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Föregående årsmöte
Föregående årsmöte hölls i Göteborg, Hörsalsvägen i salen HA1 på Chalmers 2018-05-17.

Verksamheten i stort
Verksamheten består av styrelsen, revisorerna samt valberedningen vilka presenteras nedan.

Styrelsen
•

Ordförande - Hanna Svensson

•

Vice ordförande - Simon Rutström

•

Kassör - Adam Andersson

•

IT-ansvarig - Emelie Lundqvist

•

Ledamot - Linus Hansen

•

Ledamot - Julia Wassén

Revisorer
•

Christoffer Axelsson

•

Hugo Göthberg

Valberedning
•

Adam Andersson

•

Rebecca Hjortsson

•

Amanda Östling
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Verksamhetsåret 2018–2019
Verksamhetsåret 2018–2019 börjar lida mot sitt slut och det är dags att sammanfatta året som
passerat. Året har varit ett mycket händelse rikt år och vi i styrelsen är mycket nöjda med vad vi
åstadkommit. Vi har bland annat arrangerat ett flertal föreläsningar, aktieskolor, den årliga
entreprenörskvällen samt asp-resa till Stockholm. En stor händelse under året är att sällskapets
hemsida har fått nytt utseende och vi har en egen aktietävling i vår app. I samband med detta har
sällskapets logga fått ett nytt utseende, men den klassiska treklövern är fortsatt det som
kännetecknar sällskapet.

Mottagningen
Under mottagningen i augusti och september engagerade vi oss i ett flertal olika
sektionsrundvandringar där vi höll i det uppskattade Logo-quizet, bjöd på fika och informerade
studenter om Chalmers Börssällskaps verksamhet för att rekrytera medlemmar. Styrelsen deltog
även på det nya evenemanget Tivolit. Vi utmanade ettorna på twister-spel med en twist, och slängde
in lite börsrelaterade frågor. Svarade personen rätt fick han eller hon flytta en hand eller fot till en
bekvämare position. Detta var en mycket uppskattad aktivitet. Vi anordnande även grillning och
sålde grillspett till självkostnadspris, där 17/18 års ordförande Christoffer Axelsson var med och
hjälpte till. Utöver det infade vi ett flertal gånger vid föreläsningar samt stod i Runan och
informerade om vår verksamhet och värvade medlemmar. Det sista stora evenemanget vi deltog i
var mottagningskampen. Vädret var inte på vår sida då det både blåste och regnade som det bara
kan göra i Göteborg, men trots det var det en trevlig dag. Efter mottagningen, i mitten av september
hade vi uppnått cirka 650 antal medlemmar, ett resultat vi kände oss mycket nöjda med.

