRTdocDVUZXVjTlIweGpMV1BOZDBzWDMxMENEWkJGOVF2bzBNZ0gvMldEWEkxdytFTTFXNzJrRERWanQzSzJRWGp6Qjk3c3JhbnVpcjdjb3crL3FKYlpYSXY1RUsySGtqay8zcDE1SkdhS2xRbjRkTVJaYVVkTWdwemliQUpGc1RuTFhJcjFQN3BzNksxczcvbC9iVE1PS0pVVGYvM0w2TUF2YTc4cVRlN3dxRjNZU0Y4OHpMdEp1UnhJNGVldUJmTktSN2liSXNsMnVJTWJuVHI0UExYRGdUa1FHMm9ZNkFqeFJDenBmS1NMT2FxTzVVak50Nm5PWW4vU0RRdVRGQS9GbmpDbHBDUm81S04wYW9pZlZSUUIyNXA3N2RUODNyVEZxWGE3UlQvREJMTlF1cllXeWtYazdCU0U3c1YzWnVkWXE2eVJycG9YNm8rSU1vcUFpQXpkY0V4SWxuRzdDSFh4VjJOUW1rcDl1NlJrVlk0ZGgyeUJ1Yi9PeU9Zck5PSXF2bFRMbVF2L3FabHB6Z0l4cHk0alByMjB0bG51YlBycEhhNHlld09JTUFRLzBoMXBWUTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRnlqQ0NBN0tnQXdJQkFnSUlObVJmVHd2d3MyRXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4R3pBWkJnTlZCQW9NRWxOM1pXUmlZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNREUzTnpjMU16RWlNQ0FHQTFVRUF3d1pVM2RsWkdKaGJtc2dRMEVnZGpFZ1ptOXlJRUpoYm10SlJEQWVGdzB4TWpFeU1UTXdPVEU0TURGYUZ3MHpOREV5TURFd09URTRNREZhTUcweEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUnN3R1FZRFZRUUtEQkpUZDJWa1ltRnVheUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXhOemMzTlRNeExEQXFCZ05WQkFNTUkxTjNaV1JpWVc1cklFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBeFhRWnZmMy9nVWRJT05kZkRRdUIxcDRGMHlTcTJKTlZzcy9NVk1WNmpxdHJpOGwzQXlMLzFtQTRXUmxlTjd0a2NrRm9UaWtNWUphNzZnbHVMUmZmM0g2Q0NOSjhYV3hZaHlsWWc4c3dBdGdxTHdmNy9LNG9QekRrcjRPUEhZcGh3ME43bm11MmxoQlJBd25Xdmg2bmF3blpKOEpKdVV6WnN1cUFVZlIyaVRGZTR1UkpKZlkzdm5tMHRRWUF1TnJTa2JqU1FlWW9tejd4RXFKMzJvQ0U2bjhURnVEeDN0TDNFTEhNWDE5aG5PK2trcjFVWWRsUUhrTC9zNEhyNmhRbVA0L2dSd24xdENzeGdXOHhqNmEyZmtDcUN1RG9YaytlNmNuemc5SlZCWVIwVXhkdi9wczNtOGU4RlRLSG9oRzhHWW01bkFBMXp2WEYrbWc5bWxnWEhwYTZBWWVjdithTWxidjFrcDRnOGtzUzMwQVVjVWhuTVdML2J2eTQxTXNDT1NHdHZPZi9kVTlQa1JxOXBxbm9kRXk5OTFNS01xTFN2cFhxQWp3ZHY2ek5OaFRIWFB1S2lPOXk1bkx2UFFudGFKRnYvZWllTVFMdlRNTUpHN1NPWWlzR0JRMm0vMmEzZUlyRW1oV3dmNmN3RDJ0VUhjR084Q3pFc05nZUY1M3B4Z05zTDVxTlI4Wkw1ZnlRVXk3VWdnMGxUaEpBZFlpMno3bjF5SHRvRmdUSTdjNlgyMmVubFNqMDh4eVJudGd5M040Z0E4VUN3NUg3RFBmYkNlT2tBLzhhcVc1a3IyaEI5QXhjNVhSaUZ0ZU5sbFRwL2E1THV6aXBKOUs0SUJSRU40Nm5WKzNWSEpZSllBcjBtczJuVXZ3OFpnVk9CS0VOVURYRytaN0xyK2tDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRkhla0NOYXV2WFFqK0FQRDE5bGVhUGdnYmNJeU1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVlRDFCS0dNNDE3S0ZScmpZK2h6STVLVGQyc013RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFVd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFCTFlSWkEyMDJscmZYd1RUSFdvT3o3WnhUaWF2U0kyM2FSWUVnN3A3WDNEb0hXbUI0TkxndHU4d1VCcGQ5UWZCdzZkYzc3dWU3WUJINFBHa2w1akZRNzYwTEs0Q29RNkJpWUdObFFIQXVIWS92cGMxYnVBcjdWZG5EU2FlM0htTTYzZ2pWSkdLK0tRR2QwUEhxTzZ2WDFoRFB4MFJ0V21mNU9qQVBDTzAzQ3B2RTVmNXZtZVYxYzF0WVU4VzRqcVZOMTNzaWZVa0xIbTViSlB5Y3Azc0tFdDNJWjFOS1c2ZHhuazlYRkxhZHVrRjRKQzhWelozak9xMEZFRU5EVkdYZkZGbjJQd2NueXloNzlIazB3UjhxT1M5WlI4YThRTS8wODJKN2c2SGNCYm5CVjBhbWFLdUpjcUpUMWw5KytIOWZOYU9oa2hHclhsVVN6dm01ZzVSYmNXUVI4K1JORjM3c3hPMDdxcWlTbmUzVTJVbWtlWjlsWDJLYnhoTm1KWjIrWGZpTEczN2FSVGxPTk1FcXhzemRDdGtod0pTZlJxU2tlK09NcEJ1TGZpcWpNTXBwQlVCQ3VEUVBlUStoTHJSMGh3L3V2aW5NNzYrVDNNMFkyK1QzS1JsK1RYb044Z3R2MG1NT2VXcTlMVEh2b2xnZTJFVDIrcTN0cEpNQWRGR3E1YnNCRzl3SENhaDZZZGpISUxIVGRNU09IYmNNZ1BDQjNqNUJCbnRRTDdyc2pwY0R6YURFT1BuakZiVnBiMWI1M1U1RE1vdmdQdVozODY4UEhpaEdEakMrMmNQZjlpa1Z5N3ZhYmk2LzFGU28zMWgyV0xVZjRhdStPZFI3dStxdmVGY0FHeUxjQVQyd3FyeXRQNUZaSkJGakNvTjhXMmFVUWIrOEszNS9SVkE9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRndEQ0NBNmlnQXdJQkFnSUlBN3NMUVRFaHp1b3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RWtNQ0lHQTFVRUNnd2JSbWx1WVc1emFXVnNiQ0JKUkMxVVpXdHVhV3NnUWtsRUlFRkNNUjh3SFFZRFZRUUxEQlpDWVc1clNVUWdUV1Z0WW1WeUlFSmhibXR6SUVOQk1Sb3dHQVlEVlFRRERCRkNZVzVyU1VRZ1VtOXZkQ0JEUVNCMk1UQWVGdzB4TWpFeU1EY3hNak15TXpaYUZ3MHpOREV5TXpFeE1qTXlNelphTUdNeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUnN3R1FZRFZRUUtEQkpUZDJWa1ltRnVheUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXhOemMzTlRNeElqQWdCZ05WQkFNTUdWTjNaV1JpWVc1cklFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUURhblNlK2JySnIya3YvdXBmVlE3ZXBHeUFCWDE3amNTeWRiaFlWUVhhR3NORmI4MUZCSithcHhVOS8xYUpZY0IrSGlERDFyejJIdHBSWkV6TGxUckI1QnkrOWxBZmFLMWR3aWRQZ1M0TFpyc1AvdGR2U1MyNXJHQW1zQTNIaXVYMlFKSVA4emowa0gzTFgzN2ZnZGQzMzh4cHhWZW5wSFVxNURtclFPK2RmTk9CU1FHU0RKTVJwanFOeEU1WXlkZERZSnBVYzEweVhaNm1iRHhCb2hoSFl5ZHVRS1YxWU16VHBwd0xtYVRLQVV1RzlwM0pnZkdmVXlDei9nc1RGVm9hNWxWVVRHVFF6TEk4ZUVYN0dhZWlnWHdSVXNHTHBhS1FRK2w1NndhZ3JPS3NTcVloM1NiVkUrTVNrMnAzMk5sZTFoai9YWUVDdFVNeG5WV1drcFFRRDlkY1RaeE1YRks3NzB3YWo3K2tBYktQMmo2aVAzYUhpbVpxanBFa1EyTEJXVzlSK1ZLdUFDbUpmVFcvbnBaazJWekl4REhDQ0hxOHQxY3d1VFRTMHZnTG9GZ1hJcGh5aFdJY1FlVDZhTE5tVDBlUEJIY2NwTXVSNlBvR3hIZVcxUzRMU09BeEZBMEMyS0M2enlJUXYyMFdQcHRUb2MzZURVOTI2N3hKTTVNTzgxRnB3dUU2YmdSTGc1L3p1NWp4ZWYvQ01KZlJjNzljUkhoV01YVnZGbUZORUZ1TGRXaVV3dkJaalFvcHJ5aStvS3Z4TzJ4NFN5Ujk5RXBJRVprZWYxeTJLWmdxKzhQWVkyWS9NMndrVVkrSEp3emh3dWV6bnZ6cjJOSVdZMmZzUzlwenZBRG9mRXczU3hkc2VNdjZIT2wxcll0VjQ1UmtxRXkxbnNGaldMUUlEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVZUQxQktHTTQxN0tGUnJqWStoekk1S1RkMnNNd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUm5pcnF5NmtnY2V2VTdhRGNuY2dicmtXUExVekFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQVRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUFZM2M2b0RkL1F1RGpjUEFtay9oeHQ4ZVl5TUV6Z1M0TVVCREZBRWFJTTQ2NTdFS0VwMHhVNkp4SUZwb0Y1L1JkeVcvL2p2VmlxQTNyYlVXWW5vQUN6MDlvaUNRZ2puYVpKZ0hET1ErdDZnK2tWMlZuRUpHR28vVUQ2eGNuSkNGbWRrRUt3eGc0bmova2IxVlJ0UGpaaXdBS28xYVIxQ2pWU2k5S0VBVWluUXpXM0hNbnhDWDlzYzlaaTh4RWZyQlNWa2gyaFU2WUozaU1iOFVUR1d1RzIyRFJCeWQzNFNNQ0kyY1FPWVhWejJNZDVqekt3TU1yS1hpakJYSG1NU1RoRmxQbkdjUnZocUN2MzI3V2sxU1hQTzV6MmtaSkVINTd0VE1qNkUwMUhhRmdDc2dhanphTm5aOGpBRTRKTUhxbGVBMlZXY0hBWGo4bXJISEdVVmxMejdXNlJHQXh5c3BPQ3h0SnhJMUFRTUlQWGRoWkJCMXg0cG9pR3VEVjhNSTdDRmd3YW5kKzFsbW03a21qZ1luUFJLTnVHS081Q3RPRmZ2bDY1M2FrdEVjVWJSU2l3OS91ZW1vNU5JNFBYNHNXelVtMy9hRG9rU09HYVRmUk84cGJtak5CU2ltV0UyNDVENC9Hc0NyR3VQNkUyTXZrVWl4U09BVHh4N2Nhc1Bxa2xsVk82enlMUldyUzd6aEF4UW94UjhOcUNuUlFvVW9hOTNPNXRnc2kxQmNTZW5ocnRTYUNpM2Z2Vm1ZKzZWSE5iOEhRaS9sR256VHRYM2dWSXVESHFXL2oycTlrMkt0OGp5cXh1SFBJRytJcWxsczJsU2FHcDBPcDNLWFFZY2I4YisxTWdHdE1oZXpzcmpaTkZMRHF2aEpBSjJ6VjFybGd1UzlXQldwK3FXPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPlNtRm5JSE5wWjI1bGNtRnlJR1J2YTNWdFpXNTBaWFFnSWtaMVRUZ3RVSEp2ZEc5cmIyeHNJaUJ0WldRZ2RISmhibk5oYTNScGIyNXpiblZ0YldWeUlEa3lNakl4TVRVMU5UYzBOekk1Tmprd05UVXU8L3VzclZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlRMGRKSUZOMlpYSnBaMlVnUVVJZ1hDc2dRMmhoYkcxbGNuTWdVM1IxWkdWdWRHdkRwWElzYm1GdFpUMURhR0ZzYldWeWN5QlRkSFZrWlc1MGE4T2xjaXh6WlhKcFlXeE9kVzFpWlhJOU5UVTJNek0zTWpFNU1TeHZQVk4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLU3hqUFZORjwvbmFtZT48bm9uY2U+NjE3ZUJOVzViUFNGaGlGc2IxaEFlVVRaeDVZPTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlEyaGhiRzFsY25NZ1UzUjFaR1Z1ZEd2RHBYST08L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR5T0M0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5RVTVFVWs5SlJBPT08L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRJPTwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPll0bW9idFNBMXRlbW5obnBScFRNdmFCSS82cz08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+QWxsb3dGaW5nZXJwcmludDwvdHlwZT48dmFsdWU+eWVzPC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5mcDE8L3VhdXRoPjx0b2tlbj50b2tlbi1ub3QtdXNlZDwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==


Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHXAoBAKCCB1UwggdRBgkrBgEFBQcwAQEEggdCMIIHPjCCAR+hfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwNzA4MDczNTM2WjBYMFYwQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCBnEDy2Mwu4WgAAYDzIwMjIwNzA4MDczNTM2WqE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCB2Tiu47SX6EPqul+bkmBpZqLTEOLJg8ENq0Szqnve1kTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAahWkZdDitodnOXXDqJTiJYOfhMn7/XhEY3vhzva7t1CkcfxWft21If+gkX34L64qAex4q1u5xx3uR8RDKKs3HASoeRzgnNLDAqZl48iFxtCMIcBtNMElrxzmq8Qi7w7MUPXpfy2lRwgjyT3ai8w6gjA0xrfuK5hC1i/7NkVJZ44dIhZpzzJa1Ma6aTlmTyzl7vVtLOcramlkzNthqcS8KMWfBfxF+vJHUwL03Oa+4RtA7RLvuuPXHGDAWIkQTBwF1/LIQVdY1KfEg00feOc1LWpfVacV2X5iKUHqzs0O2rQh/h2Fkiqp1PODluWjcOZiUc0arv3378gQveRAEnW9CKCCBQMwggT/MIIE+zCCAuOgAwIBAgIIbDSZQSdjI0EwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbTELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzEsMCoGA1UEAwwjU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjIwNDE5MjIwMDAwWhcNMjIxMDIwMjE1OTU5WjB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC7/UvgrZX44spL3DwjSmJfXA//hiHeith1Z0AICQRiJVDV+dPkPezenblilRR+IRo8FV2+GGv+2446vNhIYPJmDZVGFqQWv8SYzAtARJbdJBV3p6SfW0Pmq8hTGeaTJzf99n+IwKyf2dNU96daKe2gi1rrjbKoDlZQA3iGX2BTLGcmB0kSdGxXjz/99Rsf0PFPJu2ey2JprxvD40xpr0ZZQ/XCZcS3ow+qxZtTrlCrb7y5igFaX9I2Wj7fhxVMACne4U04ZZCYZWbYwQyeQntVGo6WZhRWHmjFDuj153Kfqzofrr41pyrxyEJBpXMxmIghUToJ/nQ1dAU3miiv6TKzAgMBAAGjgZEwgY4wEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwFgYDVR0lAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwkwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMA8GCSsGAQUFBzABBQQCBQAwHwYDVR0jBBgwFoAUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjIwHQYDVR0OBBYEFApWPYXD2cqfEXtm4NPIhEhooEsMMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBGHqtp0ici2II8+kEs2w++Vcc4beKHtVCO4+DstpOxW+BcoveklEeO3GySpuWtyh/UZL/FyUoE2kOluVSeXKyKsq0bWVcLbFaCTRKdFkvo2cBZweiHvJxoi7EIwyCyL+wZlFy6vn5EzY/c6uuHeMlyX20RfYj0qMBRIHH/88dd8jxR4R92ZqFA0Y2hB21b/3OE28tGaT+7G7hzZ85/VnMLQmMgoYlVqgI7Bpkw7joySIz93JLF/isattvlU8Pill204JtyUZsjIb0PO6BK8XnBHglw0iGvoDGRwGnYRJdEII03Pgt6/gBS4w9w+u63WWAEjVJF3W0qODZpFSWp9koNdZQqljw9z73gf4ZqaQN37gfDRWsjhviJptE8Hux+09og83/V53UTD9cShlfOi9P+s59cDe+wu5eV0vXkEjQwjj4l+08126YFui4a2sM/EVs09RpP3cAtWJa3jUeq1KuGkIXyVtyrHvPo5XaWI2yJQ+xC8e4M+XA8Fta7NuLJIsH0qexarCW2r74oefbKK4nPJCExjr3j/e1MNXkF0lCCF0x5stI5A1tPdVf6CG4esGESYktFg5Ls5CG+yGx7tIo17rWtdG50fY5VnWfzupFZndlX4fFNp/6bpTrk2TCMbt1OJVhXGUBTKNCDX3CjApQu5bG7aLFM6GqBJ8ZX4rjdVQ==




      

    

		2022-07-10 17:05:53.812215 UTC ±2 ms		2022-07-10 17:03:24.170647 UTC		
      85.226.192.229
      
        Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
      
    		
      
        The party Jesper Hermenius (JH) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-07-10 17:05:54.506158 UTC ±2 ms		2022-07-10 17:03:24.170647 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to jesper.hermenius@chs.se was opened.
      

    

		2022-07-10 17:07:00.994054 UTC ±2 ms		2022-07-10 17:03:24.170647 UTC		
      85.226.192.229
      
        Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
      
    		
      
        The signatory Jesper Hermenius (JH) signed in the signature box “Signatur 3”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		2		0.164		0.899



 
      

    

		2022-07-10 17:07:13.078945 UTC ±3 ms		2022-07-10 17:03:24.170647 UTC		
      85.226.192.229
      
        Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
      
    		
      
        The document was signed by Jesper Hermenius (JH) using 
  Swedish BankID
 through 
  CGI
 as the authentication method. 




The text signed in the 
  Swedish BankID
 client was:


Jag signerar dokumentet "FuM8-Protokoll" med transaktionsnummer 9222115557472969055.






