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Föregående årsmöte
Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2015-05-13

Verksamheten i stort
Styrelsens målsättning under året har varit att bredda föreningens målgrupp, uppnå ett nytt
medlemsrekord samt intressera fler kvinnor att engagera sig i föreningen.
Antalet medlemmar har ökat till 1175. Vilket motsvarar 36,94 procent högre än föregående års
medlemsantal och 16,56 procent högre än tidigare medlemsrekord. Ökad spridning bland
sektioner och årskurser har uppnåtts. Antalet kvinnliga medlemmar har ökat med nästan 200
stycken, andelen kvinnor i föreningen har ökat med 6.9 procentenheter till 26.1 procent av
medlemmarna.
I skrivande stund har, med få undantag, föredrag arrangerats i HA1 och under hela året varit
fullsatta eller nästintill fullsatta. Styrelsen har jobbat hårt med att marknadsföra evenemang
under våren och vid enstaka tillfällen även haft samarbeten med andra organ på Chalmers för
att maximera närvaron av medlemmar.
Antalet sökande till kommande styrelse är ner något till 19 från föregående års 22, glädjande är
att antalet sökande kvinnor ökat till 7, vilket varit en målsättning för styrelsen.
Föregående styrelses införande av den uppskattade ASP-resan följdes upp och anordnades igen,
nytt för i år var att företagsbesöket hos Nordnet byttes ut mot ett besök hos SEB.
På grund av föregående styrelsers investeringar har behovet av materiella investeringar varit
minimalt. Årets styrelse har istället valt att investera i att skapa värde för medlemmarna genom
att bjuda in intressanta föreläsare som inte haft möjlighet att betala för sig själva.
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Aktiviteter
Under läsåret kommer 18 evenemang att ha ägt rum, varav 14 föredrag. Utöver detta har det
arrangerats ”Afterbörs”, den årliga aktietävlingen och återigen ett tvådagars ASP-event i
Stockholm.
Styrelsen har under året upplevt ett ökande intresse för arrangerade sammankomster utanför
ordinarie föreläsningar. Detta kan vara en möjlighet som nästa års styrelse kan utnyttja för att
utveckla nätverket hos föreningens medlemmar.

Föredrag
Under läsåret 2015-2016 kommer 14 föredrag att ha anordnats. I skrivande stund har 10 av de
11 föredragen arrangerats i HA1 med 263 sittplatser, vilket är den största lokal föreningen har
tillgång till utan kostnad. Av dessa 9 har 8 föredrag haft åtminstone 240 gäster, med undantag
för den senaste föreläsningen med Christina Ståhl.
Året inleddes för tredje året i rad av Günther Mårder, som visat sig vara en mycket uppskattat
föreläsare. Günthers lättsamma talande och goda kunskaper passar i föreläsningsform perfekt
att inleda verksamhetsåret. Aktieskolan anordnad av SEB var i sina två delar återigen fullsatt
och uppskattades återigen av nya som gamla medlemmar.
Föreläsningen med Anna Kinberg Batra hade ett enormt högt tryck och styrelsen beklagar att
alla medlemmar inte fick plats, styrelsen har försökt att boka RunAn för att öka kapaciteten men
detta har inte varit möjligt.
Under våren lyckades styrelsen i samarbete med CHARM anordna ett evenemang i RunAn som
bestod i en intervju av finansprofilen Mikael Syding. Styrelsen är glada över att ha lockat så
mycket som 400 studenter till ett enskilt föredrag.
I skrivande stund ligger tre föredrag framför oss, sällskapet gästas då av Joacim Bornhold den
20e april, Martin Lundstedt under entreprenörsdagen den 3e maj, samt Sonat Burman Olsson
den 11e maj.
Följande föredrag har arrangerats under HT 2015:
Günther Mårder – 27/8
Aktieskola del 1 – 3/9
Erik Selin – 9/9
Aktieskola del 2 – 24/9
Henry Ohlsson – 8/10
Anna Kinberg Batra – 4/11
Magnus Billing – 10/11
Mats Qviberg 17/11