Föreläsare
Under hösten arrangerade styrelsen totalt fyra lunchföreläsningar. Hösten inleddes med
lunchföreläsning med Johan Riddergard, sällskapets grundare och grundare av Lioncrest Global
som talare. Trycket var otroligt högt och vi fick tyvärr neka medlemmar i dörren. På kvällen följde
en diskussion och frågestund för intresserade i Vasa. Därefter höll Alexander Gustavsson
föreläsning som en första del i vår aktieskola, och gav grunderna för nya investerare på börsen. I
samarbete med CING hölls en eftermiddagsföreläsning där Håkan Samuelsson, VD för Volvo Cars
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gästade. Ett 40 tal av sällskapets medlemmar fick en plats till detta event. Anledningen till
samarbetet var att styrelsen ansåg att evenemanget gynnade våra medlemmar då de fick chansen
att lyssna till VD:n för ett av Sveriges största bolag samt höra om Volvo Cars verksamhet och
visioner för framtiden. I november besökte styrelseproffset Charlotte Strömberg sällskapet och höll
en mycket personlig föreläsning om sin barkund och erfarenheter. Martin Lundstedt, VD för Volvo
AB fick avsluta höstens föredrag, och det blev en föreläsning med många skratt och inspirerande
händelser från hans karriär.
På vårterminen gästades vi av sex föreläsare. I januari höll VD för SPP, Åsa Wallenberg en
presentation om SPP och deras hållbara investeringar och miljömål. Biljana Pehrsson, VD för
Kungsleden gästade oss i februari och berättade om fastighetsbranschen och om Kungelsedens
framtidsutsikter och strategier med att bygga bostadskluster. Henrik Persson Ekdahl, grundare av
Optimizer Invest gästade oss i mars och det var ett enormt högt tryck och intresse från medlemmar,
men också personer utanför Chalmers. Väldigt roligt med en sådan respons, men tråkigt att inte
alla medlemmar som ville gå fick plats. I april fick sällskapet åter igen äran att träffa Erik Selin,
VD för Balder. Han har ett något annorlunda synsätt på investeringar, företag och affärer jämfört
mot många andra företagsledare och gav oss många intressanta perspektiv. Lotta Lyrå, VD för Clas
Ohlsson, reste från Stockholm för att gästa oss, och berättade om sin resa från Handelshöskolan till
där hon är idag. Vi fick höra om Clas Ohlsons historia, detaljhandeln och vad de arbetar med för
att driva bolaget framåt. En Otroligt inspirerande och närvarande ledare. Siste kvinna ut blir Azita
Shariati, VD för Sodexo. Hon besöker oss dagen innan årsmötet, och vi ser fram emot att höra mer
om Sodexo och hennes karriär och erfarenheter.
Nedan listas samtliga föreläsare under året 2018 och 2019:
•

Johan Riddergard, CBS grundare, Lion Crest global, 2018-09-04

•

Alexander Gustavsson, investeringscoach, Nordnet, 2018-10-03

•

Håkan Samuelsson, VD Volvo Cars, 2018-10-04

•

Charlotte Strömberg, styrelseproffs, 2018-11-14

•

Martin Lundstedt, VD Volvo, 2018-11-23

•

Åsa Wallenberg, VD SPP, 2019-01-30

•

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden, 2019-02-11
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•

Henrik Persson Ekdahl, Techmiljardär, 2019-03-04

•

Erik Selin, VD Balder, 2019-04-04

•

Lotta Lyrå, VD Clas Ohlson, 2019-04-11

•

Azita Shariati, VD Sodexo, 2019-05-07

Entreprenörskväll
Entreprenörskvällen hölls för tredje året i rad i Café Bulten, den 11e december. Sponsor för kvällen
var Chalmers Ventures. Kvällen inleddes med juligt tilltugg och mingel. Därefter presenterade tre
olika företag och startups från Chalmers Ventures samt entreprenörsskolan, om sin resa och sina
erfarenheter från att vara entreprenör. Det tre gästande företagen var Mimbly, Lumeo Technologies
och Giunea Pig. Efter presentationer bjöd vi på middag till medlemmarna och i samband med det
öppnade vår bar. Där efter hölls en tipspromenad och mingel. Kvällen avslutades med prisutdelning
till vinnarna av tipsprommenaden och Chalmers Ventures tackades med blommor.
Till kvällen fanns 80 gratisbiljetter till evenemanget som bokades via Eventbrite av medlemmar.
Dessa tog slut på några dagar, dock var det ganska många som inte dök upp till kvällen vilket var
synd men det kändes trots det fullsatt. Ytterligare något som förvånade oss var att antalet tjejer som
deltog var mycket lågt. Vi vet inte av vilken anledning det kom sig, men det är något som är värt
att ha i bekanting om nästkommande styrelse håller i liknande evenemang. Marknadsföringen av
evenemanget behöver kanske utformas på annat sätt, eller eventuellt innehållet. Totalt sett var vi
mycket nöjda med kvällen.