Data returned from 
  CGI
:
  
Name: JESPER HERMENIUS
  
ID number: 
  200006277750

  
IP: 85.226.192.229
















Signature: 
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Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHjwoBAKCCB4gwggeEBgkrBgEFBQcwAQEEggd1MIIHcTCCATGhgY0wgYoxCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExNDAyBgNVBAMMK1NFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwNzEwMTcwNzEzWjBYMFYwQTAJBgUrDgMCGgUABBQXO089wTW7MboTMxka2Kfgw4dAQgQUhywBjeCqvk2X7eMmfYDu8ljDljkCCGXTtAlvcvPigAAYDzIwMjIwNzEwMTcwNzEzWqE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCCoeyTZQPNKq6YaWOT+m2vm9G312K5fepqafCJS7sMw/TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAbjYhJOPRPoRuJ70+KAAhG4mJgdTvw/Kp5jlPdYhwLWpgzdfQvmBVGoO11TxMFmmZkjQIwGyYtx37DATpdOPaOsv//7zbkseyYpRaJrRyE4wboBpM/0F6n1dz4rCe9U7tNkYB2fkRSZ6KifwS8MvqJZWSDPYZ8x520owrmGDXRBd/7El7pE4HLrANqSZqpNbVD2Fg8SAnAOE+0wTbhkE6iYYyt04EWKi0VFMcTm+C/QFHhQbuikKg9FLMuluuHrCD2yRpXaMhJgSfy9y51NNkPfdlwW/xHQZBh3vlXAFfw8m0hw04c6YwQ8ryCA1DUHzOmfrJsJXQdY+eQ59oanZgaqCCBSQwggUgMIIFHDCCAwSgAwIBAgIIK5QfmuKOgSowDQYJKoZIhvcNAQELBQAwfTELMAkGA1UEBhMCU0UxMDAuBgNVBAoMJ1NrYW5kaW5hdmlza2EgRW5za2lsZGEgQmFua2VuIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDMyOTA4MTEnMCUGA1UEAwweU0VCIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIyMDQxOTIyMDAwMFoXDTIyMTAyMDIxNTk1OVowgYoxCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExNDAyBgNVBAMMK1NFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC1/8cESMCGa4Uh4UVToHNEQibz/ydOlu4NKlNy0LUnty5/aRiFgAy3HJ88lCLdfhMdjxa2NNCTR7J20aFsd+r3GsoluOwIzkOnlVWmG+IPyrD1uV2FJQDnhGesLQkremdBwQbylwhA0SbgSsKreSdQb8v2Q9lam7FxIJj+aMm01RKfuKoQm8P7faLbMoje2kzYErUglND9jEmY1K2FE5KLz1/sZT5zZ84/3b7PASyjOHoZxUKRLWQufIICLnqq60F+RANurbldinFVqeaTEfF+eU/PuSq0stLu44P4bgyb+A7LlJlhilJqLbeS6/nucwnLU3sLqvhJBPyTGOEBTnflAgMBAAGjgZEwgY4wEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwFgYDVR0lAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwkwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMA8GCSsGAQUFBzABBQQCBQAwHwYDVR0jBBgwFoAUhywBjeCqvk2X7eMmfYDu8ljDljkwHQYDVR0OBBYEFHhfeDcbpdJ5euYsyJKZq1LBzMZzMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAYtSt8HqvafohdTMaRySecn3V7H3EB/YDVZr1ZA28m+Yq7O1wF/wIBCGfNxMbuD+2+TNJJgelrxYfnKndpUjN3KMi/96neR3TE2xVZ5zZHMkjwrN4BdlgT3+CfheHEM6XvqXkQH52ix9LSuDMmAMvcCGE+3jDtQFWxw4EJ2GLmdsPPxy/U0LaDk00mhFOISHg9aQTzw1mixZOswGLWR4VTMX+tTBkS58j0gOAxXs1/X9GluCdc205YcQdG/CggickwxbXdjNePYgDTktqdYBgYDQgSluLli7DpZFH6don1XR6mo1CRh0+YAfUJNU8v9qM5k/ksygP8zQjPBWODQlLyNbwEqIk7wD8uyiLNzDFZdr0aHmYp3TFTGT8uS4w9bqYK9gGkKaQl7s5w5c9X2DPxAsyd+COitI3TNbrfVhcGhqOWb55w06uvHSPVi9TyXGI3/B0zC7kovP3br0+oNCUs3djofcXAvTUn0qwqmFBss0NAlX/O0ukhUgBoCL6YXth8j/oshGB2Fi2FzDOwXRo6bTMpTmbnxAVEO3Pdp9YO2BPJlMSQv3VrZHOzwFa00HPQ8aZSEH/EPhydL5fAV6jKIKNWfPrP7DjqfzQI9CalwzvOGn8ja5kobXIiZDRP0pglW7vQhRjcOOQY1asTALtAH//EaAbOFnKRG/BTLiuQQg==




      

    

		2022-07-12 13:10:40.943625 UTC ±2 ms		2022-07-12 13:04:55.878379 UTC		
      84.17.209.52
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
      
    		
      
        Scrive eSign sent a reminder to sign via email to Maria Carlbaum (MC) at the request of the user Julia Cramstedt (JC).
      

    

		2022-07-12 13:10:47.769431 UTC ±2 ms		2022-07-12 13:04:55.878379 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Maria Carlbaum (MC) was delivered.
      

    

		2022-07-12 13:50:21.39126 UTC ±12 ms		2022-07-12 13:04:55.878379 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to ruben.seyer@chs.se was opened.
      

    

		2022-07-13 16:30:37.78439 UTC ±9 ms		2022-07-13 16:05:53.26832 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to ruben.seyer@chs.se was opened.
      

    

		2022-07-14 09:46:38.483292 UTC ±8 ms		2022-07-14 09:06:30.554539 UTC		
      194.103.217.5
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The party Maria Carlbaum (MC) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-07-14 09:46:39.227722 UTC ±8 ms		2022-07-14 09:06:30.554539 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to maria.carlbaum@chs.se was opened.
      

    

		2022-07-14 09:46:56.564616 UTC ±8 ms		2022-07-14 09:06:30.554539 UTC		
      194.103.217.5
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The signatory Maria Carlbaum (MC) signed in the signature box “Signatur 2”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		2		0.438		0.898



 
      

    

		2022-07-14 09:47:08.144807 UTC ±8 ms		2022-07-14 09:06:30.554539 UTC		
      194.103.217.5
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The document was signed by Maria Carlbaum (MC) using 
  Swedish BankID
 through 
  CGI
 as the authentication method. 




The text signed in the 
  Swedish BankID
 client was:


Jag signerar dokumentet "FuM8-Protokoll" med transaktionsnummer 9222115557472969055.






Data returned from 
  CGI
:
  
Name: Maria Elisabet Carlbaum
  
ID number: 
  199608079068

  
IP: 194.103.217.5
















Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPjhYa0pxNFZkMVRqWVJUdHBPTHljZVZId3lSY1BUZFhSb0YwYzk3QkFMb2c9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5UQzN1blRsRWlGM1ZodnRQdzVpZ2V3V09WalBWV1o1dXZQekZSU0RzbEwwPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5BMGgvcnNLQVAwb2lpajhZc3RGeXlXRjdycFlxUGltZlNOY0xxUW9aTTBEWmtLMjBxbnVxTm9qcGJUdkR5Y2d2SVdiOHZPbmkyK05DUVRhMHUvbEppaE5icHhUNnJrV1BSRHBDaDdCZ3BuNWRFMGZ4Y25Ia24xVWRzeWRqdlZrZFB1YmFMbkx3cVZDZHhPdDdpaC96RytVRmJoWWtCb1Yzc2R0aUl6MnVsbnVzYlhsVHdiOG51WFJyUmZudXROWWJ1U3NqYkljcTNSaUkySlFsdFBFZU1scGdIU2tsdmlGR0VRTnlLdWxCbFhrdjJEN1N1ODUrTW80ekJXeUU2enBENzR3VUlKQ3hGdUN3T2cvaXovS2k5NVJyU2tYM3hQZ3Q0Znd1emVTMDk3ejNBblJGRUdYQ3VQTTEwSk94cmpmUUVoSzdZV0Z5TFArZk1KaUxBTTE3TWc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGcHpDQ0E0K2dBd0lCQWdJSVI4bDBvNXdraVhZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1pVeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNVE13TVFZRFZRUUtEQ3BNdzZSdWMyYkR0bkp6dzZScmNtbHVaMkZ5SUVKaGJtc2dRV3QwYVdWaWIyeGhaeUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV4TmpRd01UazROemd4UERBNkJnTlZCQU1NTTB6RHBHNXpac08yY25QRHBHdHlhVzVuWVhJZ1FtRnVheUJEZFhOMGIyMWxjaUJEUVRNZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSREFlRncweU1ERXhNRE15TXpBd01EQmFGdzB5TXpFeE1EUXlNalU1TlRsYU1JSG9NUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFek1ERUdBMVVFQ2d3cVRNT2tibk5tdzdaeWM4T2thM0pwYm1kaGNpQkNZVzVySUVGcmRHbGxZbTlzWVdjZ0tIQjFZbXdwTVJFd0R3WURWUVFFREFoRFlYSnNZbUYxYlRFWE1CVUdBMVVFS2d3T1RXRnlhV0VnUld4cGMyRmlaWFF4RlRBVEJnTlZCQVVURERFNU9UWXdPREEzT1RBMk9ERS9NRDBHQTFVRUtRdzJLREl3TVRFd05DQXhNQzR5TlNrZ1RXRnlhV0VnUld4cGMyRmlaWFFnUTJGeWJHSmhkVzBnTFNCTmIySnBiSFFnUW1GdWEwbEVNU0F3SGdZRFZRUUREQmROWVhKcFlTQkZiR2x6WVdKbGRDQkRZWEpzWW1GMWJUQ0NBU0l3RFFZSktvWklodmNOQVFFQkJRQURnZ0VQQURDQ0FRb0NnZ0VCQUxxMHNRMjNRWGw3dnNLdWNwampNZGhmTWIvc0hwUTE4cUZ3WlppcFRSSlJ3V2VVSjNIU21rY3dIMExYdmZhT2daMTJnbS9TdjMvMmhEUjB0OGszaVhOUmVHOCtWSHVPcWFaUGNjZitDem83Yk9wWEcrNnA5UEJkYzcrUDRVbENnWXZuYnBKOU53UHkzUm9YNVpHOUZYdnRQcEJEb0psZkE0dGlaSHlrU0IwNnBHK254VEIwNENOd1N4Unl0WWdBNUVRaUtmLzI1bEtKZWFYUjFVQ3UvZGlQaG9sdERLNFF6b25HTEVWME52OGFoeTJBaEhRS2psejI3ZVBBcllXYmliM3RBaTQzWlpYRGdpNTU5d0FCUlF3Tkp3NHZqbnpQRHhaRFgyd09wTU40dlJnUEtnK0Nvdnp3aWxMS0tMV3pxbnZyOHRZa09HS2VsS1NJa2E4V0E3OENBd0VBQWFPQnBUQ0JvakE3QmdnckJnRUZCUWNCQVFRdk1DMHdLd1lJS3dZQkJRVUhNQUdHSDJoMGRIQTZMeTl2WTNOd0xuSmxkbTlqWVhScGIyNXpkR0YwZFhNdWMyVXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUVV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnWkFNQjhHQTFVZEl3UVlNQmFBRkRPc1JxVTVkanV3cnQ5eTNxUGlWZzkwclZVb01CMEdBMVVkRGdRV0JCUXd6RlZ2KzhEdkQ2US9yVXRMV3pKc0FIRTJ3REFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFzRkFBT0NBZ0VBd1hBNlJEYThsMW50QkgvemdtcVRJRXltWWxWdC9UMzBpMmQ4bUJlSGZRY0JqMktzR3hJdk9TODJlVzdPYm5xbXJvZ0pGODZJUEgvcWwyMGp3elJWdmNtS0FGRE9hVDMyR0xoOWhxYXJ1bXFDdUIzY3drVTBQbStra2VjRFdOSCttTGQwNWZBdkxGd25pcnRLclBlUlRRb3pRWmtwdmxZRmM1UzVGVDQxbEFwOEpHbmxzMzROZlorRmN4UFJub3gxT3lIN0VnK2lvVElISytaZXUwNSszS3p5MWl2R0NMUVdBb2V5Nnh6TlBrRklVVjMxclhzYmdQbndHdE1id2FXT1NsOWd4SHJ6T1ZyZUZ1WGZxcSttbGlrK2tob09NU3E2RnpyQUQwbThwUllRWnFDNzgzVTI0SVZ1dzdOZjlPUWMvcnVQTmJZSHdadWRqOW13enFCNzc4ZS9tOTdhaXN3bmhRa0IyWFh5L2kya0Fodml0NmxsTk9JM3VmWGRNNXA3amo3TjQyY0w2ZW5xR3pVWVNrMm8welRCSWdrY1JWY2RKdWxMMWp0cDFxOVNQNFVHSVJ5eTR2Y0k2RCtoMFBXMU9GODk0LzBKZWFoRVZsd3NvZkx2Q1ZhcisyYXJqN1FRMTBDQWNucDVuZWJXVG8raVBEY0dJQ095L2tPVGZVaHh4NjY0OWF0SS9ZZGdNUGZ5aWdpdCtRbkxzbDZBMHhsdXJjSlMydkhqVGw5alB2SXFXdTJIQ1lBaXpxWlJPT0drVkx6ZHNvWDFnQ1k2WElZVm5NM1lqQ1dUQklFR0NYL3pOOWFIV3lpK0o1YXlOQ1RpS0RzL1RtUHpMeVZMY3UxNy9lTGIxeEdlWW5Oam1JejVJK0VGaEh2OWtlTE04TzRDbDROMmt4dlNJQms9PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlHSERDQ0JBU2dBd0lCQWdJSUo4WGc5UHp6Rlpvd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3Z1lzeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNVE13TVFZRFZRUUtEQ3BNdzZSdWMyYkR0bkp6dzZScmNtbHVaMkZ5SUVKaGJtc2dRV3QwYVdWaWIyeGhaeUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV4TmpRd01UazROemd4TWpBd0JnTlZCQU1NS1V6RHBHNXpac08yY25QRHBHdHlhVzVuWVhJZ1FtRnVheUJEUVNCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNQjRYRFRFeU1ERXdNekE1TURRd04xb1hEVE0wTVRJd01UQTVNRFF3TjFvd2daVXhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVRNd01RWURWUVFLRENwTXc2UnVjMmJEdG5Kenc2UnJjbWx1WjJGeUlFSmhibXNnUVd0MGFXVmliMnhoWnlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVeE5qUXdNVGs0TnpneFBEQTZCZ05WQkFNTU0wekRwRzV6WnNPMmNuUERwR3R5YVc1bllYSWdRbUZ1YXlCRGRYTjBiMjFsY2lCRFFUTWdkakVnWm05eUlFSmhibXRKUkRDQ0FpSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnSVBBRENDQWdvQ2dnSUJBT2wxOG1Wak5RMVVTTk1OUzU1T0pIZkIvL2RHcnAxMlkvNXF4SDNBTHVHZkxJaEIvREdHSEVVVDkwQkdyRDA2UUx6S1lueEo1cVlOTlI4VHAveFg0emIrOEV1MEFXdWdEdWh6bzZoMUphSDdIVmJXRUdSQTdJbWJTSTQzSTRCNVhvSTQwZC9URDNIU21Ma25BT1BZK3Nrd2tRYmwwTUJwMERJQjdtZXNHT1V2M1B3Z3VMZmYzMzYvazgxZU1GbEZCV1dWRHU0UVhBTDBtRVhneFpsd0p5cWJYMk94c0RvQXBlbEZ6UW82UTBEQjdwNndKdmhkOHRsOW5rY3Zma1ZIc3E5K3VtRlJCRmFNUTdlV2hvL05NZHByNWVpM2d2ZGo3N2JOUnJxZDB1YURXOTZ6ek1teEl5eWJFb0hvV2ZmcW1zMWI5TFY0b3Zsa1pBeHhBdm5Lam0xNW5SMDViUUNFZzFGd3VNaFYveVFqSnA4WUFMZmFheFRobXY0Snd6Y1NJTExibHgxWXF3RnVsUmRvemFHbHlHbWdYZEdXbDlyLzRxYk5jelNMSnBuVHZKbk5SdDdxSGJhWExEc0ZjTmVnb3p4cnkrSkdNN3BJUTljRTR6cWlRSEJpYm1xSnZJMDNYKzJZMnZ6MWNOWERsanR3cHU5bk94UzEwdWNqQVFWNnlTaCtUN2VtUkFka05kbDU2Q2VEYzZkWkNJeEpIZjhSYzByaTJ1M2JNbHR3R3RMekY4S01TZDdHVkgxakt2YTBoaFFpaytXQlltcnZLbVFoUEl4a3RFNlUxSERnRDVOSnpBK2hNbHRVYjB4ZytVTGFYRkdkcktwQ2JmSDBUWHFXb1JKSnkvcCtEYTZTTHZmcytjcXdmV2lBN1A5akdxOUNjKzc1eFd2RU5hSTdBZ01CQUFHamVEQjJNQjBHQTFVZERnUVdCQlF6ckVhbE9YWTdzSzdmY3Q2ajRsWVBkSzFWS0RBUEJnTlZIUk1CQWY4RUJUQURBUUgvTUI4R0ExVWRJd1FZTUJhQUZFaGdQQlVkK2NPbXk1NFo4OWlScEhQY3Y0TlJNQk1HQTFVZElBUU1NQW93Q0FZR0tvVndUZ0VGTUE0R0ExVWREd0VCL3dRRUF3SUJCakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVEwRkFBT0NBZ0VBYmVEd2s4YzNGSW9LcUUvakRYQm1WVE1EaW5wTnBGSVJsMm94K3B3cm9QODdOVFFpUUwyc1ArZXk2bm9GSDNSZmFNbGcxU1dGNFlpMXpwVkxTT2pYcGx5UlVHR3paOENSc0VTbm9yTmVMV2NtS1BraVkrUGVGUXFpQzBKRUFlenJsV0d3aU9yODV4QUw4ajhzUldCeXZ2WHdtekI0MTBXcUkvVHN1ZkE5cXpVN1JobFdYOEdyaDZuUXpieERsWXEva1dwV3NseHpkaElWckRKNW1vTFI4bVRYaXErL2ZQd243L1czT2pyQnJKdytZUWIrVlgwS0dLKzFZc0ZKVHB1bUc3WkZqSGxjbDVIeXRQbTc5aGhScVkvcFBpdEUwaGkrTDczbDVSemR6R1M5UWZYeHhMYTZvUWVRSENGeGZvQU5WVnU5WldGK1lScmF5N2RnYmZoZjE0UDJuaFBSUTFZUjJyMmswUkhLNE1vZXp4d2l4cFN5SHAzMnhuRy8venIwdVNvK1BwejZhUnh4STZUc2RDZnVNRnA2cDhmNVFxL1l4N3NvYStOM3YrRFEyQys1TWNSaU1sU0lrS1pPUU1XaE5BU215Z0xXelEvRjRBSldDbEI1QlhaL3VTSjRyajh2SFB4Q0lKUmxkR1h0bUp4S3ZNR0pmaEIrR2hWOXhxM1V3YUdwNWdkUXZBUFdTQUFSL1RlQjlGc1hxS3FxSW8rMXlrTW4wODg4UitYeXNoN3paR0lBQUY1RkZzNlNGZ25kY2F1ZzBhbFh6WWJyQTROZGdFNlFMc285M2grZUhlYTRLTXFEVkVoeWlwbDFncytHbW5pRWVDOGlabXNBL2pvbkRyYyt4TkIwS3hvZWtSV1V0Ui9qL3hxNDd3Um5jdEwxQ09vclVYeFZkRVU9PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGNlRDQ0E5R2dBd0lCQWdJSWZ3TFZFVFBmWVZRd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakF4TURNd09ESXlNRFJhRncwek5ERXlNekV3T0RJeU1EUmFNSUdMTVFzd0NRWURWUVFHRXdKVFJURXpNREVHQTFVRUNnd3FUTU9rYm5ObXc3WnljOE9rYTNKcGJtZGhjaUJDWVc1cklFRnJkR2xsWW05c1lXY2dLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNVFkwTURFNU9EYzRNVEl3TUFZRFZRUUREQ2xNdzZSdWMyYkR0bkp6dzZScmNtbHVaMkZ5SUVKaGJtc2dRMEVnZGpFZ1ptOXlJRUpoYm10SlJEQ0NBaUl3RFFZSktvWklodmNOQVFFQkJRQURnZ0lQQURDQ0Fnb0NnZ0lCQUxmUHZrWFlObHRUeVR5dk92b2tHWHhFZFNzbnEvQ2JRc0YzR0Y2ZG1ZVm9FK1ZVSExjMkNmTHlzSmR0Umo5MUVienNIaGhhS2xlRWlXSGNzMjg4akFGOXdiK2pkU25jbzcxQkNUOFdWR3c4UldhR3ROWXFtS0g2RmZTck8zYmdxcDVCbVdkNWo3N2hwUzVPS05rR04yZXpiOTc3Q3VrTWxwNjg5V1dhK1c5VU9OckRKSjhWOWpKZk1Kc283bHBMRmNjTEwvVTdrd1ZYcmw0S1AyZGtYY29ZUThWQlkvQTk3RXdUK01JaXhtNlVpOVM4TVJvT0ZlYm1GcytzZDlIYi9iVDFxMlRqL2xncERIb3BmTmNlbzZQQVVUejZVK25sSnc5Qi9OdHl2ejhCQ0gvdDl6YjBiakJyQkxXdzZtLytnNG9rVCtJYWxPSkRUQ25lYnBOcWIyaEphd3lkVlFwYWYzSklrRGQ5bVFwbFpIQ252a1NmQks4aTBNMDZtVHB4OCtUdDhOaWpzcmZLMTI5WE95YmgyaFZMZ3F1MGIzWHhUbjBQa1NGOEtkd2tzZGtqKzlVZEZOb1puVXpWalkwM2UxZndMemVkS0NhMDFybStnNXF4RjAwVWtsdEV0MVRCRjZiVHVSQnNDVWhGQUREZ09Gd2MvWUpzckU2UWNCb3FpQW9iL1V4cE95NDRzNFFsZldxWlJsMHR6Y0w3dFBIUWVWWEI1NnF6dDRmVEZvbm9qeVFPZ3BJeWRlRUVscVZuM0xKK0hTeURzSVpNYStNUHovTFNxRXJCV0o1RHJHM1ZIbHIvT0l6NUs1RzVFZkZZak50Q2Niek84QWZoNUxOOVZPVlRGZFhJOEdjZkdscUgzVm9PVmpQM09pVWNyTDFTVC9aTTVvSzR5enZwQWdNQkFBR2plREIyTUIwR0ExVWREZ1FXQkJSSVlEd1ZIZm5EcHN1ZUdmUFlrYVJ6M0wrRFVUQVBCZ05WSFJNQkFmOEVCVEFEQVFIL01COEdBMVVkSXdRWU1CYUFGR2VLdXJMcVNCeDY5VHRvTnlkeUJ1dVJZOHRUTUJNR0ExVWRJQVFNTUFvd0NBWUdLb1Z3VGdFQk1BNEdBMVVkRHdFQi93UUVBd0lCQmpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRMEZBQU9DQWdFQXVKNGZGd2pnRGJzTzBTMGxOdU5sNlFxYmlkdzY4YmpIeEZxOGlzcFVSZ0xaSDl1VjVlOFNuRVJ6dHVDT1JJV0wxeVBldndsclllZTI0ajdsYlVwMnY2VWZnclljL2NKc2lNTnJoZmRaZGRCMFljTHRlajdIYUd4Y2VpMmpmRW5ITU5weFZHS1JlN3ZnTVVMYXUxLzZqdWQrSUVSOUtUcjU3NDBTMVJaMzJFLzJFbVY2OUFkeTFLdk1zbWxERkZnd0ZNaUFkUnloRXpXaThqbVRqM2ZxKzd3UFlFLzl0NUV2MjFzcEszM1BlU3pHR3dLenlMa3BEbHRCWk1SUlVNL2tRMHc5VXB4UE0wSnRvem5XcTBlTmpoVE1FazE0QmFlQWUwcElUNFpudzJreUlyRUNYS2lhT1NaT2VoZG8zZmVVS3JQZERIbDI0WEhvTWVYakNBdHgrRExXdmhkYWlnd0VRendjYWhZd1JHazFiUHBvMUMwWEk4c1QwUnFzaE15S3ZPRjg2VVp0N25Sam0vSlAwbnp0dk5NLzR3YzJXeE5ZTGVIaUVjaEtmaVp1QWZuaENtTGJTeTdLNFpUNDg4RlExbWU4aW9hMUR5bXFlaGtwbFIzMlE5ZnJSWUpKOTZpblBTNUlOT1N5U0VQWG1vS1lycUs3N1E5cFVLb3lLSE5CaE4yRkl6Rkl6UWVPckJyTElsUURCYjlQM0hKYSs3YTFrS3VFdmhZRitTQ1Q2eTE1VnlMZEp6aGU1ZERRSWZyZG5oVm5mdmw2TnFhb0Y1TlRUWmNpN3p1SWhCZks1QjRZVkl2NEVlZWlhTkgvSGhla1RRUnNxV01hTjJ5QUErdTZrbU1waitXV3BTSWVjK1hKY0JEcFdObGFzRGZWL1dIc1RWOTJJLzRWVFlZPTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5TbUZuSUhOcFoyNWxjbUZ5SUdSdmEzVnRaVzUwWlhRZ0lrWjFUVGd0VUhKdmRHOXJiMnhzSWlCdFpXUWdkSEpoYm5OaGEzUnBiMjV6Ym5WdGJXVnlJRGt5TWpJeE1UVTFOVGMwTnpJNU5qa3dOVFV1PC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48c3J2SW5mbz48bmFtZT5ZMjQ5UTBkSklGTjJaWEpwWjJVZ1FVSWdYQ3NnUTJoaGJHMWxjbk1nVTNSMVpHVnVkR3ZEcFhJc2JtRnRaVDFEYUdGc2JXVnljeUJUZEhWa1pXNTBhOE9sY2l4elpYSnBZV3hPZFcxaVpYSTlOVFUyTXpNM01qRTVNU3h2UFZOM1pXUmlZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1N4alBWTkY8L25hbWU+PG5vbmNlPksvSHp6bTBQQVhlNUkvODdnWkJraGpldjBKRT08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5RMmhoYkcxbGNuTWdVM1IxWkdWdWRHdkRwWEk9PC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eU9DNHc8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+U1U5VDwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVFV1TlE9PTwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPkVkbUkrdTNFSVcyRTd2bm5iSEJVNjJmaW5IND08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+QWxsb3dGaW5nZXJwcmludDwvdHlwZT48dmFsdWU+eWVzPC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5wdzwvdWF1dGg+PHRva2VuPmF1dG8tc3RhcnQtdG9rZW48L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=
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1. Purpose

