Chalmerska Ingenjörsföreningen

Verksamhetsberättelses för
Chalmersska Ingenjörsföreningen 2016
På höstmötet 2015 presenterades och fastställdes en verksamhetsplan för 2016, där Rekrytering,
Medlemskontakter, Samverkan med högskola och studentkår, Medlemsnytta och förbättrad
kommunikation, skulle vara prioriterade områden för föreningens arbete för året.

Medlemmar och aktiviteter
Föreningen hade under året drygt 12 000 medlemmar. Totala antalet chalmerister med examen från
Chalmers uppgick till nästan 57 000 vid årets slut.
Föreningen bestod av femton lokalavdelningar, åtta i Sverige, tre i Europa och ytterligare fyra i
övriga världen (USA-Kanada, Kina, Japan och Australien-Nya Zeeland). Aktiviteterna i lokalavdelning
England var fortsatt vilande, och dess medlemmar bjöds in till Kontinentaleuropas årliga möte i
oktober.
Styrelserepresentanter för lokalavdelningar och moderföreningen träffades på det årliga mötet i
februari för ömsesidiga diskussioner och idéutbyten kring frågor av vikt för föreningen. Fokus låg
framförallt på rekrytering, programverksamheten, Stockholms Lokalavdelnings 100-årsjubileum och
Moderföreningens 110-årsjubileum samt samverkan med Chalmers.
Årets Gustaf Dalén-fö reläsning inföll den 26 februari och Christer Karlsson (M70), professor på
Copenhagen Business School och tillika Gustaf Dalén-medaljö r 2015, höll ett mycket uppskattat och
intressant föredrag om LEAN. Kvällen inleddes med att Peter Keen, M66, initierat delade med sig av
privata foton och historier från Gustaf Daléns levnad, och den avslutades med glatt mingel där både
Christer och Peter fortsatte bjuda på såväl personliga anekdoter som intressanta inblickar i två
chalmeristers spännande liv.
Vårkalaset inföll den 23 april, och dagen bjöd på aktiviteter där både Chalmers och Chalmersska
Ingenjörsföreningen var arrangörer. Förmiddagens föredrag handlade om projektet HSB Living Lab.
Föreläsningen lockade en stor publik till VasaA Chalmers bjöd därefter in till lunch på nya
restaurangen i Wijkanders, rakt över gatan. Sedan följde traditionsenligt Vårmöte i Palmstedtsalen,
Gustaf Dalén-medaljutdelning och spex i RunAn och avslutningsvis kalas under ledning av vår
klubbmästare.
Årets Gustaf Dalén-medaljö r presenteras i samband med Vårmötet. Bo Håkansson, E77, professor i
medicinska signaler och system på Chalmers, blev 2016 års förtjänstfulla medaljör, och utdelningen
skedde under högtidliga former i närvaro av flera tidigare medaljörer och många chalmerister i
RunAn i Kårhuset. Dock var medaljören in-Skypad från Indien.
Verksamheten i lokalavdelningarna varierade under året och anpassades efter geografiska
förutsättningar och lokalt utbud av aktiviteter. Exempel på̊ medlemsmöten har varit afterworkträffar, företags- och industribesö k, seminariekvällar med och om chalmerister, guidade turer, och
spex med kalas m.m. Senior-Emil en del av lokalavdelning Väst och Senior Emil/ia i Stockholm
lockade som alltid stor publik till sina föredragskvällar, där inbjudna chalmerister delade med sig av
sina erfarenheter från karriär och andra begivenheter. lA Väst påbörjade dessutom ett flertal nya
evenemang i Villan och efter sommaren på Wijkanders.
Representanter från moderföreningen deltog i några av lokalavdelningarnas möten, bl.a. besöktes
USA-Canadas möte i Dallas, och Kontinentaleuropas möte i Hamburg.

Chalmerska Ingenjörsföreningen
CHARM-alumn genomfördes tillsammans med Chalmers Studentkår och var inkorporerat med
CHARM-utställningen, ett lyckat och uppskattat arrangemang i samarbete med Chalmers och
Chalmers Studentkår.
Chalmersska Ingenjörsföreningens tidning Avançons utkom med fyra nummer, och den
distribuerades i det traditionella pappersformatet samt också̊ elektroniskt i PDF-fil för dator och
läsplatta.
Föreningens hemsida har under året varit föremål för utredning till innehåll och funktionalitet. Ännu
återstår en hel del arbete innan hemsidan helt överensstämmer med föreningens ambition,
önskemål och behov.

Rekrytering
Rekrytering av unga nyutexaminerade chalmerister fortsätter att vara en av föreningens strategiska
huvudfrågor. För att göra föreningen mer känd bland studenterna samverkar vi med såväl Chalmers
somChalmers Studentkår kring ett antal aktiviteter. Exempel på̊ sådan verksamhet har varit CING
Student där teknologer under trevliga former får bygga nätverk med utexaminerade chalmerister i
alla åldrar, och utbyta tankar kring studieval och framtida yrkesval.

Club Avancez och Wijkanders
Club Avancez är nu mer ett i princip vilande bolag sedan vi lämnat Villan och uppdraget att sköta
lunchserveringen lämnats över till Chalmers Studentkår. En stor del av föreningens verksamhet i
Göteborg bedrivs sedan hösten 2016 på restaurang Wijkanders och föreningen har en möteslokal i
under Wijkanders för styrelse- och kommitté-möten.

Ekonomi
Ett av styrelsens huvudmål under 2016 har varit att skapa en balans mellan utgifter och inkomster,
samt arbeta med att förstärka det egna kapitalet exklusive jubileumsfonden. Arbetet har fortskridit
väl och föreningen har under 2016 gjort ett positivt resultat på 434 tkr jämfört med budgeterat 23
tkr. Differensen kan bl.a. förklaras av att färre påminnelser avseende medlemsavgifter inte behövts
skickas ut samt att en del budgeterade aktiviteter inte blivit av eller kostat mindre. Föreningen hade
vid årsskiftet ett eget kapital om 1463 tkr varav 934 tkr tillhör Jubileumsfonden.

Jubileumskommittén
Jubileumskommittén tilldelade stipendiet till Jennie Larsson, M07, och Stephanie Regnér, för sitt
starka engagemang inom CING-Student och för ökad kontaktyta mellan teknologer och alumner.

Övrigt
Föreningen har under året haft 9 styrelsemedlemmar. På Höstmötet avtackades Leif Danielsson och
David Sundelius för sina arbetsinsatser i styrelsen, och följande ledamöter valdes in för perioden
2017-2018: Karin Glader, Lena Olofsson, Axel Jarenfors och Martin Bergek. Redan tidigare invalda
medlemmar för 2017 är: Jan-Olof Ohlsson, Claes Niklasson, Viktor Ekermo, Thomas Olsson samt
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