Verksamhetsberättelse för Chalmersska Ingenjörsföreningen 2013
På Höstmötet 2012 presenterades och fastställdes en verksamhetsplan för 2013, där medlemmar
och medlemsnytta, samt en ekonomi i balans, skulle vara prioriterade områden för föreningens
arbete för året.

Medlemmar och aktiviteter Föreningen hade under året 13 560 medlemmar. Totala antalet
chalmerister med examens från Chalmers uppgick till 52 164 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 moderförening träffades på det årliga
Jönköpingsmötet i februari för ömsesidiga diskussioner och idéutbyten kring frågor av vikt för
föreningen. Fokus låg framförallt på rekrytering och innehållet på Vårmötet.
Årets Gustaf Dalén-föreläsning inföll den 1 mars och tidigare koncernchefen för Scania Leif Östling,
och tillika Gustaf Dalén-medaljör 2012, höll ett mycket uppskattat och intressant föredrag om
studietiden vid Chalmers och den efterföljande karriären vid framförallt Scania. Leif delade rikligt
med sig av intressanta minnen och upplevelser från den internationella lastfordonsbranschen, och
frågorna blev extra många. 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 på Villan
där både Leif och Peter fortsatte bjuda på såväl personliga anekdoter som intressanta inblickar i två
chalmeristers spännande liv.
Vårkalaset inföll den 27 april, och dagen bjöd på aktiviteter där både Chalmers och Chalmersska
Ingenjörsföreningen var arrangörer. Förmiddagens högaktuella föredrag om nya supermaterialet
grafen lockade en stor publik till RunAn där professor Tomas Löwfander tillsammans med
medarbetare från olika institutioner beskrev materialets otroliga egenskaper, samt också hur
Chalmers som projektledare för EU ska leda utvecklingen till nya produkter. Chalmers rektor Karin
Markides bjöd därefter in till lunch i Kårhuset. Sedan följde traditionsenligt Vårmöte i
Palmstedtsalen, Gustaf Dalén-medaljutdelning och spex i RunAn och avslutningsvis kalas under
ledning av inte mindre än tre talangfulla toastmasters.
Årets Gustaf Dalén-medaljör presenteras i samband med Vårmötet. Anna Nilsson-Ehle, F76 och
centrumföreståndare för SAFER (Fordon- och trafiksäkerhetscenter vid Chalmers), blev 2013 års
förtjänstfulla medaljör, och utdelningen skedde under högtidliga former i närvaro av flera tidigare
medaljörer och många chalmerister i RunAn i Kårhuset.
Verksamheten i lokalavdelningarna varierade under året och anpassades efter geografiska
förutsättningar och lokalt utbud av aktiviteter. Exempel på medlemsmöten har varit afterworkträffar, företags- och industribesök, seminariekvällar med och om chalmerister, guidade turer, och
spex med kalas m m. Senior-Emil, som är en del av lokalavdelning Väst, lockade som alltid stor publik
till sina föredragskvällar en gång i månaden, där inbjudna chalmerister delade med sig av sina
erfarenheter från karriär och andra begivenheter.

Representanter från moderföreningen deltog i några av lokalavdelningarnas höstmöten, bl a
besöktes Småland-Blekinges möte i oktober, denna gång förlagt till i Eksjö, och Kontinentaleuropas
möte i Zürich.
CHARM-alumn genomfördes för första gången och lockade en stor skara chalmerister i alla åldrar till
en mingel- och karriärkväll med företag i anslutning till CHARM-dagarna, 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 också elektroniskt i pdf-fil för dator och
läsplatta, en ny valmöjlighet för året.
Medlemskatalogen, som detta år omfattar åren 2013 och 2014, distribueras i mars 2014.
Föreningens nya hemsida har under året varit föremål för förbättringsarbete 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 och Chalmers Studentkår kring ett antal aktiviteter. Exempel på sådan
verksamhet har varit de s.k. Chalmeristmiddagarna på hösten där nyintagna teknologer under
trevliga former får bygga nätverk med utexaminerade chalmerister i alla åldrar, och utbyta tankar
kring studieval och framtida yrkesval.
En ungdomsgrupp initierades av moderföreningens styrelse med uppdrag att strategiskt diskutera
framtida behov och val av aktiviteter som kan attrahera nyutexaminerade och yngre chalmerister till
föreningen.

Club Avançez Chalmers Fastigheter AB aviserade en kommande omdisponering av de lokaler Club
Avancez hyr i Villan, en förändring som är planerad till 2015. En dialog startade upp under hösten
mellan Club Avancez och CFs ledning för att finna nya likvärdiga möjligheter i annan del av
Chalmersfastigheters bestånd inom Campus Johanneberg.

Ekonomi Ett av styrelsens huvudmål under 2013 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 2013 gjort ett positivt resultat på 178 tkr jämfört med
budgeterad 30 tkr. Differensen kan bl a förklaras med utebliven tryckkostnad för katalogen 2013,
samt att avsättning skett till tryckning av katalog var 18:e månad. Föreningen hade vid årsskiftet ett
eget kapital om 987 tkr varav 873 tkr tillhör Jubileumsfonden.

Övrigt Föreningen har under året haft 8 styrelsemedlemmar.

På Höstmötet avtackades Staffan
Mossberg, E98, och Lobo Olsson, DE10, för sina arbetsinsatser i styrelsen, och följande ledamöter
valdes in för perioden 2014-2015, nyval av Bengt Haner, K73, Jan-Olof Ohlsson, E80, och Jennie
Larsson, M07, och omval av Claes Niklasson, F81 och tekn. dr K88.
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