The purpose of this document is to set a framework for the understanding of digital evidence quality. Additionally it explains how the Scrive e-signed documents relate to such framework.

2. What is quality digital evidence?

Evidence collection is a security measure that the parties signing an agreement or another type of document, use to protect themselves in the event of a future dispute. The evidence can serve the purpose of clarifying the circumstances of the signing event; what was signed, how it was signed and who the signatories were. The value of quality evidence cannot be overstated, as it can be the difference between winning and losing in the event of a dispute.

We have studied several evidence container technologies such as the signed paper document, the printed facsimile and the recorded voice to understand how to generate quality evidence in a digital environment. We found that there has been good reason to perceive the signed paper document as the gold standard for evidence quality; it has several inherent qualities that are not easily transferable into digital formats. In fact we found that new technologies have been introduced at the cost of significant loss in quality of evidence; crucial information is left out of such digital evidence containers and as a result the usefulness of such evidence is highly dependent on third parties. This section explores the key characteristics of the signed paper document as compared to digital evidence container formats with the purpose of exploring what is required to reproduce, or improve, the evidence characteristics of the signed paper document.

2.1 Integrity

To prove that evidence is legitimate it is important to be able to show that it has not been tampered with.

As outlined in the table below, integrity is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The integrity of a digital evidence container is highly dependent on the design of the system that produces it.

Question to ask:

How to emulate the integrity properties of the signed paper document in a digital evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Integrity

Can the evidence container be altered after its creation?

		A signed paper document is rarely questioned as evidence, unless there is good reason to believe otherwise. The reason being, that paper is by nature an immutable format; once signed it is difficult to manipulate the available evidence (typically paper mass, ink and fingerprints) without leaving traces of such manipulation. Thus a signed paper document is a durable “snapshot” of reality at the time that the document was signed.

		Digital evidence such as a PDF or an audio file, is by nature mutable. It is easy to alter digital evidence without leaving traces of manipulation.





2.2 Accessibility

To be able to make use of evidence it is key that it is as accessible as possible, meaning that all aspects of the evidence can be understood with a minimum amount of specialised expertise and tools.

As outlined in the table below, accessibility is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The accessibility of a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to make a digital evidence container as accessible as a signed paper document?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Tools

What tools are required to display the evidence?

		All graphical elements (i.e. text and pictures) are visible to the naked eye, thus additional tools are never required for the interpretation thereof.

		All graphical elements are hidden to the naked eye, thus additional tools (machines and software) are always required for the interpretation thereof.

Additionally, different tools display the graphical elements in different ways so it is not given that all graphical elements in the file will be accessible to the naked eye or that it will be presented in the intended way.

Or even worse, to skew the balance of power and create an information advantage to one or several of the signatories, the intended way to display the graphical elements might be to hide them to make them difficult to find unless you know what tool to use and/or where to look for the graphical elements.



		Cost

How costly can it be to access the evidence?

		For the evidence that is harder to access such as fingerprints and the age of the ink, there are societal functions for the sole purpose of extracting that evidence.

		For the digital evidence that is harder to access, special resources not available to anyone such as special tools, expertise and research skills, might be required to extract all evidence.



		Comprehensibility

How Is the evidence format understood?

		As a standard format all aspects thereof are common knowledge, readily available to anyone interested.

		There is no one standard for digital evidence, therefore the format and available documentation for the interpretation thereof, is highly dependent on the design of the system that generated the evidence.





2.3 Evidence of intent

Contract law worldwide states that an offer and acceptance are elements required for the formation of a legally binding contract: the expression of an offer to contract on certain terms by one person (the “offeror”) to another person (the “offeree”), and an indication by the offeree of its acceptance of those terms. The other elements traditionally required for a legally binding contract are (i) consideration and (ii) an intention to create legal relations. Thus, intent is a key component in making a contract legally binding.

As outlined in the table below, evidence of intent is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of intent in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to produce evidence of the intent to sign in a digital signing environment and how to match that intent with a specific document?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Output

Is the final output the same as what is viewed at the time of signing?

		The signing environment (the paper document) is the same as the final output (the signed paper document).

		The digital signing environment is not the same as the final output. i.e. the displayed information is not the same as the digital evidence produced by the system after signing.



		Comprehensibility

Is the signing environment easily comprehensible to the signatory? 

		To sign a paper document is a standardised ritual to form a binding agreement. Therefore it is reasonable to maintain that any adult of age would understand their actions and that intent can be assumed.

		There are no standards for signing in a digital environment, the signing environments are subject to human creativity and the same signing environment may change from time to time, intentionally or unintentionally. Therefore it is not possible to assume that the signing environment made it immediately clear to the signatory that it was participating in the formation of a legally binding contract, thus intent can never be assumed.





Let us illustrate the potential consequences of weak evidence of intent in a digital signing environment with an example:

Two parties go to court over a contract signed in a digital signing environment. One of the parties claims that it didn’t sign a contract. Instead it claims that it was displayed with a) an interesting drawing of a blue elephant, b) a question if it would like to see an equally interesting pink sheep, and c) a button to proceed to view the pink sheep. Then the party selected to proceed by clicking the button to see the pink sheep, viewed the pink sheep and went to bed. There was no intent to sign a contract; there was only intent to view a pink sheep.

2.4 Evidence of identity

To be able to prove the identity of a signatory, the strength and accessibility of such evidence is key.

As outlined in the table below, evidence of identity is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of identity in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it. On the other hand the signed paper document have inherent limitations to the type of evidence that can be included and the accessibility of such evidence, digital evidence containers don’t have such limitations to possibilities and accessibility and any type of digital evidence can be included and made easily accessible.

Question to ask:

How should the evidence of identity of the signing parties be captured and included into the evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Saving:

Is the evidence captured and included?

		Evidence of identity of the signing parties will automatically be captured and included into the document. The signatures can be used for graphological analysis, and fingerprints and other biometric materials from the signing parties can be used to authenticate the signatories.

		Evidence of identity of the signing parties will not be automatically captured and included into the document unless a) the software has been designed to do so, and b) the user of the software configures the software to do so.



		Formats:

In what formats can evidence be captured and included?

		There are limited possibilities to include evidence of identity other than the given; the signature, fingerprints and other biometric materials.

		New technology enables virtually unlimited possibilities to capture and include different types of evidence of identity such as audio, video, pictures and much more.



		Accessibility:

How accessible is the evidence?

		The evidence of identity is not easily accessible as it is costly and time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		The evidence of identity can be made easily accessible so that the usefulness thereof can be free and immediate to anyone.





2.5 Evidence of time

To be able to prove the time of a signature it is key to have exact evidence of time and that such evidence can be trusted to be accurate.

As outlined in the table below, trustworthy evidence of time is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of time in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it. On the other hand the signed paper document have inherent limitations to the exactness of the evidence of time that can be included and the accessibility of such evidence, digital evidence containers don’t have such limitations to exactness and accessibility and very precise evidence of time can be included and made easily accessible.

Question to ask:

How to make sure that the evidence of time can be trusted to be correct?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Trust

Can the time be trusted? 

		The time of the event can be trusted as it can be found in the ink and there is a strong scientific foundation for the technique for chemical age determination.

		The time of the event is not automatically to be trusted because it is reported by a machine whose time settings cannot automatically be guaranteed to be correct.



		Exactness

How exact can the time be?

		The signed paper document offers limited possibilities to capture exact evidence of time. It is typically done manually through writing the date of when the signature was applied to the document. Additionally it is possible to analyse the time of the signature by chemical age determination of the applied ink. Neither of those methods provides exact evidence of time. Typically the manually applied time is only the day of the signature and the chemical age determination is even less exact.

		Digital evidence containers offer extensive possibilities to capture exact evidence of time and the evidence of time can be made to be very exact down to milliseconds, microseconds or even more exact.



		Accessibility

How accessible is the evidence?

		The evidence of time is not easily accessible as it is costly and time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		The evidence of time can be made easily accessible so that the usefulness thereof can be free and immediate to anyone.





2.6 Event history

To be able to prove a signature, events related to the actual signing event can be useful to strengthen the case.

As outlined in the table below, trustworthy evidence of time is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of time in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask: 

How much event information should be collected and what should be included in the evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Ease of saving

How easy is it to capture and include related evidence?

		Collection and inclusion of related evidence has to be done manually which is costly. Therefore it is less likely that the signatories will collect and include extra evidence as a preemptive measure.

		Collection and inclusion of related evidence can be done automatically which is cheap. Therefore it can be reasonable to with take preemptive measures to collect and include extra evidence automatically through the system generating the evidence container.





2.7 Control

As seen in the previous sections, evidence is composed of many different evidence features such as integrity, accessibility, intent, identity, time and events (the “Evidence Features”). The Evidence Features may be captured in the same evidence container or distributed across multiple evidence containers, within or outside of the signatory’s direct control, such as but not limited to documents, databases or human memory. Optimally, as much as possible of the Evidence Features should be concentrated into evidence containers under the signatory’s direct control because a) the third party can cease to exist and as a result the evidence may be destroyed, b) the third party’s systems and/or administration may change and affect the accessibility of the evidence for the signatory, c) the third party’s incentives as an agent to protect the integrity of the evidence may not be, or stop being, aligned with the signatory’s incentives as a principal and thus increasing the risk of evidence loss or the risk of tampering that may affect the evidence quality or d) any combination of the aforementioned scenarios.

As outlined in the table below, control is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The control of a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to design a digital evidence container to include as much evidence as possible under the signatory’s direct control and independent from third parties?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Independence

How many of the Evidence Features are dependent on third parties to be useful?

		The paper naturally includes all Evidence Features.

		The digital evidence container must be designed specifically to include the Evidence Features, otherwise the Evidence Features will be left outside the direct control of the signatory.





3. Scrive’s solution

3.1 Introduction

We have now analysed the evidence quality characteristics of the signed paper document versus digital evidence containers. This section describes the Evidence Package and how it has been designed in relation to the evidence quality characteristics. Our goal has been to reproduce the evidence qualities of the signed paper document, the long-standing gold standard for evidence containers, while at the same time add new qualities enabled by new technology. The end result is an evidence container not only imitating the most important features of the signed paper document but also with qualities superior to the signed paper document.

As explained in the introduction section to this Evidence Documentation, Scrive eSign is designed to a) enable its users to define workflows for signing electronically, b) execute the e-signing workflow, c) record the evidence and d) once all signatories have signed, use the recorded evidence to produce the Evidence Package. Thus, the Evidence Package is the end result of all these four steps in Scrive eSign and to be able to understand the Evidence Package, it is important to understand each of these four steps. This section explains the four steps in Scrive eSign required for producing the Evidence Package.

3.2 Summary

The Evidence Package addresses the questions in the section “How to create quality evidence?” in the following ways:

		Topic

		Question

		Evidence Package



		Integrity

		How to emulate the immutability of the signed paper document in a digital evidence container?

		Scrive eSign seals the Evidence Package with a digital signature (see step 10 in the Service Description). Depending on which sealing method was chosen, one of two things is applicable. With Keyless Signature Infrastructure based digital signature: Within one (1) month and five (5) days Scrive eSign seals the Evidence Package with a Keyless Digital Signature (see step 11 in the Service Description) which can be used to verify the document’s integrity mathematically with the help of the Digital Signature Documentation (see step 9  in the Service Description). With PAdES digital signature: Protects the document with a tamper-evident seal and makes Long Term Validation (LTV) of the seal possible.