Aktieskola
Tillsammans med Sigmastocks anordnade vi en andra aktieskola där vi bjöd på hembakat fika och
kaffe. Till arrangemanget fanns 50 platser och det blev fullbokat mycket snabbt. Sigmastocks
grundare Nanna pratade lite om sparande och nyckeltal samt presenterade Sigmastocks verktyg
och berättade om idén bakom. Våra medlemmar fick även en rabattkod till en gratismånad hos
Sigmastocks. Efteråt skickade styrelsen ut ett feedbackformulär till deltagarna. Evenemanget var
uppskattad, men medlemmarna önskade ännu mer fokus på att konkret få lära sig om aktier,
nyckeltal och mer detaljer. Det blev något missvisande att kalla det för aktieskola tyckte en del,
även om innehållet var bra. Feedbacken gav bra idéer till den tredje och sista aktieskolan, som vi
4

anordnade i februari. Denna arrangerades tillsammans med Unga Aktiesparare i Göteborg. Det var
cirka 50 UA medlemmar och 50 CBS medlemmar som deltog. Talare för kvällen var Robert
Andersson. Han presenterade sina tankar om det kommande börsåret 2019 och diskuterade faktorer
han ansåg relevanta för att analysera marknaden samt visade lite viktiga nyckeltal och grafer att ha
koll på. Vi fick sponsring till mat från Spiltan AB, vilket gjorde att vi kunde bjuda på fika och
baguetter från bulten till CBS medlemmar. Enligt feedbackformuläret var Robert en uppskattad
talare, det var lagom svårighetsnivå på innehållet och de flesta var mycket nöjda med kvällen.
Styrelsen tyckte också att det var roligt att ha ett samarbete med Unga Aktiesparare och om intresset
finns fortsatt var även dem intresserade av fortsatt samarbete med Chalmers Börssällskap.

ASP
Inför ansökan till styrelsen 19/20 hölls ett flertal aspar, där visat intresse varit stort. Intresset för att
söka styrelsen 19/20 har också varit stort och valberedningen har haft en utmanande uppgift att
nominera kandidater då många engagerade och duktiga studenter har sökt.
Under februari anordnades den nu mera traditionella ASP-resan till Stockholm. Tidigare år har
sällskapet gått på Nordnet live, men i år hölls inte detta evenemang. Istället anordnades flera
intressanta företagsbesök. 16 medlemmar från Chalmers Börssällskap deltog i år från varierande
sektioner och årskurser. Ansökan gjordes via ett Google formulär där sökande fick beskriva sig
själva och sitt intresse av Chalmers Börssällskap samt motivera varför de ville åka med. Söktrycket
var högt med 34 ansökningar. Det huvudsakliga syftet med resan var att ge medlemmar en inblick
i styrelsearbetet i Chalmers Börssällskap, ge chansen att ställa oss frågor om uppdraget samt att få
medlemmar intresserade att söka till kommande års styrelse. Vi ville även erbjuda medlemmar en
rolig, inspirerande och lärorik resa och dessutom gav det oss i styrelsen en chans till att knyta bättre
kontakt med våra medlemmar. De aspirerande valdes utifrån visat engagemang. För att få resan att
gå ihop finansiellt sett, samt säkerhetsställa att den aspirerande verkligen ville delta fick samtliga
betala en anmälningsavgift på 350 kr.
På torsdagen den 14e februari tog vi morgontåget upp och startade dagen i Stockholm med ett
besök hos Lendify. Där tog Erika Eliasson, kommunikationschef, emot oss. Vi bjöds på lunch och
gavs en presentation om Lendifys verksamhet. VD Nicholas Sundén-Cullberg kom också förbi och
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pratade. Därefter hade alla lite egen tid innan vi checkade in på våra rum. Det andra besöket var
hos Carnegie. Där fick vi presentationer från olika områden i företaget, och det hölls även ett Case
i mindre grupper som var mycket uppskattat bland medlemmarna. På kvällen åt vi middag
tillsammans på Jamies Italian vilket var ett trevligt sätt att runda av kvällen på. Vi gick tillbaka till
hostllet vi bodde på, där några stannade kvar i baren och fortsatte kvällen en stund till, medan några
gick och lade sig då vi var trötta efter en lång dag.
Under fredagen besökte vi först Lundbergs och avslutade med ett besök hos Uber. Hos Lundbergs
hade Adam kontakt med tidigare CBS styrelsemedlemmen, Jimmy Ekström som också tog emot
oss. Vice VD Claes Boustedt höll en inledande presentation av Lundbergs företaget och berättade
lite om deras organisation och investeringar. Där efter berättade Jimmy om sitt arbete med att
minska och effektivisera energiförbrukning hos Lundbergs fastigheter.
Efter besöket hade vi återigen lite fritid och vid fyratiden samlades vi på Uber. Alexander Stephens
från operations-gruppen på Uber introducerade företaget och deras visioner för framtiden, och
därefter hölls ett Case under en timmes tid. I slutet fick alla grupper fick presentera sitt resultat i
helgrupp och fick lite frågor från juryn. Sedan bjöds det på mingel och pizza, innan vinnarna
korades. Efter detta bar det av till Centralstationen i Uber-bilar som självklart Uber stod för. Jag,
Julia, Adam, Simon och Linus stannade över en extra natt för att hinna umgås lite privat i styrelsen
och vi hade en kul kväll ihop.
Efter resan har vi arrangerat två lunch-aspar där vi bjudit på fika i rummet och medlemmar har fått
chansen att ställa frågor och se rummet. Det är en fantastisk tillgång att ha CBS-rummet och vi
tycker att det är roligt att medlemmarna också får ta del av det. Under det första tillfället var det
många som närvarande vilket var väldigt roligt, men det andra tillfället annonserades lite i sista
minuten efter en tentaperiod så det blev inte så stort deltagande.