Följande föredrag har arrangerats under VT 2016:
Mikael Syding – 2/2
Henrik Fexeus – 9/3
Christina Ståhl 14/4
Kommande föredrag:
Joacim Bornhold 20/4
Martin Lundstedt 3/5
Sonat Burman Olsson – 11/5

Aktietävling
Årets aktietävling gick av stapeln under vårterminen mellan den andra februari och den tredje
mars. Under denna period fick medlemmarna möjligheten att tävla med en fiktiv portfölj på
5000:- för att skapa så mycket avkastning som möjligt. Vinnaren kunde efter en månad stoltsera
med en uppgång på 37.44% efter att ha genomfört 160 transaktioner.
En hotfix var tvungen att implementeras innan årets tävling då systemets underliggande
dataleverantör ändrat vilken information som delges. Två transaktioner var även tvungna att
korrigeras manuellt på grund av en bugg. Inför nästa års tävling rekommenderas styrelsen
noggrant undersöka huruvida det finns möjlighet att implementera en ny mjukvara för att
säkerställa att systemet fungerar korrekt.

ASP-resa
Årets styrelse valde att fortsätta på föregående styrelses exempel att anordna en tvådagarsresa
till Stockholm. Syftet med denna resa är att medlemmar som funderar på att söka styrelsen ska
ha en möjlighet att träffa styrelsen och lära sig mer om föreningen under avslappnade former.
Intresset var återigen mycket stort och resan hade över 30 sökande.
Priset aspiranterna fick betala för att få följa med på resan fastställdes till 350 kr. Anledningen
till att ha en avgift på resan är delvis att täcka delar av omkostnaderna, samt att säkerställa att
de sökande verkligen har ett gediget intresse att söka.
Första dagen på evenemanget planerades kring ett besök på Nordnet Live. Där fick föreningen
möjligheten lyssna till en rad näringslivsprofiler såsom Peter Wallenberg, Jörgen Lantto och
Susanna Campbell.
Andra dagen anordnades två företagsbesök hos Nasdaq och SEB, något som var mycket
uppskattat av medlemmarna.
Nytt för i år var att styrelsen lyckades integrera huvudsponsorn SEB kring resan med ett besök
på kontoret i Kungsträdgården. Ett inslag som var mycket uppskattat av likväl styrelse som
aspiranter. Styrelsen vill rikta ett särskilt tack till Américo Fernández och Rikard Larsson på
SEB som gjorde detta möjligt.

Medlemmar
Medlemsantalet när verksamhetsberättelsen skrivs är 1175 medlemmar. Detta är nytt rekord,
36.94 % högre än föregående års medlemsantal och 16.56% högre än tidigare rekord som sattes
läsåret 2013-2014. Glädjande är att spridning mellan sektioner och årskurser har ökat. Andelen
kvinnor har också ökat från föregående års 19.2% till 26.1%, andelen kvinnor speglar nu
chalmerssnittet vilket är ett stort steg framåt för föreningen.

Ekonomi
Resultatet för verksamhetsåret 2015/2016 landade på -14 064,68 kr. Anledningen till detta
underskott är att det finns en osäkerhet kring det sponsoravtal föreningen har med Volvo
lastvagnar. Dessa pengar har vid bokslutet inte betalts in från Volvo och kan på grund av
osäkerheten därför inte bokföras som en intäkt. I den händelse Volvo väljer att fortsätta
samarbetet kommer denna intäkt hamna på nästa års resultaträkning. Nedan följer några
utdrag av händelser som varit av särskilt ekonomiskt intresse under räkenskapsåret. För