		Accessibility

		How to make a digital evidence container as accessible as a signed paper document?

		Scrive eSign append the Verification Page to the Signing PDF containing a brief documentation (see step 2  in the Service Description), append this Evidence Quality Framework (see step 4 in the Service Description) and append the full Service Description (see step 5  in the Service Description) these documents together explain the Evidence Package and, except from a few exceptions, eliminate the need for further expertise or resources.



		Evidence of Intent

		How to produce evidence of the intent to sign in a digital signing environment and how to match that intent with a specific document?

		Scrive eSign makes a screenshot of the confirmation in the signing environment of the Signatory, after the Signatory has signed and includes this screenshot into the Evidence of Intent (see step 8 in the Service Description). Behind the confirmation the document is visible to make it possible to match the intent with the document.



		Evidence of Identity

		How should the evidence of identity of the signing parties be captured and included into the evidence container? 

		Scrive eSign performs meticulous data collection in the Transaction Logs and then selected identity data is printed into the Verification Page (see step 6 in the Service Description) and all identity data is included into the Evidence Log (see step 4 in the Service Description).



		Evidence of time

		How to make sure that the evidence of time can be trusted to be correct?

		Scrive eSign collects time of events and Clock Error Samples into the Transaction Logs. These Clock Error Sample data are computed into useful numbers that can be used to mathematically calculate the likelihood of time deviation from the registered time.  Everything is included into the Evidence Log (see step 6 in the Service Description) and the Evidence if Time (see step 7 in the Service Description). Additionally the digital signature with which the document is sealed (see step 10 in the Service Description) includes a strong timestamp that can be used as an additional source of evidence of time.



		Event history

		How much event information to collect and what to include in the evidence container?

		Scrive eSign collects as much information as possible into the Transaction Logs and include all collected information into the Evidence Log (see step 6 in the Service Description).



		Control

		How to design a digital evidence container to include as much evidence as possible under the signatory’s direct control and independent from third parties?

		Scrive eSign goes to great lengths to collect and include as much evidence material as possible into one single evidence container, the Evidence Package. The Evidence Package include all Evidence Features of a signed paper document and more thereto.





4. Benchmarking the evidence quality of the Evidence Package

Based on the criteria as set forth in section 2 (What is quality digital evidence?), it can reasonably be argued that the Transaction Logs together with the measures in step 1-11 to produce the Evidence Package, to generate a digital evidence container of highest quality. Lets see how, in our opinion, the Evidence Package fare in comparison to the signed paper document when applying the framework as set forth in section 2.

		Main criteria

		Subcriteria

		Signed paper document

		Evidence Package



		Integrity

		Mutability

How mutable is the evidence container?

		Not mutable.

		Not mutable after applying the Digital Signature, in the sense that any alteration can be detected. In the event of a leak of the private key that Guardtime maintains, forged evidence containers would be detected if the Keyless Digital Signature has been applied. For PKI sealing, in the event of a leak of our private key for the PAdES digital signature, our certificate will be revoked. In that case, even if that certificate is revoked, the digital signature will still be able to show that at the time of sealing the certificate was not revoked and thus the digital signature (seal) is still valid.



		Accessibility

		Tools

What tools are required to display the evidence?

		No tools required.

		The Evidence Package is produced in standard PDF format and thus all parts of the Evidence Package is accessible through standard PDF readers where attachments are displayed. Adobe Reader is one example of such PDF reader.



				Cost

How costly can it be to access the evidence?

		The cost depends from country to country on the societal functions of the society and what they charge for document analysis.

		All evidence is made easily accessible and at no cost. The only evidence that requires any level of expertise is a) the technical expertise required to apply the Digital Signature Documentation to prove the Evidence Package’s integrity and timestamp mathematically and b) the statistical expertise to apply the time measurements to the statistical model to prove the exact time of an event.The need for case a is expected to be extremely rare and the statistical expertise in case b is common knowledge and easy to come by.



				Comprehensibility

How Is the evidence format understood?

		It is common knowledge available to anyone.

		The Evidence Documentation includes all explanations necessary.



		Evidence of Intent

		Output

Is the final output the same as what is viewed at the time of signing?

		Yes. Always.

		No. Never for digital evidence containers. The screenshot included in the Evidence of Intent which include a picture of the signed document in the background is intended to strengthen the evidence that what was viewed in Scrive eSign was the same as the output. The solution is not terminal though as this does not guarantee that the document was exactly the same in all parts.



				Comprehensibility

Is the signing environment comprehensible to the Signatory?

		Yes. Always for any mentally capable adult.

		Yes. The screenshot of the confirmation message after signing, that is included in the Evidence of Intent, is evidence that the Signatory understood that they were taking part in a e-signing workflow.



		Evidence of Identity

		Saving

Is the evidence captured and included?

		Yes. Unless the party wears gloves or for other reason manages to avoid direct physical contact with the paper.

		Yes. All information collected during the e-signing workflow is collected in the Transaction Logs and included in the Evidence Log upon producing the Evidence Package, including any evidence of identity.



				Formats

In what formats can evidence be captured and included?

		Limited possibilities.

		Unlimited possibilities.



				Accessibility

How accessible is the evidence?

		Not very accessible. Costly and/or time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		All evidence of identity is included in plain text in the Evidence Log or as easily accessible attachments to the document if requested in other format, such as photo for example.



		Evidence of time

		Trust

Can the time measurement be trusted?

		Yes.

		Yes. UTC time stamps plus deviation are time intervals guaranteed to be traceable to  reference time. Additionally the digital signature with which the document is sealed contains a time stamp which can be verified mathematically using only public information. 



				Exactness

How exact can the time measurement be?

		Not very exact. The standard precision is per day. Chemical age determination is even less exact.

		It can be very exact. The time is measured with microsecond resolution.



				Accessibility

How accessible is the evidence?

		Not very accessible. Costly and/or time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		Very accessible. All evidence of time is included in plain text in the Evidence Log.



		Event history

		Ease of saving

How easy is it to capture and include related evidence?

		Not very easy. Manual labor is required. Therefore likely to happen to a minimal extent.

		Effortless. Scrive eSign automatically collects and includes plenty of evidence in the Transaction Logs and prints all that evidence into the Evidence Log.



		Control

		Independence

How many of the Evidence Features are dependent on third parties to be useful?

		None. The signed paper document is a self contained evidence container format.

		None. The Evidence Package is a self contained evidence container format.
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1. Purpose

The purpose of the Digital Signature Documentation is to provide a method so that the integrity of the Evidence Package can be verified mathematically and independently of Scrive, Guardtime or any other third party, only relying on public information. 

2. Overview

2.1 Digital Signatures

Digital signatures are used to make digital data tamper proof, so that it can be verified that the data has not been modified since the digital signature was created.

Digital signatures are designed in a way that there is a method for checking that the data that the signature is applied to is not modified, and that there is a method for checking that the signature has been issued in some trusted way.

2.2 Cryptographic Hash Functions

There is one mathematical concept that is pervasive in digital signing technologies: cryptographic hash functions. Such functions are used to straightforwardly compute a “hash value” of some fixed length (e.g. 256 bits) of some arbitrary amount of data, with the property that it is infeasible to reverse the function and get the data back from the hash value, but most importantly: it is infeasible to come up with any other piece of data that will compute to the same hash value.

These properties imply that it is sufficient to protect hash values of data instead of the data itself. The reason is that if we know that the protected hash value is unmodified and matches the hash value that we can compute of the data itself, then we know that it is infeasible that the data itself has been modified. For integrity purposes, hash values are essential condensations of the original data.

In addition to the cryptographic hash functions, many technologies for digital signatures are based on the use of keys.

2.3 Key-based digital signatures

In key-based digital signatures, secret information (private keys) are used to create signatures by some trusted organisation. Each private key has a corresponding public key which is used for verifying the integrity of the digital signatures created with the private key. So to check a key-based digital signature, one needs to access the public key that corresponded to the secret key used to create the signature. In addition to verifying the signature using the public key, one has to verify that the public key comes from the trusted organisation that created the signature. This can be done using digital certificates as part of the public-key infrastructure.

Key-based digital signatures are problematic due to the durability requirements that come with protecting Evidence Packages. The private key must be kept secret by the trusted organisation. Should the key become public, the digital signatures that were issued using it can no longer be used to verify the integrity of the data. As a mitigation, the trusted organisation can limit the time that any one public/private key pair is used, and then erase the private key. Should a private key leak from the trusted organisation, only signatures created during the lifetime of the private key become worthless. However, more frequent renewal of keys mean that the organisation issuing digital signatures must provide more public keys for verification purposes. The main problem remains: how can one be sure that a private key was not leaked and used to forge digital signatures? The PAdES standard specifies a set of restrictions and extensions to the standards for PDF and ISO-32000-1 and -2. PAdES is described in the technical specification TS-102 778 that is published and maintained by the European Telecommunication Standards Institute, ETSI.

2.4 Keyless digital signatures for durability

Keyless digital signatures rely solely on the properties of cryptographic hash functions to protect data, without the use of secrets.

An extremely simple (but naive) method for creating a keyless digital signature is to compute the hash value of some data and then make that hash value public so that it can be used to verify that copies of the data have not been modified. It is important that the hash value is published so that that a verifier readily can find it and trust that the hash value is authentic, and that the publication is permanently accessible for the foreseeable future. A suitable method is to publish the hash value in a newspaper that is widely spread and archived throughout the world.

Although simple, the naive method described is not practical in that it requires one hash value to be published for each piece of data that needs a digital signature. To make keyless digital signatures practical one can combine hash values from multiple pieces of data by juxtaposing the hash values and computing new hash values of the result, as illustrated below:





By combining hash values in this way, one can choose to publish the combined hash value periodically, e.g. once a month. For verification to work, additional information is needed to ensure that a particular Evidence Package’s hash value leads to the hash value that is published in a newspaper (such a published hash value is called a publication code). Therefore, the digital signature contains information about what newspaper contains the publication code (currently, publication codes are printed in Financial Times), as well as intermediate hash values in the linked chain of hashes all the way to the publication code. For the middle Evidence Package in the diagram above, the digital signature would have information about where one can find the publication code c₆, as well as the intermediate hash values c₃, d₄, and d₅. From the Evidence Package’s computed hash value d₃, the intermediate hash values in the digital signature, and the combining cryptographic hash function H taking juxtaposed hash values, a verifier would compute the complete chain of hash values: c₄ = H(c₃,d₃), c₅ = H(c₄,d₄), c₆ = H(c₅, d₅). Having computed c₆, the verifier needs to check that it is equal to the newspaper’s publication code.

Since the digital signature must contain extra information about intermediate hash values that stem from other Evidence Packages leading to the publication code, one cannot immediately put the keyless digital signature into the Evidence Package upon its creation—one has to wait until the publication code is known. But since the parties involved in signing a document typically want access to the Evidence Package right away, Scrive E-sign provides the parties with an initial version of the Evidence Package with a temporary, keyless digital signature. Once the Evidence Package’s hash value has been part of the linked chain that leads to a publication code, Scrive E-sign produces a new Evidence Package with the permanent, keyless digital signature. Signatories that choose to store their Evidence Package in the archive service provided by Scrive E-sign can download the revised Evidence Package in the archive once it becomes available.

The devil in the details regarding the implementation of keyless digital signatures (e.g., in practice one would use trees of intermediate hash values instead of linked chains), but the fundamental principle is the same: data can be verified by computing a sequence of hash values and check against a value that is published in a trusted way.

2.5 Verifiable timestamps using keyless signatures

The keyless signature not only provides a method for verifying the integrity of the Evidence Package, it also encodes the time down to the second when the signature was created. By construction, the time encoding is irrefutable and can be produced as part of the verification method of the keyless digital signature.

The following diagram gives a simplified version of how the time encoding works. Each publication code that goes into a newspaper is the root of the so called calendar tree, which is an ever-growing tree with one leaf node for each second since midnight, January 1st, 1970 in Coordinated Universal Time (UTC), a point in time we will denote T₀. (In the diagram, we have assumed that there is one evidence package providing the hash value for each leaf node, which is a simplification since we for each second may have zero or more than one evidence package for which we want a digital signature. In reality, the hash value of each leaf node in the calendar tree is constructed from an aggregation tree of hash values. We have also assumed a very small calendar tree, consisting of just four leaf nodes spanning a time of four seconds. A calendar tree for a whole month is of course much larger.)





Now, suppose we want to verify the digital signature for the evidence package in the third row. The digital signature contains the path from the root down to the leaf, telling us if we should choose the upper route (encoded as a 0) or lower route (encoded as a 1) to get to the next level. The choices form a sequence which can be interpreted as a binary number, and for the path highlighted in yellow, this binary number is 10 which in decimal is the number 2. One can then conclude that this leaf was constructed at T₀ + 2, that is, 2 seconds after midnight, January 1st, 1970 (UTC).

(In reality, the time encoding is not done using T₀ as a start point, but instead by using the time when the publication code was created as an end point. Details can be found in appendix Extracting the Signing Time.)

The next section provides precise information about the digital signatures produced by Scrive E-sign and how they can be verified.

3. How to Verify the Evidence Package

The signed document (PDF file) that the Evidence Package (HTML attachments - that this Digital Signature Documentation is part of) is embedded into, has either been electronically sealed by Scrive using the Guardtime Keyless Signature technology or with a PAdES digital signature. This enables independent verification of the time when the document was signed and checking that it has not been modified since. The process consists of several steps outlined below. If the document is signed using PAdES the signature can be validated in Acrobat Reader.

3.1 Extracting the Signature

The signature is embedded into the document following the standard PDF digital signature framework [PDF, section 12.8]. A Guardtime signature has the value GTTS.TimeStamp in its Filter field.

A single PDF file can contain several revisions of a document [PDF, section 7.5.6]. A Guardtime signature normally signs all revisions up to and including the one that contains it. In order to verify the document as it was signed, all subsequent updates have to be removed from the file.

More precisely, the signature protects the parts of the document specified by the ByteRange field of the signature. The two ranges must cover everything left after the previous step, except the Contents field of the signature.

The signature value is embedded in the Contents field in base 16 encoding. The value has to be stripped of trailing spaces and decoded [BASE, section 8] for further processing.

3.2 Parsing the Signature

The result of the previous step has to be parsed as an ASN.1 data structure in BER encoding [ASN, DER]. This must yield a ContentInfo structure [CMS, section 3] that embeds a SignedData structure [CMS, section 5] in the content field.

The contents of the encapContentInfo.eContent field of the SignedData structure have to be parsed as an ASN.1 data structure in DER encoding. This must yield a TSTInfo structure [TSP, section 2.4.2].

A Guardtime signature must have a single SignerInfo element in the signerInfos field of the SignedData structure and the object identifier 1.3.6.1.4.1.27868.4.1 in the signatureAlgorithm field of the SignerInfo structure.

The contents of the signature field of the SignerInfo structure have to be parsed as an ASN.1 data structure in DER encoding. This must yield a Guardtime-defined TimeSignature structure:

                          TimeSignature ::= SEQUENCE {

                            location HashChain,

                            history HashChain,

                            publishedData PublishedData,

                            pkSignature [0] SignatureInfo OPTIONAL,

                            pubReference [1] SET OF OCTET STRING OPTIONAL

                          }

                          PublishedData ::= SEQUENCE {

                            publicationIdentifier INTEGER,

                            publicationImprint DataImprint

                          }

Each of the HashChain fields is an ASN.1 OCTET STRING that contains a concatenation of a number of HashStep records. Each HashStep record in turn is a concatenation of a 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions), a 1-byte direction indicator, a variable-length DataImprint field, and a 1-byte level number. The DataImprint field consists of a 1-byte hash algorithm code followed by the hash value (the number of bytes determined by the hash function). Note that all these are just concatenated together, not encoded as separate ASN.1 fields.

The DataImprint field in the PublishedData structure is an ASN.1 OCTET STRING that consists of a 1-byte hash algorithm code followed by the corresponding number of bytes of hash value (again, just concatenated).

The contents of the pkSignature and pubReference fields will not be used in the following and thus need not be parsed. However, presence of the pkSignature field indicates the hash chain contained in the history field is a temporary one not connected to a printed control publication. In such a case, the history and publishedData fields should be updated before proceeding (appendix Extending the TimeSignature).

3.3 Checking the Document

To check that the document matches the signature, it must be verified that the hash value of the signed document corresponds to the one embedded in the signature.

The concatenation of the sections of the original PDF file specified by the ByteRange field has to be hashed using the algorithm specified by the messageImprint.hashAlgorithm field of the TSTInfo structure. The result must be equal to the value of the messageImprint.hashedMessage field of the TSTInfo structure.

3.4 Checking the Signature

To check that the signature is internally consistent, it must be verified in several places that the hash value computed from one part of the signature corresponds to the one embedded in another part.

The DER-encoded representation of the TSTInfo structure (that is, the value of the encapContentInfo.eContent field of the SignedData structure) has to be hashed using the algorithm specified by the digestAlgorithm field of the SignerInfo structure. The result must be equal to the value of the message-digest attribute in the signedAttrs field of the SignerInfo structure.

The DER-encoded representation of the SignedAttributes structure has to be hashed using the algorithm specified by the digestAlgorithm field of the SignerInfo structure. The result will be the input data to the hash chain computation process described next. Note that the data to be hashed in this step is different from the representation of the signedAttrs field in the SignerInfo structure, as the latter is a tagged implicit set while the former is an explicit set [CMS, section 5.4].

For each HashStep record in the location hash chain and then for each HashStep record in the history hash chain in the TimeSignature structure, in the order in which the records appear in the chains:

		compute x as the result of hashing the input data with the algorithm specified by the hash algorithm code (the first byte) in the record;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 0:

		compute y as the concatenation of the DataImprint field (bytes from the third up to but excluding the last), the hash algorithm code (the first byte), the value of x, and the level byte (the last byte);

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 1:

		compute y as the concatenation of the hash algorithm code (the first byte), the value of x, the DataImprint field (bytes from the third up to but excluding the last), and the level byte (the last byte);

		if the direction indicator (the second byte) is something else:

		abort with an error "invalid signature";

		the value of y is the input for the next step.



Finally, the value of y from the last step of the hash chain computation has to be hashed using the hash algorithm specified by the first byte of the publicationImprint field of the PublishedData structure. The result must be equal to the remaining bytes of the publicationImprint field.

3.5 Checking the Publication

To check that the signature matches the widely witnessed control publication, it must be verified that the contents of the PublishedData structure correspond to a printed publication acquired from a trusted source.

The publicationIdentifier field in the PublishedData structure contains the POSIX time [POSIX, section 4.15] value for the moment when the control publication was generated. A Guardtime control publication appears in the World Edition of the Financial Times 2–6 days after it is generated (depending on the publisher's schedules).