Aktietävling
I år är första året vi håller aktietävlingen i CBS-appen, vilket är väldigt roligt. SHARPMIND har
arbetet under sommaren med att ta fram plattformen och resultatet blev väldigt lyckat. Styrelsen är
mycket nöjda med utformningen i appen, tillgången till topplistor och lite övriga funktioner. Fram
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tills idag har 165 personer registrerat sig i tävlingen. Pris tilldelas de två personerna som lyckas få
bäst avkastning och där med blir Chalmers vassaste investerare. Prisutdelning sker under årsmötet.
Första pris uppgår till en summa av 1500 kr och andra pris 500 kr och priset är sponsrat av Vi2Invest.

CBS/VI2 - stipendium
Det är i år andra gången CBS/Vi2 - stipendiet delas ut, vilket vi är mycket glada över. Stipendiet
har för avsikt att delas ut till den student som har ett brinnande intresse för ekonomi samt har
genomfört något extraordinärt under dennes studietid. Stipendiet är ett initiativ från fem före detta
styrelsemedlemmar av Chalmers Börssällskap och stipendiet om 10 000 kr planeras att delas ut
årligen. Vi2-Invest har ingen vinning att få publicitet på Chalmers utan gör detta enbart för att de
själva vill dela ut detta stipendium.

Sammankomster
Under året har styrelsen i haft möte varje vecka med undantag i tentaperioder. Utöver detta har vi
haft extrainsatta möten då det varit nödvändigt. Vi har delat rummet med Chalmers Idrotts Sällskap
som lånar det en gång i veckan för att hålla möten, vilket har fungerat bra.

Publicerat material
Styrelsen har varit aktiva på flera sociala medier så som Instagram, Facebook, Bonsai och Twitter.
På Instagram har vi gjort reklam för arrangerade aktiviteter, marknadsfört föreläsare och sponsorer
och gjort lite andra inlägg från styrelsen. Sällskapets Twitterkonto har Linus haft främsta ansvaret
för. Via Twitter har sällskapets medlemmar uppdaterats om hur börsen går och vad analytiker tror
genom delning av inlägg och egna inlägg med intressant och relevant data. Inga rekommendationer
eller liknande har publicerats någonstans. På Facebook och Bonsai har främst evenemang
publicerats och även lite andra inlägg för att informera om händelser och evenemang.

Alumninätverk
Efter mottagningen kickade vi igång vårt år med en mycket trevlig Alumni middag anordnad av
Ordförande 17/18, Christoffer Axelsson och Johan Riddergard, Chalmers Börssällskaps grundare.
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Kvällen var mycket uppskattad och trevlig, med god mat, tal och mingel. En fantastisk möjlighet
att knyta kontakter och träffa tidigare styrelser. I fortsättningen är tanken att dessa samlingar där
hela Alumni nätverket samlas skall ske vart femte år, en tradition vi verkligen hoppas förs vidare.