ytterligare information hänvisas till resultat- och balansräkningen vilka kommer finnas
tillgängliga på årsmötet eller på begäran.
En Ambition som tidigare existerat i föreningen är att samtliga föredrag ska sponsras av
företaget som gästar. Under året har styrelsen vid flera tillfällen valt att bjuda in individer som
uppenbart inte haft möjlighet att betala för sig själva, föreningen har då stått för omkostnader.
Syftet med detta är att föreningen ska kunna bredda sitt erbjudande till medlemmarna och
skapa möten med intressanta individer som annars inte varit möjliga.
Föreningens utrymme att kunna genomföra de föredrag som nämns ovan är möjligt tack vare de
sponsorintäkter man får från SEB och Volvo men också från medlemsavgifter.
ASP-resan subventionerades av föreningen som stod för cirka två tredjedelar av totalkostnaden.
Styrelsen anser att kostnaden för ASP-resan är väl motiverad. Väsentligt värde skapas för
föreningen då medlemmarna får möjligheten att lära sig mer om föreningen och styrelsens
arbete.
Under året har inga väsentliga investeringar genomförts i styrelserummet och heller inga
investeringar av engångskaraktär i material.
Föreningen har fortsatt en mycket god ekonomisk grund att kunna bedriva verksamheten
framåt, även om bortfallna intäkter uppstår i form av t.ex. förlorade sponsorer.

Sponsorer
Föreningens långtgående samarbete med SEB har under året funkat mycket bra, styrelsen är
glada över att ha kunnat utöka samarbetet genom att integrera SEB i den ASP-resa som
anordnats. Styrelsen vill tacka SEB för det givande samarbetet under det gångna året.
Officiellt är sponsoravtalet med SEB i skrivande stund uppsagt för omförhandling. Styrelsen vill
dock understryka att syftet med omförhandlingen är att utvärdera hur samarbetet kan
utvecklas i framtiden och att bägge parter har för avsikt att fortsätta samarbetet.
Styrelsen utvärderar i dagsläget även alternativa sponsorer utifall ett avtal mot förmodan inte
nås med SEB.
Så väl Morris som Cellsynt fortsätter att stödja föreningen. Cellsynts verktyg för massutskick av
sms till medlemmarna är och förblir ett ypperligt marknadsföringsverktyg för föreningen.
Morris har återigen sett till att styrelsen sett propra och respektabla ut. Styrelsen vill utfärda ett
stort tack till Cellsynt och Morris.
I dagsläget finns en osäkerhet kring sponsorskapet med Volvo, nästkommande styrelse
rekommenderas försöka konkretisera detta sponsoravtal för att säkerställa framtida samarbete.

Avslutande ord
Så är det till slut dags att sammanfatta året som gått. Vi i styrelsen kan blicka tillbaka på ett
mycket händelserikt år, fyllt av spännande föredrag, intressanta möten och lärorika utmaningar.
Styrelsen är mycket nöjd över att ha kunnat leverera på samtliga av de mål som statuerades i
början av läsåret, det är med stor glädje vi kan konstatera att intresset för föreningens
verksamhet aldrig varit större.
Vi vill uppmana nästa års styrelse att jobba för att utveckla nätverket kring Chalmers
Börssällskap. Vår övertygelse är att det finns stor potential för föreningen att utvecklas till en
plats där studenter från olika bakgrund kan mötas kring ett gemensamt intresse, dela
erfarenheter och utvecklas tillsammans.
Stort tack till alla föreläsare som gästat oss under året, delat med sig av sina erfarenheter och
inspirerat våra medlemmar. Tack till alla samarbetspartners, utan deras bidrag hade
verksamheten inte kunnat fortgå. Enormt stort tack till alla medlemmar, tack för erat stora
intresse och tack för att ni gett ert förtroende till oss i styrelsen. Utan er hade det inte funnits
något börssällskap.
Det har varit en fantastisk upplevelse att ha blivit given möjligheten att sitta som ordförande i
CBS. Det är med stolthet jag konstaterar att vi lämnar efter oss en förening som både är större,
mer jämlik och mer diversifierad än tidigare. Avslutningsvis vill jag tacka min fantastiska
styrelse, tack för allt arbete ni lagt ner, allt engagemang ni har visat och alla goda skratt vi haft
tillsammans. Jag är otroligt glad över att ha fått lära känna er. Tack!
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