The PublishedData structure is formatted into human-comparable form as follows:

		the value of the publicationIdentifier field as a 64-bit integer (8 bytes in big-endian order) and the contents of the publicationImprint field are concatenated;

		a CRC-32 checksum [CRC, section 8.1.1.6.2] is computed on the result of the previous step and appended to it;

		the result of the previous step is encoded in base 32 [BASE, section 6];

		the result of the previous step may be broken into groups of 6 or 8 characters by dashes.



The result must be equal to the control publication that appears in the newspaper (ignoring possible differences in the optional character grouping).

3.6 Conclusion

Since in the whole computation starts from the contents of the PDF file and through a series applications of one-way functions ends up at a value that was known to exist at some well-established time in the past (the time when the newspaper was printed), this proves that the file in question existed before that time in the same form as it is currently.

The preceding statement relies only on the hash functions being one-way and assumes absolutely nothing about the Guardtime technology. Adding information about how the hash chains are constructed (which is seen by all Guardtime clients while it happens and can thus also be considered quite widely witnessed) makes it possible to extract the signing time with much better precision (appendix Extracting the Signing Time).

4. Hash Functions

The following table lists the hash functions that may be used in hash chains in Guardtime keyless signatures, along with their identifiers and hash value sizes.

		Algorithm Name

		Guardtime ID

		Hash Value Size

		Algorithm Specification



		SHA-1

		0

		20

		SHA, section 6.1



		SHA-224

		3

		28

		SHA, section 6.3



		SHA-256

		1

		32

		SHA, section 6.2



		SHA-384

		4

		48

		SHA, section 6.5



		SHA-512

		5

		64

		SHA, section 6.4



		RIPEMD-160

		2

		20

		RIPE, section 7





5. Extracting the Signing Time

The time when a datum was signed with a Guardtime keyless signature can be extacted from the history and the publicationIdentifier fields of the TimeSignature structure (section Parsing the Signature). The process is as follows:

		set h to 0 and p to the value of the publicationIdentifier field;

		for each HashStep record in the history hash chain, in the reverse of the order in which the records appear in the chain:



		if p is 0: abort with an error "invalid signature";

		set x to the highest power of 2 that does not exceed p;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 0: set h to h+x and p to p-x;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 1: set p to x-1;

		if the direction indicator (the second byte) is something else: abort with an error "invalid signature";



		if p is not 0: abort with an error "invalid signature";



The final value of h is the POSIX time [POSIX, section 4.15] value for the moment when the datum was signed.

6. Extending the TimeSignature

For each Guardtime signature and any control publication generated after the signature was issued, a hash chain can be created that connects the signature to the control publication and thus also to the printed medium in which the publication appeared. This process is called extending the signature.

The preferred way to do this is to access an online verification service using a tool obtained from either Scrive or Guardtime. This can also be done independently using the calendar database acquired either from Guardtime or, in case Guardtime has ceased the service, from the Estonian Technical Surveillance Authority, to which Guardtime is obligated to deposit the database before exiting the business.

The Guardtime calendar database consists of one hash value per second, indexed by integral POSIX time [POSIX, section 4.15] values (red nodes and black numbers on the figure below). Each of these hash values aggregates all signing requests that the Guardtime service processed during the corresponding 1-second time interval.

The aggregate hash values are connected into binary trees by hashing them together in pairs in left to right order, then hashing the first level pairs together again, and so on until a set of complete binary trees is obtained (blue arrows and nodes on the figure). For generating the control publication, the roots of the binary trees are hashed into a chain in right to left order (purple arrows and nodes), and the value from the last node of the chain is extracted for generating the control publication (golden arrow).

More precisely, each node on the figure is a DataImprint structure (section Parsing the Signature). On each step, the DataImprint from the left child node, the DataImprint from the right child node, and a single byte with the value of 255 are concatenated together, hashed, and the result is obtained as a DataImprint consisting of the concatenation of the 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions) and the hash value.





For manageability, the database is split into several files (separated by dashed black lines on the figure). For the files to be usable without access to preceding ones, each file starting from some time value t also contains the root values from the binary trees corresponding to the state of the database on time t-1 (dashed blue arrows between the first and second file on the figure).

To construct the hash chain linking a given signature to a given publication, the following steps have to be performed:

		The signing time has to be extracted from the history and publishedData fields currently in the signature (appendix Extracting the Signing Time);

		The calendar database files covering the full interval from the signing time to the time when the publication was generated have to be obtained (format and naming of the files described later in this section);

		The hash-linked structure corresponding to the time when the publication was generated has to be reconstructed (as described earlier in this section);

		The unique hash chain connecting the leaf entry corresponding to the signing time to the root entry corresponding to the control publication (dotted arrows on the figure above) has to be extracted;

		The TimeSignature structure (section Parsing the Signature) has to be updated with new values:



		The history field is set to the concatenation of HashStep records describing the steps in the hash chain; each HashStep record is constructed as the concatenation of the 1-byte hash algorithm code from the DataImprint in the current node, the 1-byte direction indicator (0 if the sibling node is to the right in the tree, 1 if the sibling is to the left), the DataImprint from the sibling node, and a single byte with the value of 255;

		The publicationIdentifier field is set to the POSIX time value for the moment when the control publication was generated;

		The publicationImprint field is set to the DataImprint value in the root entry corresponding to the control publication.



Each calendar database file consists of a fixed header, a set of root node records, a sequence of calendar node records, and a checksum record. In the following, many values are given in hexadecimal, with the 0x prefix prepended.

The header consists of 12 fields totaling 65 bytes:

		8-byte sequence: file format identifier; must be 0x47, 0x54, 0x49, 0x4d, 0x45, 0x48, 0x44, and 0x42 (ASCII representation of 'GTIMEHDB');

		4-byte integer: endian-ness indicator; fixed value 0x01020304; all other 32-bit integers in the file will be in the same byte order;

		4-byte integer: version number; must be 0x00000001 (in file byte order);

		8-byte integer: endian-ness indicator; fixed value 0x0102030405060708; all other 64-bit integers in the file will be in the same byte order;

		8-byte integer: file creation time as POSIX time;

		8-byte integer: first calendar record index; the POSIX time value for the first node in the calendar node section of the file;

		4-byte integer: first calendar record offset; the offset of the start of the calendar node section within the file;

		4-byte integer: calendar record length; the length of each record in the calendar node section of the file;

		1 byte: calendar hash algorithm; the 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions) for the hash function used by all calendar nodes in this file (they all must use the same algorithm);

		1 byte: flags; must be 0x01;

		14 bytes: reserved for future; all bytes must be 0x00;

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the header record; this is intended as a short-term protection against accidental errors while the file is being created; checking this may be omitted as the checksum record at the end of the file gives much stronger protection.



The root node section spans the space from the end of the header to the beginning of the calendar node section. It consists of a sequence of root node records followed by a 1-byte CRC8 checksum of all preceding bytes in the section. Each root node record consists of 4 fields:

		4-byte integer: record length; the number of bytes to follow in this record (excluding the length field itself);

		8-byte integer: record index; the POSIX time value for the last calendar node in the complete binary tree whose root this node is;

		1 byte: the 1-byte hash algorithm code for the hash function used in this node;

		variable-length sequence: the hash value in this node (the length is determined by the hash function used; it may also be computed by subtracting 9 from the value of the record length field).



Note that the concatenation of the two last fields in each record yields the DataImprint value for the corresponding node.

The calendar node section spans the space from the end of the root node section to almost the end of the file; it is followed only by a checksum record that has the same size and format as a calendar node record. It consists of a sequence of calendar node records (and no section checksum). Each calendar node record consists of 3 fields:

		4-byte integer: record index offset; this value is to be added to the first calendar record index field from the file header to obtain the POSIX time value for this node;

		variable-length sequence: the hash value in this node (the length is determined by the hash function used which is specified by the calendar hash algorithm field in the file header; it may also be obtained by subtracting 5 from the calendar record length field in the file header);

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the record.



Again, note that the concatenation of the calendar hash algorithm field from the file header and the hash value field from the record yields the DataImprint value for the corresponding node.

The last record in the file is the cryptographic checksum of the whole file:

		4-byte integer: fixed value 0xffffffff;

		variable-length sequence: the hash value computed by hashing all data preceding the checksum record in the file using the hash function specified in the calendar hash algorithm field in the file header (the length is the same as for the calendar node records);

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the record.



The calendar database files are named following the pattern

    hashdb-tttttttttttttttt-yyyy-mm-dd-hhmmss.bin

where the fields have the following meaning:

		filename prefix, always hashdb;

		POSIX time value for the first calendar node in the file; 16-digit lower-case hexadecimal number with leading zeroes preserved (but no 0x prefix);

		year, month, and day of the file creation time; month and day are 2-digit decimal numbers with the leading zeroes preserved;

		hour, minute, and second of the file creation time (in UTC); each is 2-digit decimal number with the leading zero preserved;

		filename suffix, always bin.
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1. Purpose

The purpose of this document is to explain how Scrive eSign measures time and provide a mathematical algorithm by which it is possible to calculate the probability of the error of the time stamps recorded by Scrive eSign.

2. Time measurement process

This section explains the NTP (Network Time Protocol) configurations of the systems involved with time measurement of Scrive eSign.

2.1 The hypervisor

Amazon, which Scrive eSign uses as hosting provider, use Xen or KVM depending on the generation of the virtual machine, for virtualisation. The default configuration is that all VM hosts are time synced using a clustered public pool of NTP servers. Scrive eSign does not use this mechanism.

2.2 Time synchronisation

Scrive eSign relies on NTP running on the virtual machine guests to get coordinated time from an NTP source. Scrive eSign does not use the time provided by the hypervisor hosts hosting the virtual machines, i.e. Amazon. This will help mitigate factors like load on the hypervisors or virtual machine guests affecting clock accuracy. This NTP synchronisation will override the clock synchronisation from the VM hosts’ clocks.

3. Configuration of hardware and services

This section describes the time/NTP and monitoring configuration of the application servers that run the Scrive eSign service.

3.1 Boot Time

The guest virtual machine behavior for the database server is as follows:

		On boot the virtual machine guest clock is set from the VM host

		ntp-date is run once from an init script

		ntpd is then run from another init script, which runs continuously



The behavior on the application server is the same with the exception of the ntpdate step which is not present on this system. It is worth noting that entries in procfs are not available for querying the configuration of the kernel with regards to Xen/clock configuration.

3.2 NTP Configuration

Logging that traces accuracy and time synchronisation is configured to use local NTP servers in the Scrive environment, which in turn acts as a proxy for the NTP server pool below that follows UTC(SP), i.e. official Swedish time:

		ntp1.sth.netnod.se

		ntp2.sth.netnod.se

		ntp1.gbg.netnod.se

		ntp2.gbg.netnod.se

		ntp1.mmo.netnod.se

		ntp2.mmo.netnod.se



3.3 Monitoring

Scrive eSign service has a monitoring system (Nagios) that monitors various aspects of the NTP statistics and keeps historic logs. It informs of problems with NTP server connectivity, jitter and offset, immediately regardless of what time of day it is.

3.4 Time scale

The NTP configuration together with the logging implies that we are following UTC(SP), and all timestamps are because of this traceable to this time scale.

4. Calculation of the probability of the clock error

This section describes how to calculate the probability of the clock error of the Scrive eSign timestamps.

4.1 Clock error samples

Once per hour Scrive eSign uses the NTP protocol to check the difference between the Scrive eSign server clock and UTC(SP). This check is performed directly against servers in the NTP server pool listed in Section 3.2. Each check results in one clock error sample (hereinafter “Clock Error Samples”), which is assumed to accurately reflect the actual clock error.

4.2 Clock error algorithm

The calculation of the probability of the clock error can be done by inserting the Clock Error Samples into the algorithm below. We assume that the samples follow a normal distribution.

		Let 

 be a set of the clock error samples (in seconds). Let 

, 

.

		Let 

 be the random variable representing the clock error with parameters estimated using data set 

.

		Let 

, 

 be the the empirical distribution function.

		Let 

 be the size of discretized value space, 

. Let 

 be the discretized value space, 

 be the set of data points representing empirical distribution function, 

 be the set of data points representing cumulative distribution function of the random variable estimating the clock error.

		Plot the data in 

 and 

 to assess the accuracy of the estimation.

		

 is the estimated probability that the clock error is smaller than 

 seconds.



4.3 Clock error samples and evidence of normal distribution

The last 1000 Clock Error Samples are inserted into this document in section 5. These Clock Error Samples can be used as input data to the algorithm in 4.2 to provide evidence of normal distribution and to calculate the probability of the clock error of the Scrive eSign time stamps. From the Clock Error Samples one can derive the parameters (mean and variance) for a normal distribution. One can also calculate the difference between this estimated distribution and the empirical data given by the Clock Error Samples themselves. You can see cumulative distribution functions (cdf) for the estimates and the empirical data and on top of that the difference between the empirical and estimated errors in the graph below. This graph also allow us to visually estimate the probability of a specific maximum error.
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4.4 Input parameters

Based on the Clock Error Samples in section 5 it is possible to calculate the variables that define the normal distribution (mean and standard deviation). Scrive eSign has automatically calculated these variables as per the below:

		mean: -0.18 ms

		standard deviation: 0.90 ms



4.5 Probability of the clock error

By using the algorithm and the Clock Error Samples Scrive eSign calculated the following probabilities of the clock error ‘e’:

		|e| < 2.5 ms: ≈99.377%

		|e| < 5 ms: ≈100.000%

		|e| < 10 ms: ≈100.000%



5. Clock Error Samples

The following are the clock error samples collected between 2022-06-02 17:32:28.882915 UTC and 2022-07-14 09:06:30.554539 UTC:

		Time collected		Clock offset

		2022-06-02 17:32:28.882915		-1.0 ms

		2022-06-02 18:32:31.002672		-0.8 ms

		2022-06-02 19:32:32.73277		0.7 ms

		2022-06-02 20:32:34.985742		-1.3 ms

		2022-06-02 21:32:36.648583		-1.0 ms

		2022-06-02 22:32:38.52489		-1.5 ms

		2022-06-02 23:32:40.316955		-0.8 ms

		2022-06-03 00:32:42.470712		-0.5 ms

		2022-06-03 01:32:43.946948		0.8 ms

		2022-06-03 02:32:45.971323		0.5 ms

		2022-06-03 03:32:48.205677		0.6 ms

		2022-06-03 04:32:51.60007		-0.2 ms

		2022-06-03 05:32:53.79649		1.1 ms

		2022-06-03 06:32:56.204273		0.3 ms

		2022-06-03 07:32:58.941246		1.3 ms

		2022-06-03 08:33:00.623115		0.3 ms

		2022-06-03 09:33:02.814766		0.4 ms

		2022-06-03 10:33:05.199368		-0.5 ms

		2022-06-03 11:33:07.325742		-0.8 ms

		2022-06-03 12:33:09.193886		0.5 ms

		2022-06-03 13:33:11.122319		-0.7 ms

		2022-06-03 14:33:12.783455		-1.3 ms

		2022-06-03 15:33:14.659907		0.9 ms

		2022-06-03 16:33:16.341863		0.7 ms

		2022-06-03 17:33:18.593717		1.3 ms

		2022-06-03 18:33:20.72995		-0.2 ms

		2022-06-03 19:33:22.379201		-1.5 ms

		2022-06-03 20:33:24.053642		0.5 ms

		2022-06-03 21:33:25.90217		1.0 ms

		2022-06-03 22:33:28.713372		1.0 ms

		2022-06-03 23:33:30.511782		-0.6 ms

		2022-06-04 00:33:32.043703		-0.1 ms

		2022-06-04 01:33:33.853674		-0.1 ms

		2022-06-04 02:33:35.917813		0.5 ms

		2022-06-04 03:33:40.134538		-0.1 ms

		2022-06-04 04:33:43.857843		0.3 ms

		2022-06-04 05:33:45.395477		0.4 ms

		2022-06-04 06:33:47.265726		0.3 ms

		2022-06-04 07:33:49.91494		0.6 ms

		2022-06-04 08:33:51.613646		0.8 ms

		2022-06-04 09:33:53.905716		0.1 ms

		2022-06-04 10:33:55.835492		-0.2 ms

		2022-06-04 11:33:57.399318		-1.0 ms

		2022-06-04 12:33:59.046305		0.0 ms

		2022-06-04 13:34:01.249513		-1.1 ms

		2022-06-04 14:34:02.879821		0.5 ms

		2022-06-04 15:34:04.834272		0.0 ms

		2022-06-04 16:34:06.753758		-0.7 ms

		2022-06-04 17:34:08.316331		-0.4 ms

		2022-06-04 18:34:10.099224		-0.9 ms

		2022-06-04 19:34:11.874732		-0.7 ms

		2022-06-04 20:34:14.929034		-1.0 ms

		2022-06-04 21:34:16.591298		0.3 ms

		2022-06-04 22:34:18.644458		-0.4 ms

		2022-06-04 23:34:21.055782		-0.7 ms

		2022-06-05 00:34:23.157489		0.4 ms

		2022-06-05 01:34:24.920292		0.0 ms

		2022-06-05 02:34:27.447408		1.1 ms

		2022-06-05 03:34:30.372267		-0.6 ms

		2022-06-05 04:34:34.034413		-0.2 ms

		2022-06-05 05:34:36.215311		-0.4 ms

		2022-06-05 06:34:37.946371		0.4 ms

		2022-06-05 07:34:39.822605		-0.4 ms

		2022-06-05 08:34:41.612095		0.9 ms

		2022-06-05 09:34:43.77105		-0.6 ms

		2022-06-05 10:34:45.664792		-0.4 ms

		2022-06-05 11:34:47.359673		-0.6 ms

		2022-06-05 12:34:49.2156		-1.1 ms

		2022-06-05 13:34:50.901005		-0.2 ms

		2022-06-05 14:34:52.640265		-0.3 ms

		2022-06-05 15:34:54.51055		0.2 ms

		2022-06-05 16:34:56.309961		0.3 ms

		2022-06-05 17:34:57.994764		0.6 ms

		2022-06-05 18:34:59.97936		0.0 ms

		2022-06-05 19:35:02.091743		-1.1 ms

		2022-06-05 20:35:03.729554		-0.5 ms

		2022-06-05 21:35:05.492727		0.0 ms

		2022-06-05 22:35:07.840714		0.2 ms

		2022-06-05 23:35:09.475357		0.2 ms

		2022-06-06 00:35:11.163159		-1.0 ms

		2022-06-06 01:35:12.888541		1.3 ms

		2022-06-06 02:35:14.838884		0.9 ms

		2022-06-06 03:35:16.698449		0.2 ms

		2022-06-06 04:35:19.00436		0.2 ms

		2022-06-06 05:35:21.087113		-0.7 ms

		2022-06-06 06:35:22.85172		-0.5 ms

		2022-06-06 07:35:24.704413		0.0 ms

		2022-06-06 08:35:26.378091		-0.9 ms

		2022-06-06 09:35:28.111631		-0.2 ms

		2022-06-06 10:35:29.899406		-0.5 ms

		2022-06-06 11:35:31.723998		-0.7 ms

		2022-06-06 12:35:33.29074		-0.8 ms

		2022-06-06 13:35:35.132449		0.7 ms

		2022-06-06 14:35:36.915464		1.5 ms

		2022-06-06 15:35:39.519823		-0.7 ms

		2022-06-06 16:35:42.085468		0.3 ms

		2022-06-06 17:35:44.407187		0.0 ms

		2022-06-06 18:35:46.657145		-0.1 ms

		2022-06-06 19:35:48.876633		0.3 ms

		2022-06-06 20:35:50.955621		-0.9 ms

		2022-06-06 21:35:52.715087		-2.9 ms

		2022-06-06 22:35:54.607929		-0.4 ms

		2022-06-06 23:35:56.384531		-1.0 ms

		2022-06-07 00:35:58.139981		-4.2 ms

		2022-06-07 01:35:59.763868		-2.8 ms

		2022-06-07 02:36:01.443595		-2.4 ms

		2022-06-07 03:36:03.968122		-1.0 ms

		2022-06-07 04:36:07.117119		0.7 ms

		2022-06-07 05:36:09.145667		-1.3 ms

		2022-06-07 06:36:10.848503		0.0 ms

		2022-06-07 07:36:13.85599		1.7 ms

		2022-06-07 08:36:16.552854		0.2 ms

		2022-06-07 09:36:18.501385		-0.4 ms

		2022-06-07 10:36:20.714671		1.3 ms

		2022-06-07 11:36:22.994948		-0.3 ms

		2022-06-07 12:36:24.931088		1.9 ms

		2022-06-07 13:36:27.473818		1.1 ms

		2022-06-07 14:36:29.231865		-0.1 ms

		2022-06-07 15:36:31.060448		-0.8 ms

		2022-06-07 16:36:32.615236		-2.0 ms

		2022-06-07 17:36:35.057018		-0.2 ms

		2022-06-07 18:36:36.673806		-0.5 ms

		2022-06-07 19:36:38.487013		0.3 ms

		2022-06-07 20:36:40.836954		-0.4 ms

		2022-06-07 21:36:42.356598		0.5 ms

		2022-06-07 22:36:44.219267		2.3 ms

		2022-06-07 23:36:45.847919		0.7 ms

		2022-06-08 00:36:48.223742		0.5 ms

		2022-06-08 01:36:50.516666		-0.1 ms

		2022-06-08 02:36:52.660335		-1.1 ms

		2022-06-08 03:36:55.577532		0.1 ms

		2022-06-08 04:36:58.931376		0.5 ms

		2022-06-08 05:37:01.16293		-0.6 ms

		2022-06-08 06:37:04.137723		-0.7 ms

		2022-06-08 07:37:05.950575		-0.8 ms

		2022-06-08 08:37:09.270326		-1.0 ms

		2022-06-08 09:37:11.681048		-1.4 ms

		2022-06-08 10:37:13.453095		0.0 ms

		2022-06-08 11:37:15.679489		-0.3 ms

		2022-06-08 12:37:18.00982		0.0 ms

		2022-06-08 13:37:19.825025		1.5 ms

		2022-06-08 14:37:21.528017		0.6 ms

		2022-06-08 15:37:23.62465		0.7 ms

		2022-06-08 16:37:26.340364		-0.4 ms

		2022-06-08 17:37:27.997737		-0.7 ms

		2022-06-08 18:37:29.574022		0.4 ms

		2022-06-08 19:37:31.188622		-0.1 ms

		2022-06-08 20:37:32.754934		-0.1 ms

		2022-06-08 21:37:34.654253		-0.9 ms

		2022-06-08 22:37:36.996819		-0.8 ms

		2022-06-08 23:37:38.692133		-0.8 ms

		2022-06-09 00:37:40.620716		-0.1 ms

		2022-06-09 01:37:42.39007		-0.2 ms

		2022-06-09 02:37:44.050424		0.8 ms

		2022-06-09 03:37:47.913413		-0.4 ms

		2022-06-09 04:37:49.542981		-1.9 ms

		2022-06-09 05:37:51.215794		-0.9 ms

		2022-06-09 06:37:52.876899		0.1 ms

		2022-06-09 07:37:54.953025		0.6 ms

		2022-06-09 08:37:56.916274		1.1 ms

		2022-06-09 09:37:58.854094		-0.1 ms

		2022-06-09 10:38:01.579246		0.4 ms

		2022-06-09 11:38:03.381054		-0.6 ms

		2022-06-09 12:38:06.134354		-2.1 ms

		2022-06-09 13:38:07.869386		2.2 ms

		2022-06-09 14:38:09.639355		-0.2 ms

		2022-06-09 15:38:11.324122		-0.1 ms

		2022-06-09 16:38:12.930039		-0.1 ms

		2022-06-09 17:38:15.138717		0.2 ms

		2022-06-09 18:38:17.336352		-1.5 ms

		2022-06-09 19:38:19.058343		-0.2 ms

		2022-06-09 20:38:20.576429		0.0 ms

		2022-06-09 21:38:22.386434		-1.1 ms

		2022-06-09 22:38:23.875869		0.3 ms

		2022-06-09 23:38:25.453747		-1.9 ms

		2022-06-10 00:38:27.541237		-1.4 ms

		2022-06-10 01:38:29.085508		1.2 ms

		2022-06-10 02:38:32.839094		1.5 ms

		2022-06-10 03:38:34.891554		0.9 ms

		2022-06-10 04:38:37.8782		1.1 ms

		2022-06-10 05:38:39.292014		0.0 ms

		2022-06-10 06:38:41.59231		1.4 ms

		2022-06-10 07:38:43.085048		-0.6 ms

		2022-06-10 08:38:44.660794		0.2 ms

		2022-06-10 09:38:46.23141		-1.4 ms

		2022-06-10 10:38:48.897476		0.1 ms

		2022-06-10 11:38:51.561121		0.3 ms

		2022-06-10 12:38:54.059331		-1.0 ms

		2022-06-10 13:38:55.660417		-1.3 ms

		2022-06-10 14:38:57.387127		-0.7 ms

		2022-06-10 15:38:59.112249		-0.8 ms

		2022-06-10 16:39:01.72068		-0.6 ms

		2022-06-10 17:39:03.663881		-0.7 ms

		2022-06-10 18:39:05.612841		-0.5 ms

		2022-06-10 19:39:07.407855		-0.4 ms

		2022-06-10 20:39:09.195811		0.9 ms

		2022-06-10 21:39:10.846736		-0.3 ms

		2022-06-10 22:39:12.7384		-0.7 ms

		2022-06-10 23:39:15.192698		0.0 ms

		2022-06-11 00:39:16.999522		-0.5 ms

		2022-06-11 01:39:18.813179		-1.1 ms

		2022-06-11 02:39:21.097624		0.6 ms

		2022-06-11 03:39:22.8215		0.7 ms

		2022-06-11 04:39:25.829001		0.1 ms

		2022-06-11 05:39:27.437977		0.9 ms

		2022-06-11 06:39:29.074679		-0.5 ms

		2022-06-11 07:39:30.611687		0.0 ms

		2022-06-11 08:39:32.37991		-0.1 ms

		2022-06-11 09:39:33.92285		-0.4 ms

		2022-06-11 10:39:36.89514		-2.3 ms

		2022-06-11 11:39:38.866949		-0.5 ms

		2022-06-11 12:39:40.619344		-1.3 ms

		2022-06-11 13:39:42.420538		0.1 ms

		2022-06-11 14:39:44.740199		1.7 ms

		2022-06-11 15:39:46.715433		0.2 ms

		2022-06-11 16:39:48.475111		0.0 ms

		2022-06-11 17:39:50.600827		0.4 ms

		2022-06-11 18:39:52.146096		-2.0 ms

		2022-06-11 19:39:53.789105		0.7 ms

		2022-06-11 20:39:55.484956		-0.2 ms

		2022-06-11 21:39:57.514226		-0.2 ms

		2022-06-11 22:39:59.141973		-0.8 ms

		2022-06-11 23:40:01.216876		0.8 ms

		2022-06-12 00:40:02.848443		-0.5 ms

		2022-06-12 01:40:05.345517		0.4 ms

		2022-06-12 02:40:08.511051		0.6 ms

		2022-06-12 03:40:10.198846		-0.2 ms

		2022-06-12 04:40:13.113142		-0.1 ms

		2022-06-12 05:40:15.274213		-1.3 ms

		2022-06-12 06:40:17.057049		-1.0 ms

		2022-06-12 07:40:19.024659		0.1 ms

		2022-06-12 08:40:20.571504		0.4 ms

		2022-06-12 09:40:22.603003		-0.1 ms

		2022-06-12 10:40:24.336249		1.0 ms

		2022-06-12 11:40:27.409206		0.0 ms

		2022-06-12 12:40:29.317115		-0.5 ms

		2022-06-12 13:40:31.302513		0.5 ms

		2022-06-12 14:40:32.983604		0.5 ms

		2022-06-12 15:40:35.163793		0.2 ms

		2022-06-12 16:40:37.123357		0.5 ms

		2022-06-12 17:40:38.586315		-0.7 ms

		2022-06-12 18:40:40.01193		0.2 ms

		2022-06-12 19:40:41.846472		-0.3 ms

		2022-06-12 20:40:43.955334		0.2 ms

		2022-06-12 21:40:45.742884		0.9 ms

		2022-06-12 22:40:47.619776		1.1 ms

		2022-06-12 23:40:49.411866		-0.1 ms

		2022-06-13 00:40:51.052816		-1.3 ms

		2022-06-13 01:40:52.638321		1.3 ms

		2022-06-13 02:40:55.753968		1.0 ms

		2022-06-13 03:40:58.632852		-1.7 ms

		2022-06-13 04:41:02.041727		-0.6 ms

		2022-06-13 05:41:03.805054		-0.1 ms

		2022-06-13 06:41:05.463492		-0.9 ms

		2022-06-13 07:41:07.293894		0.6 ms

		2022-06-13 08:41:09.447156		-0.6 ms

		2022-06-13 09:41:11.191713		-1.8 ms

		2022-06-13 10:41:12.98542		-0.7 ms

		2022-06-13 11:41:15.019503		-0.7 ms

		2022-06-13 12:41:17.042291		-1.7 ms

		2022-06-13 13:41:18.77311		-0.3 ms

		2022-06-13 14:41:20.544783		0.0 ms

		2022-06-13 15:41:22.42526		-0.6 ms

		2022-06-13 16:41:24.788935		-0.7 ms

		2022-06-13 17:41:26.743362		-0.2 ms

		2022-06-13 18:41:28.203072		-0.4 ms

		2022-06-13 19:41:29.930578		0.0 ms

		2022-06-13 20:41:31.616021		-1.7 ms

		2022-06-13 21:41:33.087492		-0.9 ms

		2022-06-13 22:41:35.826175		-0.9 ms

		2022-06-13 23:41:37.569459		0.7 ms

		2022-06-14 00:41:39.492772		0.8 ms

		2022-06-14 01:41:41.340847		0.9 ms

		2022-06-14 02:41:42.891045		-0.1 ms

		2022-06-14 03:41:46.20678		-0.7 ms

		2022-06-14 04:41:48.538579		0.3 ms

		2022-06-14 05:41:50.526094		-1.4 ms

		2022-06-14 06:41:52.425071		1.2 ms

		2022-06-14 07:41:55.122648		-0.3 ms

		2022-06-14 08:41:57.050177		0.6 ms

		2022-06-14 09:41:59.292944		-1.6 ms

		2022-06-14 10:42:01.898327		-0.2 ms

		2022-06-14 11:42:04.710942		-3.0 ms

		2022-06-14 12:42:07.088276		-3.7 ms

		2022-06-14 13:42:08.935073		-2.2 ms

		2022-06-14 14:42:10.839321		-0.2 ms

		2022-06-14 15:42:12.539709		-0.9 ms

		2022-06-14 16:42:14.578118		-0.5 ms

		2022-06-14 17:42:16.000541		0.3 ms

		2022-06-14 18:42:17.778328		0.4 ms

		2022-06-14 19:42:19.625449		0.1 ms

		2022-06-14 20:42:21.109949		0.3 ms

		2022-06-14 21:42:23.041547		0.5 ms

		2022-06-14 22:42:25.467428		1.6 ms

		2022-06-14 23:42:27.491755		2.0 ms

		2022-06-15 00:42:29.593573		0.1 ms

		2022-06-15 01:42:31.422157		-2.0 ms

		2022-06-15 02:42:34.297406		0.0 ms

		2022-06-15 03:42:38.60966		-1.2 ms

		2022-06-15 04:42:41.505304		0.1 ms

		2022-06-15 05:42:44.227854		-0.4 ms

		2022-06-15 06:42:45.858623		-0.5 ms

		2022-06-15 07:42:48.191483		-0.3 ms

		2022-06-15 08:42:50.222805		0.2 ms

		2022-06-15 09:42:51.880603		-0.1 ms

		2022-06-15 10:42:53.780011		0.0 ms

		2022-06-15 11:42:55.514593		-0.3 ms

		2022-06-15 12:42:57.706921		-0.5 ms

		2022-06-15 13:42:59.284099		-1.4 ms

		2022-06-15 14:43:01.408062		-3.3 ms

		2022-06-15 15:43:03.563058		-0.1 ms

		2022-06-15 16:43:05.163985		0.0 ms

		2022-06-15 17:43:07.925168		-0.5 ms

		2022-06-15 18:43:09.881618		-1.4 ms

		2022-06-15 19:43:11.75966		-1.8 ms

		2022-06-15 20:43:13.37125		-0.4 ms

		2022-06-15 21:43:15.579291		-0.9 ms

		2022-06-15 22:43:17.355797		-0.1 ms

		2022-06-15 23:43:19.379321		0.6 ms

		2022-06-16 00:43:21.704195		1.5 ms

		2022-06-16 01:43:23.442094		-0.3 ms

		2022-06-16 02:43:25.520896		0.4 ms

		2022-06-16 03:43:28.943659		-0.3 ms

		2022-06-16 04:43:33.673509		-0.7 ms

		2022-06-16 05:43:35.203262		-0.5 ms

		2022-06-16 06:43:37.797711		-0.1 ms

		2022-06-16 07:43:40.076166		-0.8 ms

		2022-06-16 08:43:43.028336		-0.9 ms

		2022-06-16 09:43:44.88034		0.0 ms

		2022-06-16 10:43:46.707448		0.2 ms

		2022-06-16 11:43:49.706911		0.2 ms

		2022-06-16 12:43:51.907339		-2.9 ms

		2022-06-16 13:43:54.439657		-1.2 ms

		2022-06-16 14:43:56.097942		-1.7 ms

		2022-06-16 15:43:57.999007		-0.3 ms

		2022-06-16 16:43:59.533383		0.5 ms

		2022-06-16 17:44:01.207343		1.0 ms

		2022-06-16 18:44:03.42368		-1.4 ms

		2022-06-16 19:44:05.371686		-1.2 ms

		2022-06-16 20:44:07.226422		-0.4 ms

		2022-06-16 21:44:08.949262		1.7 ms

		2022-06-16 22:44:10.672716		1.9 ms

		2022-06-16 23:44:12.139087		2.0 ms

		2022-06-17 00:44:14.09911		0.4 ms

		2022-06-17 01:44:15.720167		2.5 ms

		2022-06-17 02:44:17.70448		-0.2 ms

		2022-06-17 03:44:19.620637		-0.4 ms

		2022-06-17 04:44:22.258586		-1.1 ms

		2022-06-17 05:44:24.33627		-1.0 ms

		2022-06-17 06:44:26.122416		1.8 ms

		2022-06-17 07:44:27.682743		2.5 ms

		2022-06-17 08:44:29.286368		1.9 ms

		2022-06-17 09:44:31.78281		1.5 ms

		2022-06-17 10:44:33.525016		0.4 ms

		2022-06-17 11:44:36.23811		1.0 ms

		2022-06-17 12:44:38.549013		-0.5 ms

		2022-06-17 13:44:40.278207		1.6 ms

		2022-06-17 14:44:42.42449		-5.6 ms

		2022-06-17 15:44:44.543691		-1.8 ms

		2022-06-17 16:44:46.455569		1.0 ms

		2022-06-17 17:44:49.03986		-0.7 ms

		2022-06-17 18:44:51.735091		-0.9 ms

		2022-06-17 19:44:53.875821		1.1 ms

		2022-06-17 20:44:55.337701		0.3 ms

		2022-06-17 21:44:57.272499		-0.5 ms