App och hemsida
Styrelsen arbetade fortsatt under sommaren att driva igenom de förändringar för hemsida och app
som tidigare års styrelse arbetat med. Vi har fullföljt de propositioner beträffande app och hemsida
som röstades igenom under årsmötet 2018.
Hemsidan har fått ett rejält lyft. Den är nu mer enhetlig med appen och enklare att navigera på.
Utseendet är nytt men innehållet är i princip samma som tidigare. Aktietävlingen är dock borttagen
från hemsida. Styrelsen har valt layout, färger, typsnitt och funktioner med eftertanke för att
upplevelsen skall bli så bra och proffsig som möjligt och vi är väldigt nöjda med resultatet.
Som tidigare nämnts har numera CBS en egen plattform för aktietävling i appen. Det har varit
några frågor om tidsfördröjningen som finns i appen på grund av att data tas in var femtonde minut,
men styrelsen beslutade om att det var den bästa lösningen, för att få den gratis, vid utvecklingen
av appen. Vi kommer samla in feedback från medlemmar efter tävlingen, för att nästa styrelse ska
kunna göra förbättringar till nästa år.
I samband med släppet av den nya hemsidan har även CBS-loggan blivit uppdaterad. Den har kvar
den gamla utformningen, men ändringar av typsnitt samt form och färg på klövern har gjorts. Stort
tack till SHARPMIND digitalbyrå som har varit mycket hjälpsamma i att ta fram uppdateringarna.

Medlemmar
Medlemsavgiften i år har varit 50 kr, som tidigare år. Årets har medlemsantal har uppgått till 1031
stycken, vilket är en liten ökning från förra året som slutade på 943 stycken. Det har funnits ett
stort intresse i verksamheten vilket är väldigt roligt. Styrelsen har haft som mål att engagera fler
tjejer i föreningen. Dessvärre ser vi en minskning med 1% från förra årets 23,3%. Dock ligger
antalet kvinnliga studenter på Chalmers runt 34%, så av den anledningen blir det naturligt med fler
män även i Chalmers Börssällskap. Vi har aktivt arbetet med att bjuda in lika många kvinnliga som
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manliga föreläsare, för att på så sätt engagera fler tjejer, men det verkar inte ha haft så stor inverkan
på procenten kvinnliga medlemmar. Största antalet medlemmar går i årskurs 1 och Industriell
ekonomi har varit största sektionen följt av Maskinteknik.

2019-04-10:
Antal medlemmar
1031 stycken

Ekonomi
Verksamhetsåret avslutas med ett, vid en första anblick, tungt resultat på -50 353,5 kronor. Det
kommer främst ur omfattande investeringar i ny hemsida och mobilapplikation som kommer vara
till medlemmarnas nytta i många år framöver. Det är också just detta som varit tanken hos
föregående styrelse som tog höjd för denna investering genom ett starkt resultat för
verksamhetsåret 2017–2018. Speciellt för året har också varit ett omfattande 25-års jubileum med
bankett vilket innebar oförutsedda utgifter samt en lunchföreläsning med föreningens grundare
Johan Riddergard vilken föreningen stod för lunchkostnaderna. Med dessa två engångsposter i
åtanke har styrelsen agerat sparsamt under året. Bortsett från de två ovan nämnda händelserna gör
föreningen istället ett resultat om cirka 27 000 kronor. Föreningen har en fortsatt stark finansiell
ställning med betydande likvida medel för kommande styrelser och eventuella oförutsedda
kostnader.
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Sponsorer
CBS inte haft någon huvudsponsor under året, utan vi har tagit in enskilda sponsorer för olika
evenemang och ändamål vilket har fungerat bra. Entreprenörskvällen sponsrades helt av Chalmers
Ventures, som också deltog under kvällen. Till aktieskola del tre med Unga Aktiesparare fick vi
sponsring av Spiltan fonder på 2500 kr vilket möjliggjorde att vi kunde bjuda medlemmar på en
lättare middag. Vi har även haft samarbeten där vi erbjudit medlemmar gratis provperioder av
tjänster. De samarbeten vi haft är med Börsdata och Sigmastocks i samband med aktieskolorna.
Lunchföreläsningarna har sponsrats utav företagen våra gästande föreläsare representerar, vilket vi
är mycket tacksamma för och har möjliggjort alla föreläsningar.
Under mottagningen fick vi sponsring av Kakservice i form av kakor, och i motprestation hade vi
en skylt uppe där vi tackade kakservice för fikat. Njie sponsrade oss med dryck, och i motprestation
fick de marknadsföring via ett plakat samt på sociala medier. Fika och dryck som sponsring under
mottagningen har fungerat bra för att få studenter att komma fram och prata med oss.
Två sponsorer som återkommit i år är Cellsynt och Morris. Cellsynt har tillhandahållit SMS-utskick
gratis som marknadsföring för föreningens medlemmar, och i motprestation fått publicitet på
föreläsningarnas omslag och på PowerPoint under föreläsning enligt överenskommelse. Morris har
sponsrat styrelsen med kläder, vilket vi är mycket tacksamma för. I motprestation syns även Morris
på föreläsningarnas omslag, under föreläsningarna och även i våra sociala medier.