		2022-06-17 22:44:58.893279		0.1 ms

		2022-06-17 23:45:00.686252		0.1 ms

		2022-06-18 00:45:02.412214		-0.8 ms

		2022-06-18 01:45:04.598917		0.6 ms

		2022-06-18 02:45:06.052123		-0.6 ms

		2022-06-18 03:45:08.95192		-0.4 ms

		2022-06-18 04:45:10.615647		-1.2 ms

		2022-06-18 05:45:12.323159		-1.5 ms

		2022-06-18 06:45:13.975522		-0.1 ms

		2022-06-18 07:45:15.867504		-0.7 ms

		2022-06-18 08:45:17.690357		0.7 ms

		2022-06-18 09:45:19.99263		-0.4 ms

		2022-06-18 10:45:22.448054		-0.3 ms

		2022-06-18 11:45:24.47655		0.4 ms

		2022-06-18 12:45:26.54608		-1.6 ms

		2022-06-18 13:45:28.249547		-2.1 ms

		2022-06-18 14:45:29.589049		1.2 ms

		2022-06-18 15:45:31.208258		0.0 ms

		2022-06-18 16:45:33.937798		-0.7 ms

		2022-06-18 17:45:36.011274		-2.3 ms

		2022-06-18 18:45:37.728552		-0.4 ms

		2022-06-18 19:45:39.347825		-0.5 ms

		2022-06-18 20:45:40.939222		-0.8 ms

		2022-06-18 21:45:42.965627		0.2 ms

		2022-06-18 22:45:44.984578		-1.4 ms

		2022-06-18 23:45:46.924277		-0.2 ms

		2022-06-19 00:45:48.471318		-0.8 ms

		2022-06-19 01:45:51.073042		0.5 ms

		2022-06-19 02:45:53.029394		-0.1 ms

		2022-06-19 03:45:54.862609		0.1 ms

		2022-06-19 04:45:57.087619		3.2 ms

		2022-06-19 05:45:59.551536		0.4 ms

		2022-06-19 06:46:01.07342		1.6 ms

		2022-06-19 07:46:02.603478		-0.7 ms

		2022-06-19 08:46:04.623729		0.1 ms

		2022-06-19 09:46:06.530935		0.2 ms

		2022-06-19 10:46:08.567935		0.2 ms

		2022-06-19 11:46:10.423558		1.0 ms

		2022-06-19 12:46:12.159068		-0.4 ms

		2022-06-19 13:46:13.940332		-0.3 ms

		2022-06-19 14:46:16.010289		0.7 ms

		2022-06-19 15:46:17.661128		-0.4 ms

		2022-06-19 16:46:19.95937		0.6 ms

		2022-06-19 17:46:21.633412		-0.5 ms

		2022-06-19 18:46:23.545558		-1.6 ms

		2022-06-19 19:46:25.345519		0.2 ms

		2022-06-19 20:46:27.796463		-0.3 ms

		2022-06-19 21:46:29.390954		0.1 ms

		2022-06-19 22:46:31.228895		-0.4 ms

		2022-06-19 23:46:33.631776		0.2 ms

		2022-06-20 00:46:36.092756		1.6 ms

		2022-06-20 01:46:38.018407		-0.9 ms

		2022-06-20 02:46:40.244483		-1.4 ms

		2022-06-20 03:46:43.339693		-1.2 ms

		2022-06-20 04:46:45.210352		-0.2 ms

		2022-06-20 05:46:46.97398		0.7 ms

		2022-06-20 06:46:48.53845		1.5 ms

		2022-06-20 07:46:50.343456		0.4 ms

		2022-06-20 08:46:52.5065		-1.6 ms

		2022-06-20 09:46:55.373745		-1.3 ms

		2022-06-20 10:46:57.313197		-1.0 ms

		2022-06-20 11:46:59.309821		0.2 ms

		2022-06-20 12:47:01.08834		0.4 ms

		2022-06-20 13:47:03.199296		0.9 ms

		2022-06-20 14:47:05.032834		-0.3 ms

		2022-06-20 15:47:06.570506		-0.3 ms

		2022-06-20 16:47:08.082617		1.2 ms

		2022-06-20 17:47:10.659456		-0.6 ms

		2022-06-20 18:47:13.02764		1.0 ms

		2022-06-20 19:47:14.774463		-0.7 ms

		2022-06-20 20:47:16.291367		-0.6 ms

		2022-06-20 21:47:18.16487		-0.9 ms

		2022-06-20 22:47:19.860904		-2.3 ms

		2022-06-20 23:47:21.809284		-1.7 ms

		2022-06-21 00:47:23.416099		-0.8 ms

		2022-06-21 01:47:25.129019		0.7 ms

		2022-06-21 02:47:26.835646		1.2 ms

		2022-06-21 03:47:29.140166		0.8 ms

		2022-06-21 04:47:30.716726		-1.0 ms

		2022-06-21 05:47:32.977957		-1.0 ms

		2022-06-21 06:47:35.102132		-0.7 ms

		2022-06-21 07:47:36.811667		-1.8 ms

		2022-06-21 08:47:39.011517		-1.6 ms

		2022-06-21 09:47:40.969934		-0.9 ms

		2022-06-21 10:47:43.113506		-1.2 ms

		2022-06-21 11:47:44.647568		0.3 ms

		2022-06-21 12:47:47.353509		-1.5 ms

		2022-06-21 13:47:49.188385		-0.5 ms

		2022-06-21 14:47:52.057913		-0.3 ms

		2022-06-21 15:47:54.302534		-0.7 ms

		2022-06-21 16:47:57.135587		1.0 ms

		2022-06-21 17:47:59.011028		-1.1 ms

		2022-06-21 18:48:00.995382		0.1 ms

		2022-06-21 19:48:02.705265		-0.4 ms

		2022-06-21 20:48:04.333417		0.0 ms

		2022-06-21 21:48:05.973713		-0.5 ms

		2022-06-21 22:48:07.884842		-0.2 ms

		2022-06-21 23:48:09.875425		-0.2 ms

		2022-06-22 00:48:11.467941		1.5 ms

		2022-06-22 01:48:13.080512		0.9 ms

		2022-06-22 02:48:14.615236		-0.1 ms

		2022-06-22 03:48:16.496623		-0.2 ms

		2022-06-22 04:48:18.029224		0.6 ms

		2022-06-22 05:48:20.388126		0.9 ms

		2022-06-22 06:48:22.717613		0.3 ms

		2022-06-22 07:48:24.384637		1.3 ms

		2022-06-22 08:48:26.76803		0.6 ms

		2022-06-22 09:48:29.161902		0.7 ms

		2022-06-22 10:48:31.07597		-0.9 ms

		2022-06-22 11:48:33.248689		-0.2 ms

		2022-06-22 12:48:35.801066		0.8 ms

		2022-06-22 13:48:38.136367		-0.1 ms

		2022-06-22 14:48:39.840008		-1.1 ms

		2022-06-22 15:48:41.744827		-1.2 ms

		2022-06-22 16:48:43.705365		-1.2 ms

		2022-06-22 17:48:45.368997		-0.2 ms

		2022-06-22 18:48:47.734267		-1.7 ms

		2022-06-22 19:48:50.067939		-0.6 ms

		2022-06-22 20:48:51.795368		-0.1 ms

		2022-06-22 21:48:53.679121		0.3 ms

		2022-06-22 22:48:55.645778		0.8 ms

		2022-06-22 23:48:57.716041		0.2 ms

		2022-06-23 00:48:59.348036		0.0 ms

		2022-06-23 01:49:01.244692		0.9 ms

		2022-06-23 02:49:03.400983		0.2 ms

		2022-06-23 03:49:06.858329		-0.9 ms

		2022-06-23 04:49:10.059882		-0.7 ms

		2022-06-23 05:49:12.133033		-1.4 ms

		2022-06-23 06:49:13.864789		-0.4 ms

		2022-06-23 07:49:17.226427		-0.4 ms

		2022-06-23 08:49:19.340176		0.1 ms

		2022-06-23 09:49:21.062012		-0.2 ms

		2022-06-23 10:49:22.975404		-0.1 ms

		2022-06-23 11:49:26.185739		0.8 ms

		2022-06-23 12:49:28.339144		-0.9 ms

		2022-06-23 13:49:30.459245		-0.5 ms

		2022-06-23 14:49:32.350692		0.2 ms

		2022-06-23 15:49:34.185169		-0.3 ms

		2022-06-23 16:49:35.655527		-1.1 ms

		2022-06-23 17:49:38.172766		0.3 ms

		2022-06-23 18:49:40.164976		0.6 ms

		2022-06-23 19:49:41.891347		-0.9 ms

		2022-06-23 20:49:44.514811		-0.1 ms

		2022-06-23 21:49:46.897851		-0.9 ms

		2022-06-23 22:49:49.171418		1.1 ms

		2022-06-23 23:49:50.684673		0.7 ms

		2022-06-24 00:49:52.392204		-0.2 ms

		2022-06-24 01:49:54.095043		-0.2 ms

		2022-06-24 02:49:55.708013		0.5 ms

		2022-06-24 03:49:57.560025		-0.5 ms

		2022-06-24 04:49:59.847927		0.6 ms

		2022-06-24 05:50:01.976094		0.3 ms

		2022-06-24 06:50:03.577555		1.0 ms

		2022-06-24 07:50:05.871188		0.1 ms

		2022-06-24 08:50:08.582875		-1.1 ms

		2022-06-24 09:50:10.517494		0.2 ms

		2022-06-24 10:50:12.91582		-1.3 ms

		2022-06-24 11:50:14.448657		-0.6 ms

		2022-06-24 12:50:16.04953		0.3 ms

		2022-06-24 13:50:17.978791		-1.3 ms

		2022-06-24 14:50:20.015386		0.8 ms

		2022-06-24 15:50:21.735112		0.8 ms

		2022-06-24 16:50:23.689965		0.1 ms

		2022-06-24 17:50:25.296012		0.1 ms

		2022-06-24 18:50:27.204135		0.2 ms

		2022-06-24 19:50:28.96534		-0.9 ms

		2022-06-24 20:50:30.712479		-0.1 ms

		2022-06-24 21:50:32.76672		1.3 ms

		2022-06-24 22:50:34.44493		0.8 ms

		2022-06-24 23:50:36.139228		0.7 ms

		2022-06-25 00:50:38.534975		-0.1 ms

		2022-06-25 01:50:40.275175		-0.5 ms

		2022-06-25 02:50:42.252992		0.0 ms

		2022-06-25 03:50:43.902239		-0.7 ms

		2022-06-25 04:50:45.711417		-0.7 ms

		2022-06-25 05:50:47.686		-1.3 ms

		2022-06-25 06:50:49.44423		-0.6 ms

		2022-06-25 07:50:51.235239		-1.0 ms

		2022-06-25 08:50:53.074018		-2.1 ms

		2022-06-25 09:50:54.713648		-1.2 ms

		2022-06-25 10:50:56.637107		-0.4 ms

		2022-06-25 11:50:58.411082		-1.8 ms

		2022-06-25 12:51:00.268621		1.3 ms

		2022-06-25 13:51:02.679632		1.1 ms

		2022-06-25 14:51:04.734898		0.7 ms

		2022-06-25 15:51:06.679307		0.8 ms

		2022-06-25 16:51:08.105569		0.9 ms

		2022-06-25 17:51:10.369608		0.1 ms

		2022-06-25 18:51:12.171966		1.0 ms

		2022-06-25 19:51:14.994501		-0.8 ms

		2022-06-25 20:51:17.156437		-0.3 ms

		2022-06-25 21:51:18.793621		0.1 ms

		2022-06-25 22:51:20.931204		-1.0 ms

		2022-06-25 23:51:22.52048		-1.2 ms

		2022-06-26 00:51:24.210716		-0.7 ms

		2022-06-26 01:51:25.899202		1.5 ms

		2022-06-26 02:51:27.439414		-0.5 ms

		2022-06-26 03:51:29.085598		-0.6 ms

		2022-06-26 04:51:31.16021		0.1 ms

		2022-06-26 05:51:33.066249		-0.9 ms

		2022-06-26 06:51:35.629335		1.2 ms

		2022-06-26 07:51:37.819619		0.8 ms

		2022-06-26 08:51:40.140035		0.7 ms

		2022-06-26 09:51:42.356804		-0.5 ms

		2022-06-26 10:51:44.949709		0.4 ms

		2022-06-26 11:51:47.214477		-0.4 ms

		2022-06-26 12:51:48.925162		-0.3 ms

		2022-06-26 13:51:50.676764		0.6 ms

		2022-06-26 14:51:52.818345		1.2 ms

		2022-06-26 15:51:54.964145		-0.1 ms

		2022-06-26 16:51:56.59938		0.2 ms

		2022-06-26 17:51:58.633412		-0.3 ms

		2022-06-26 18:52:00.224545		0.5 ms

		2022-06-26 19:52:01.886144		-0.4 ms

		2022-06-26 20:52:03.897698		-0.8 ms

		2022-06-26 21:52:05.85811		-1.0 ms

		2022-06-26 22:52:07.487696		1.4 ms

		2022-06-26 23:52:09.557616		0.1 ms

		2022-06-27 00:52:11.280369		0.6 ms

		2022-06-27 01:52:13.123235		-0.4 ms

		2022-06-27 02:52:14.829928		-2.1 ms

		2022-06-27 03:52:16.381125		-0.1 ms

		2022-06-27 04:52:18.461039		0.0 ms

		2022-06-27 05:52:20.244997		0.2 ms

		2022-06-27 06:52:22.562808		-1.7 ms

		2022-06-27 07:52:24.304557		-1.0 ms

		2022-06-27 08:52:27.092287		-1.3 ms

		2022-06-27 09:52:28.804135		-1.2 ms

		2022-06-27 10:52:31.453352		-1.2 ms

		2022-06-27 11:52:33.480064		-0.5 ms

		2022-06-27 12:52:35.277594		-1.8 ms

		2022-06-27 13:52:37.272637		-1.4 ms

		2022-06-27 14:52:39.275744		-2.0 ms

		2022-06-27 15:52:41.740083		0.7 ms

		2022-06-27 16:52:43.746235		-0.8 ms

		2022-06-27 17:52:45.425294		1.4 ms

		2022-06-27 18:52:47.764632		0.4 ms

		2022-06-27 19:52:49.414848		0.7 ms

		2022-06-27 20:52:51.243645		-0.1 ms

		2022-06-27 21:52:52.696596		-0.4 ms

		2022-06-27 22:52:54.619809		0.8 ms

		2022-06-27 23:52:56.346969		-1.0 ms

		2022-06-28 00:52:57.927237		-0.8 ms

		2022-06-28 01:52:59.816344		0.6 ms

		2022-06-28 02:53:02.935279		0.3 ms

		2022-06-28 03:53:06.974893		-0.2 ms

		2022-06-28 04:53:11.43742		-0.2 ms

		2022-06-28 05:53:13.569238		0.9 ms

		2022-06-28 06:53:15.679511		0.7 ms

		2022-06-28 07:53:17.574518		-1.2 ms

		2022-06-28 08:53:20.055437		-0.2 ms

		2022-06-28 09:53:21.749248		-4.1 ms

		2022-06-28 10:53:23.57948		-1.7 ms

		2022-06-28 11:53:25.509246		-0.5 ms

		2022-06-28 12:53:28.538373		-0.9 ms

		2022-06-28 13:53:30.202064		-1.0 ms

		2022-06-28 14:53:32.789588		-1.1 ms

		2022-06-28 15:53:35.186865		0.3 ms

		2022-06-28 16:53:37.290441		0.3 ms

		2022-06-28 17:53:39.550476		-0.5 ms

		2022-06-28 18:53:41.412324		0.0 ms

		2022-06-28 19:53:43.393168		-1.0 ms

		2022-06-28 20:53:46.214936		-1.4 ms

		2022-06-28 21:53:47.870483		-1.3 ms

		2022-06-28 22:53:49.475524		0.3 ms

		2022-06-28 23:53:51.138884		1.0 ms

		2022-06-29 00:53:52.592445		0.2 ms

		2022-06-29 01:53:54.609892		0.1 ms

		2022-06-29 02:53:57.001253		0.4 ms

		2022-06-29 03:53:59.225843		-1.5 ms

		2022-06-29 04:54:01.892511		-0.8 ms

		2022-06-29 05:54:04.464729		0.7 ms

		2022-06-29 06:54:06.588438		-0.6 ms

		2022-06-29 07:54:08.349172		-0.2 ms

		2022-06-29 08:54:10.228904		-0.3 ms

		2022-06-29 09:54:12.718112		0.8 ms

		2022-06-29 10:54:15.016804		-0.6 ms

		2022-06-29 11:54:17.092316		-0.4 ms

		2022-06-29 12:54:19.26326		-0.7 ms

		2022-06-29 13:54:21.414168		-2.5 ms

		2022-06-29 14:54:23.25896		0.9 ms

		2022-06-29 15:54:24.817059		1.9 ms

		2022-06-29 16:54:26.653153		0.7 ms

		2022-06-29 17:54:28.738173		0.3 ms

		2022-06-29 18:54:30.438679		-1.5 ms

		2022-06-29 19:54:32.148807		-0.3 ms

		2022-06-29 20:54:34.20422		-1.1 ms

		2022-06-29 21:54:35.949902		0.8 ms

		2022-06-29 22:54:37.505826		-0.8 ms

		2022-06-29 23:54:38.991816		0.0 ms

		2022-06-30 00:54:41.073508		0.5 ms

		2022-06-30 01:54:43.242439		-0.5 ms

		2022-06-30 02:54:44.733905		0.4 ms

		2022-06-30 03:54:46.478707		-0.1 ms

		2022-06-30 04:54:49.069011		-0.7 ms

		2022-06-30 05:54:50.848111		0.0 ms

		2022-06-30 06:54:52.525814		0.0 ms

		2022-06-30 07:54:54.214721		1.0 ms

		2022-06-30 08:54:56.237677		0.2 ms

		2022-06-30 09:54:58.169517		-0.4 ms

		2022-06-30 10:55:00.880039		-0.5 ms

		2022-06-30 11:55:02.897515		1.2 ms

		2022-06-30 12:55:05.074263		0.8 ms

		2022-06-30 13:55:07.070995		0.1 ms

		2022-06-30 14:55:08.570021		-0.5 ms

		2022-06-30 15:55:10.395754		-0.5 ms

		2022-06-30 16:55:12.221375		-0.7 ms

		2022-06-30 17:55:13.926138		0.4 ms

		2022-06-30 18:55:15.834806		0.2 ms

		2022-06-30 19:55:17.512548		0.4 ms

		2022-06-30 20:55:19.61072		0.8 ms

		2022-06-30 21:55:21.167592		-0.9 ms

		2022-06-30 22:55:23.931486		0.2 ms

		2022-06-30 23:55:25.534253		0.9 ms

		2022-07-01 00:55:27.371112		0.0 ms

		2022-07-01 01:55:29.188942		-1.2 ms

		2022-07-01 02:55:31.038016		-0.8 ms

		2022-07-01 03:55:33.391293		-1.2 ms

		2022-07-01 04:55:37.083488		0.5 ms

		2022-07-01 05:55:38.468448		-0.3 ms

		2022-07-01 06:55:40.087077		-0.2 ms

		2022-07-01 07:55:43.225765		-1.1 ms

		2022-07-01 08:55:45.335078		-0.9 ms

		2022-07-01 09:55:47.933776		-1.5 ms

		2022-07-01 10:55:49.981729		-0.6 ms

		2022-07-01 11:55:51.760067		-1.3 ms

		2022-07-01 12:55:54.810576		-1.2 ms

		2022-07-01 13:55:56.606539		-2.0 ms

		2022-07-01 14:55:58.607924		-0.2 ms

		2022-07-01 15:56:00.283358		0.0 ms

		2022-07-01 16:56:02.06621		-1.2 ms

		2022-07-01 17:56:03.815859		0.9 ms

		2022-07-01 18:56:05.366429		0.4 ms

		2022-07-01 19:56:06.870867		0.4 ms

		2022-07-01 20:56:08.718042		1.2 ms

		2022-07-01 21:56:10.85		0.4 ms

		2022-07-01 22:56:13.132731		1.0 ms

		2022-07-01 23:56:15.154255		0.0 ms

		2022-07-02 00:56:16.939561		-0.2 ms

		2022-07-02 01:56:18.687586		0.6 ms

		2022-07-02 02:56:20.534091		1.0 ms

		2022-07-02 03:56:25.447312		-0.4 ms

		2022-07-02 04:56:28.658314		0.5 ms

		2022-07-02 05:56:30.727955		-0.1 ms

		2022-07-02 06:56:32.484863		-0.6 ms

		2022-07-02 07:56:34.342823		-0.4 ms

		2022-07-02 08:56:35.966196		0.1 ms

		2022-07-02 09:56:38.142051		-0.9 ms

		2022-07-02 10:56:40.158956		-1.2 ms

		2022-07-02 11:56:42.014688		-0.5 ms

		2022-07-02 12:56:43.810602		-0.7 ms

		2022-07-02 13:56:45.52875		-1.0 ms

		2022-07-02 14:56:47.358922		-0.4 ms

		2022-07-02 15:56:49.202137		1.8 ms

		2022-07-02 16:56:50.800469		0.7 ms

		2022-07-02 17:56:53.133231		1.0 ms

		2022-07-02 18:56:54.895088		1.1 ms

		2022-07-02 19:56:57.960265		1.4 ms

		2022-07-02 20:56:59.924031		1.1 ms

		2022-07-02 21:57:01.647987		-2.0 ms

		2022-07-02 22:57:03.867522		-1.8 ms

		2022-07-02 23:57:05.839269		0.4 ms

		2022-07-03 00:57:07.288779		1.0 ms

		2022-07-03 01:57:08.87366		-1.6 ms

		2022-07-03 02:57:10.980081		-0.6 ms

		2022-07-03 03:57:14.925091		0.0 ms