Avslutande ord
Avslutningsvis vill jag och styrelsen 18/19 tacka för att vi fått förtroendet och möjligheten att leda
Chalmers Börssällskap under det gångna året. Det är ett enormt förtroende då vi är Chalmers största
förening och med en verksamhet som är ett ansikte utåt för skolan. Vi blickar tillbaka och är nöjda
över vad vi har åstadkommit och vilket fantastiskt roligt och lärorikt år det varit. Att ha fått chansen
att träffa och lyssna till inspirerande personer från näringslivet, arrangera evenemang tillsammans
och träffa engagerade studenteter och CBS-medlemmar har berikat vår studietid på Chalmers.
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Vidare vill vi även tacka årets föreläsare, sponsorer och samarbetspartner. Utan deras fantastiska
engagemang och hjälp hade vår verksamhet inte varit möjlig att driva. Ett extra stort tack till
SHARPMIND digitalbyrå som har hjälpt oss skapa den nya hemsidan och aktietävlingen och varit
otroligt hjälpsamma när vi haft frågor.
Årets valberedning har gjort ett fantastiskt arbete med att intervjua och nominera kandidater till
styrelsen 19/20. Ett arbete som kräver en stor entusiasm och engagemang för att hitta den bästa
konstellationen av människor som ska leda Börssällskapet kommande år. Tack till Adam
Andersson, Rebecca Hjortsson och Amanda Östling för väl utfört arbete. Vi i styrelsen vill också
tacka våra revisorer, Christoffer Axelsson och Hugo Göthberg för en väl utförd revidering av årets
ekonomi.
Viktigast av allt är våra medlemmar och till er vill vi säga stort tack för visat engagemang under
året och för deltagandet på våra föreläsningar och evenemang. Stort tack för den feedbacken vi fått
som hjälper oss att göra sällskapet ännu bättre. Vi hoppas även att vi levt upp till förväntningarna
hos våra medlemmar och att vi kunnat bidra med nya kunskaper och inspiration till er.
Som Ordförande vill jag tacka för att jag har fått förtroendet att leda Chalmers Börssällskap
tillsammans med min fantastiska styrelse. Jag är så tacksam för att jag fått lära känna er och fått
arbeta ihop med er. Allt ert engagemang, tankar och idéer är det som ar drivit Chalmers
Börssällskap framåt till där vi är idag, och det har även berikat mig som person. Tack till Adam
Andersson, Emelie Lundqvist, Julia Wassén, Linus Hansen och Simon Rutström. Vi har många
fina och roliga minnen och upplevelser tillsammans efter året och jag hoppas vi håller kontakten
med varandra framöver.

Hanna Svensson
Ordförande Chalmers Börssällskap 19/20
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