		2022-07-03 04:57:18.372337		-2.0 ms

		2022-07-03 05:57:20.372917		-1.0 ms

		2022-07-03 06:57:22.014122		-0.3 ms

		2022-07-03 07:57:23.676534		-0.8 ms

		2022-07-03 08:57:25.714468		0.7 ms

		2022-07-03 09:57:27.270832		0.0 ms

		2022-07-03 10:57:29.239894		-0.8 ms

		2022-07-03 11:57:33.305803		0.6 ms

		2022-07-03 12:57:34.960765		-0.4 ms

		2022-07-03 13:57:36.790681		-0.3 ms

		2022-07-03 14:57:38.402532		-0.5 ms

		2022-07-03 15:57:40.286162		-2.0 ms

		2022-07-03 16:57:41.737358		-1.1 ms

		2022-07-03 17:57:43.625874		-0.7 ms

		2022-07-03 18:57:45.515033		-1.3 ms

		2022-07-03 19:57:47.554422		-0.4 ms

		2022-07-03 20:57:49.378543		-0.3 ms

		2022-07-03 21:57:51.709506		0.9 ms

		2022-07-03 22:57:54.02545		1.3 ms

		2022-07-03 23:57:55.501228		0.3 ms

		2022-07-04 00:57:57.258184		-0.5 ms

		2022-07-04 01:57:59.71281		-0.4 ms

		2022-07-04 02:58:03.729147		-2.1 ms

		2022-07-04 03:58:07.068041		-0.6 ms

		2022-07-04 04:58:10.233734		-0.5 ms

		2022-07-04 05:58:12.305594		1.3 ms

		2022-07-04 06:58:14.835982		-0.1 ms

		2022-07-04 07:58:17.594115		0.0 ms

		2022-07-04 08:58:19.917236		-0.1 ms

		2022-07-04 09:58:22.126377		-0.5 ms

		2022-07-04 10:58:24.308071		-1.7 ms

		2022-07-04 11:58:26.127403		-0.3 ms

		2022-07-04 12:58:28.129434		-0.7 ms

		2022-07-04 13:58:30.259302		-0.6 ms

		2022-07-04 14:58:32.272039		-2.2 ms

		2022-07-04 15:58:34.53724		-0.7 ms

		2022-07-04 16:58:36.088752		-0.3 ms

		2022-07-04 17:58:37.912293		0.6 ms

		2022-07-04 18:58:39.56856		-0.6 ms

		2022-07-04 19:58:41.107359		-0.4 ms

		2022-07-04 20:58:43.44405		0.8 ms

		2022-07-04 21:58:45.034088		1.1 ms

		2022-07-04 22:58:46.609135		0.8 ms

		2022-07-04 23:58:48.531497		0.2 ms

		2022-07-05 00:58:50.331225		0.5 ms

		2022-07-05 01:58:52.583748		-0.5 ms

		2022-07-05 02:58:54.662443		-0.8 ms

		2022-07-05 03:58:56.242273		-0.4 ms

		2022-07-05 04:58:58.415626		-0.6 ms

		2022-07-05 05:59:00.270519		-1.0 ms

		2022-07-05 06:59:02.219338		-0.1 ms

		2022-07-05 07:59:04.129245		0.1 ms

		2022-07-05 08:59:06.624012		-0.8 ms

		2022-07-05 09:59:08.298154		-0.5 ms

		2022-07-05 10:59:10.315745		-0.3 ms

		2022-07-05 11:59:12.929842		0.8 ms

		2022-07-05 12:59:14.572375		0.5 ms

		2022-07-05 13:59:16.308355		-1.2 ms

		2022-07-05 14:59:18.919917		-2.4 ms

		2022-07-05 15:59:20.746159		-1.1 ms

		2022-07-05 16:59:22.376389		0.1 ms

		2022-07-05 17:59:24.109402		0.3 ms

		2022-07-05 18:59:25.746343		-0.1 ms

		2022-07-05 19:59:27.746737		-0.2 ms

		2022-07-05 20:59:29.663471		-0.2 ms

		2022-07-05 21:59:31.340427		0.2 ms

		2022-07-05 22:59:32.980053		-0.1 ms

		2022-07-05 23:59:34.684786		-0.4 ms

		2022-07-06 00:59:36.340977		0.2 ms

		2022-07-06 01:59:38.646939		-0.5 ms

		2022-07-06 02:59:40.516		-0.2 ms

		2022-07-06 03:59:43.184466		0.1 ms

		2022-07-06 04:59:46.398901		0.0 ms

		2022-07-06 05:59:48.224088		0.3 ms

		2022-07-06 06:59:49.676283		0.6 ms

		2022-07-06 07:59:51.541362		0.3 ms

		2022-07-06 08:59:53.652546		-2.5 ms

		2022-07-06 09:59:55.52391		0.7 ms

		2022-07-06 10:59:57.050701		-1.5 ms

		2022-07-06 11:59:58.987119		-0.2 ms

		2022-07-06 13:00:00.786119		-0.1 ms

		2022-07-06 14:00:03.285319		0.8 ms

		2022-07-06 15:00:05.951978		-1.3 ms

		2022-07-06 16:00:08.63781		-0.1 ms

		2022-07-06 17:00:10.365452		-0.2 ms

		2022-07-06 18:00:11.920726		-0.6 ms

		2022-07-06 19:00:13.708683		0.2 ms

		2022-07-06 20:00:16.030073		0.3 ms

		2022-07-06 21:00:17.605168		-0.3 ms

		2022-07-06 22:00:19.247897		-1.0 ms

		2022-07-06 23:00:20.794909		0.3 ms

		2022-07-07 00:00:22.434545		-0.6 ms

		2022-07-07 01:00:24.282537		1.2 ms

		2022-07-07 02:00:26.145226		0.7 ms

		2022-07-07 03:00:27.667767		-0.5 ms

		2022-07-07 04:00:29.278743		-1.3 ms

		2022-07-07 05:00:32.174297		-1.8 ms

		2022-07-07 06:00:33.8139		-1.1 ms

		2022-07-07 07:00:35.771194		0.0 ms

		2022-07-07 08:00:37.608671		0.8 ms

		2022-07-07 09:00:39.359174		0.5 ms

		2022-07-07 10:00:41.208366		0.1 ms

		2022-07-07 11:00:43.263703		-0.3 ms

		2022-07-07 12:00:45.351686		1.8 ms

		2022-07-07 13:00:47.644787		-0.8 ms

		2022-07-07 14:00:49.375823		0.1 ms

		2022-07-07 15:00:51.208767		-1.7 ms

		2022-07-07 16:00:52.917247		-2.1 ms

		2022-07-07 17:00:54.480421		-0.4 ms

		2022-07-07 18:00:56.535433		0.8 ms

		2022-07-07 19:00:58.153957		-0.6 ms

		2022-07-07 20:01:01.107444		-0.2 ms

		2022-07-07 21:01:03.299023		0.4 ms

		2022-07-07 22:01:04.832331		0.3 ms

		2022-07-07 23:01:06.939643		-0.2 ms

		2022-07-08 00:01:08.469114		0.1 ms

		2022-07-08 01:01:10.790191		2.0 ms

		2022-07-08 02:01:12.63988		-1.2 ms

		2022-07-08 03:01:14.710648		-0.8 ms

		2022-07-08 04:01:16.585846		-2.0 ms

		2022-07-08 05:01:19.653616		-0.7 ms

		2022-07-08 06:01:21.350563		-0.6 ms

		2022-07-08 07:01:23.40258		0.2 ms

		2022-07-08 08:01:25.832033		0.4 ms

		2022-07-08 09:01:27.786069		0.0 ms

		2022-07-08 10:01:29.656479		0.2 ms

		2022-07-08 11:01:31.3535		0.3 ms

		2022-07-08 12:01:33.744414		-1.0 ms

		2022-07-08 13:01:35.583215		0.5 ms

		2022-07-08 14:01:37.45742		-1.6 ms

		2022-07-08 15:01:39.693086		-1.8 ms

		2022-07-08 16:01:42.286251		-1.7 ms

		2022-07-08 17:01:44.100697		-0.7 ms

		2022-07-08 18:01:45.654282		-0.2 ms

		2022-07-08 19:01:47.24066		0.6 ms

		2022-07-08 20:01:49.319119		0.5 ms

		2022-07-08 21:01:50.986415		0.9 ms

		2022-07-08 22:01:52.986585		2.4 ms

		2022-07-08 23:01:55.952675		1.8 ms

		2022-07-09 00:01:57.607114		0.3 ms

		2022-07-09 01:01:59.398835		0.7 ms

		2022-07-09 02:02:00.813863		1.3 ms

		2022-07-09 03:02:03.158108		-0.6 ms

		2022-07-09 04:02:06.343729		0.0 ms

		2022-07-09 05:02:10.0198		-0.6 ms

		2022-07-09 06:02:11.921075		1.3 ms

		2022-07-09 07:02:13.616734		0.4 ms

		2022-07-09 08:02:15.441461		0.6 ms

		2022-07-09 09:02:18.731514		-0.3 ms

		2022-07-09 10:02:21.356567		-2.3 ms

		2022-07-09 11:02:23.250357		-0.5 ms

		2022-07-09 12:02:24.814871		-0.1 ms

		2022-07-09 13:02:26.849496		0.7 ms

		2022-07-09 14:02:29.052929		-0.2 ms

		2022-07-09 15:02:30.732956		0.1 ms

		2022-07-09 16:02:32.583804		0.1 ms

		2022-07-09 17:02:34.805848		0.3 ms

		2022-07-09 18:02:36.42002		0.8 ms

		2022-07-09 19:02:38.66259		-0.2 ms

		2022-07-09 20:02:40.776269		0.5 ms

		2022-07-09 21:02:42.488913		-0.7 ms

		2022-07-09 22:02:44.421614		0.3 ms

		2022-07-09 23:02:46.745468		0.0 ms

		2022-07-10 00:02:48.554275		-0.1 ms

		2022-07-10 01:02:50.123056		0.0 ms

		2022-07-10 02:02:52.320887		-0.3 ms

		2022-07-10 03:02:55.097403		-0.4 ms

		2022-07-10 04:02:57.873719		-0.9 ms

		2022-07-10 05:03:01.076705		-1.4 ms

		2022-07-10 06:03:02.806372		0.7 ms

		2022-07-10 07:03:04.473415		-1.9 ms

		2022-07-10 08:03:06.507939		0.4 ms

		2022-07-10 09:03:08.409502		-0.7 ms

		2022-07-10 10:03:10.811685		-3.9 ms

		2022-07-10 11:03:12.51561		-1.7 ms

		2022-07-10 12:03:14.593675		-1.3 ms

		2022-07-10 13:03:16.399337		-0.3 ms

		2022-07-10 14:03:18.034504		0.6 ms

		2022-07-10 15:03:19.697045		-1.2 ms

		2022-07-10 16:03:22.472312		0.6 ms

		2022-07-10 17:03:24.170647		0.8 ms

		2022-07-10 18:03:26.099425		-0.2 ms

		2022-07-10 19:03:27.695305		-0.3 ms

		2022-07-10 20:03:29.296757		-0.9 ms

		2022-07-10 21:03:31.498887		-0.2 ms

		2022-07-10 22:03:33.123549		-2.1 ms

		2022-07-10 23:03:34.886888		0.5 ms

		2022-07-11 00:03:36.739062		-0.9 ms

		2022-07-11 01:03:39.124635		0.9 ms

		2022-07-11 02:03:41.108998		1.1 ms

		2022-07-11 03:03:42.701469		-0.8 ms

		2022-07-11 04:03:45.135742		0.6 ms

		2022-07-11 05:03:48.729981		1.2 ms

		2022-07-11 06:03:51.738869		-0.4 ms

		2022-07-11 07:03:54.815339		-1.2 ms

		2022-07-11 08:03:56.494977		-2.6 ms

		2022-07-11 09:03:58.288363		-0.2 ms

		2022-07-11 10:04:00.414515		1.4 ms

		2022-07-11 11:04:03.392641		-0.6 ms

		2022-07-11 12:04:05.60924		1.2 ms

		2022-07-11 13:04:07.765189		1.3 ms

		2022-07-11 14:04:09.659804		-0.9 ms

		2022-07-11 15:04:11.564757		-1.3 ms

		2022-07-11 16:04:13.419352		-0.2 ms

		2022-07-11 17:04:15.474598		1.4 ms

		2022-07-11 18:04:16.995759		-0.6 ms

		2022-07-11 19:04:19.542286		-0.1 ms

		2022-07-11 20:04:21.528976		-1.0 ms

		2022-07-11 21:04:23.581777		-3.9 ms

		2022-07-11 22:04:25.308201		-1.1 ms

		2022-07-11 23:04:26.94805		-0.7 ms

		2022-07-12 00:04:28.744027		1.9 ms

		2022-07-12 01:04:30.414351		1.3 ms

		2022-07-12 02:04:32.175583		-0.1 ms

		2022-07-12 03:04:34.091268		1.3 ms

		2022-07-12 04:04:36.404883		1.0 ms

		2022-07-12 05:04:38.79932		0.6 ms

		2022-07-12 06:04:41.121837		1.5 ms

		2022-07-12 07:04:43.036444		0.2 ms

		2022-07-12 08:04:44.795277		-0.9 ms

		2022-07-12 09:04:47.071315		-0.6 ms

		2022-07-12 10:04:49.046425		-0.7 ms

		2022-07-12 11:04:51.914835		0.8 ms

		2022-07-12 12:04:53.967435		0.2 ms

		2022-07-12 13:04:55.878379		0.0 ms

		2022-07-12 14:04:57.899534		-0.1 ms

		2022-07-12 15:04:59.572886		0.3 ms

		2022-07-12 16:05:01.708101		-1.4 ms

		2022-07-12 17:05:03.483981		-1.7 ms

		2022-07-12 18:05:05.156924		-0.2 ms

		2022-07-12 19:05:07.91926		0.1 ms

		2022-07-12 20:05:10.607828		1.6 ms

		2022-07-12 21:05:12.645593		-1.0 ms

		2022-07-12 22:05:14.728119		-0.8 ms

		2022-07-12 23:05:16.887228		-0.3 ms

		2022-07-13 00:05:18.73143		1.5 ms

		2022-07-13 01:05:20.591521		-1.0 ms

		2022-07-13 02:05:22.292379		-2.0 ms

		2022-07-13 03:05:24.828886		-1.1 ms

		2022-07-13 04:05:29.46838		-1.5 ms

		2022-07-13 05:05:31.400025		-1.0 ms

		2022-07-13 06:05:33.079192		-0.7 ms

		2022-07-13 07:05:35.549338		-0.3 ms

		2022-07-13 08:05:37.325618		0.2 ms

		2022-07-13 09:05:39.393329		0.9 ms

		2022-07-13 10:05:41.631042		1.2 ms

		2022-07-13 11:05:43.355316		-0.8 ms

		2022-07-13 12:05:45.668505		-0.4 ms

		2022-07-13 13:05:47.5476		-0.3 ms

		2022-07-13 14:05:50.10056		0.3 ms

		2022-07-13 15:05:51.696137		-1.0 ms

		2022-07-13 16:05:53.26832		-0.2 ms

		2022-07-13 17:05:56.172081		0.0 ms

		2022-07-13 18:05:58.358933		-0.7 ms

		2022-07-13 19:05:59.982866		-0.1 ms

		2022-07-13 20:06:01.716262		-0.7 ms

		2022-07-13 21:06:03.565718		0.0 ms

		2022-07-13 22:06:05.704337		0.6 ms

		2022-07-13 23:06:07.681747		0.7 ms

		2022-07-14 00:06:09.300067		0.1 ms

		2022-07-14 01:06:10.927805		0.6 ms

		2022-07-14 02:06:12.616937		-0.9 ms

		2022-07-14 03:06:16.311538		-1.0 ms

		2022-07-14 04:06:19.112975		-1.7 ms

		2022-07-14 05:06:20.89753		0.8 ms

		2022-07-14 06:06:23.371182		-0.1 ms

		2022-07-14 07:06:25.043682		0.5 ms

		2022-07-14 08:06:27.370725		0.1 ms

		2022-07-14 09:06:30.554539		0.9 ms
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Purpose of the document

Scrive eSign is a system for signing documents electronically. This document provides a brief introduction to Scrive eSign so that a holder of a Scrive e-signed document can easily explain such document in court. For in-depth documentation, start by reading the attachment Evidence Package Introduction.

Scrive eSign system

Scrive eSign is developed by Scrive AB and is designed to:

		Enable its users to define workflows for signing electronically

		Execute the signing workflow

		Record as many of the signatories’ actions as possible as log data

		Once all signatories have signed, produce a final digital evidence package of the electronically signed materials together with the log data and other supporting materials necessary to optimise the usefulness of the evidence (the “Evidence Package”)



E-signing workflow

This is how a document is signed through Scrive eSign:

		To start the signing process the user of Scrive eSign either a) defines the signing process in the administrative user interface and selects to start the process, b) starts from a template process in the administrative user interface or c) starts from a template process within a system that has integrated with Scrive.

		To access the signing workflow the counterpart(s) either a) receive an email or SMS with an invitation to sign electronically and a link to the e-signing user interface, b) receive a tablet with the e-signing user interface already opened or c) are redirected from a webpage or client application user interface to the e-signing user interface.

		To review the document the counterpart(s) view the e-signing user interface and a) read instructions at the top that they shall follow the green instruction arrows to complete the signing process, b) depending on the signing process settings enter or not enter extra information into the document such as text and signatures, checks in checkboxes and extra document appendices and c) scroll through all document pages to reach the button with the text “sign” placed below the last page of the document (the “Signing Button”).

		To sign the document the counterpart(s) presses the Signing Button and, depending on the signing process settings, either a) a popup appears where they are informed that by clicking the Signing Button at the bottom of the popup, they are signing the document and that Scrive eSign will register their signature or b) a popup appears where they are asked to select their type of e-legitimation and sign the document using their installed eID application. 

		The confirmation text that the document has been signed upon clicking the Signing Button, is automatically displayed to the counterpart(s) in a web user interface and b) sent to the counterpart(s) in an email including the Evidence Package.



Evidence Package

To understand how to generate quality evidence in a digital environment Scrive has studied several evidence container technologies such as the signed paper, the printed facsimile and the recorded voice. We found that there has been good reason to perceive the signed paper document as the gold standard for evidence quality; it has several inherent qualities that are not easily transferrable into digital formats.

As a result of our research Scrive eSign has been designed to produce an Evidence Package that reproduce the evidence qualities of the paper, while at the same time add new qualities enabled by new technology. A key feature of the Evidence Package is that it shall be self-documenting, meaning that the signed document in itself shall contain all evidence necessary to explain the transaction.



