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Föregående årsmöte 
Föregående årsmöte hölls i Göteborg, Hörsalsvägen i salen HA1 på Chalmers 2019-05-08. 

 

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

 

Styrelsen 

• Ordförande – William Forsberg 

• Vice ordförande – Mona Kilsgård 

• Kassör – Sophia Solberg 

• IT-ansvarig – Linn Troedsson 

• Ledamot – Markus Gedda 

• Ledamot – Fredrik Lilliecreutz 

 

Revisorer 

• Adam Andersson 

• Simon Rutström 

 

Valberedningen 

• Adam Andersson 

• Julia Wassén 

• Markus Gedda 
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Verksamhetsåret 2019–2020 
Tiden för verksamhetsåret 2019–2020 börjar lida mot sitt slut och en sammanfattning av det 

gångna året kommer beskrivas i denna verksamhetsberättelse.  

 

Sommaren 2019 

Tiden efter årsmötet 2019 bestod främst av att sparka igång verksamheten och vi började med 

att bjuda in lunchföreläsare till det kommande läsåret. Under sommaren fortsatte inbjudandet 

till lunchföreläsare och vi höll möten varannan vecka för att ständigt hålla hela styrelsen 

informerade över statusen till arbetet.  

 

Mottagningen 

Vårt första arrangemang var mottagningen som sträcker sig i fyra veckor mellan augusti och 

september. Första aktiviteten för oss var att underhålla de nyantagna på industriell ekonomi 

under deras lunch. Vi höll i en Kahoot för att lätt intressera eleverna under tiden man förtärde 

mat. Kahooten var uppskattad och vi fick möjlighet att rekrytera våra första medlemmar. Vi var 

därefter med under ett flertal olika rundvandringar hos de olika sektionerna där vi höll i ett 

väldigt uppskattat logo-quiz och informerade studenterna om Chalmers Börssällskap och vår 

verksamhet för att rekrytera nya medlemmar. Utöver rundvandringarna så medverkade vi även 

under tivolit där vi grillade grillspett och höll i twister-spel för de som ville trotsa det mindre 

bra väder som rådde. Twister-spelet var börsinspirerat med frågor kring ekonomi och börs. Vi 

fick även större möjlighet att synas på campus där vi fick samtala med många av de nya 

medlemmarna. Förra årets styrelsearbetande Adam Andersson och Simon Rutström hjälpte till 

med grillandet. Vädret var inte riktigt på vår sida och själva försäljningen av grillspetten blev 

således ingen vidare succé. Vi hade däremot bra dialoger med de nyantagna eleverna på skolan 

och dagen blev trots allt bra. När mottagningen väl var över hade vi fått ca. 350 nya medlemmar, 

ett resultat som vi inte var helt nöjda med och hade inställningen av att vi skulle få fler.  

 

Föreläsare 

Under höstterminen så arrangerade vi totalt fyra lunchföreläsningar. Första lunchföreläsningen 

hölls den 30 september av Åsa Bergman, VD Sweco. Det var ett extremt högt intresse av Åsa 

och vi fick tyvärr neka medlemmar i dörren då antalet platser var begränsat. Därefter gästades 

vi av sparekonomen Tove Zander från Swedbank som var en instegsvariant av vår aktieskola. 

Anna-Lena Wretman var tredje lunchföreläsaren som gästade oss och det var återigen högt 
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tryck och fick dessvärre neka folk i dörren denna gången också. Den 19 november gästades vi 

av Per Wassén, VD PowerCell. Det var återigen fullsatt. Väl framme i februari gästades CBS 

av Johan Andersson, CD Mellby Gård. Det var inte lika mycket folk som vanligt och med stor 

sannolikhet var det stormiga vädret en bidragande faktor, men även att Mellby Gård inte är ett 

lika igenkänt namn som exempelvis Sweco. Kristina Willgård, VD Addlife gästade CBS 

veckan därpå och det upplevdes som lite fler besökande under detta föredrag. Både Johans och 

Kristinas föreläsning uppskattades av medlemmarna och trots mindre antal besökande så blev 

det en väldigt god och avslappnad stämning under föreläsningen.  

 

Nedan listas samtliga föreläsare under verksamhetsåret 2019/2020 

• Åsa Bergman, VD Sweco, 2019-09-30 

• Tove Zander, Sparekonom Swedbank, 2019-10-10 

• Anna-Lena Wretman, VD GetSwish Ab, 2019-10-17 

• Per Wassén, VD PowerCell, 2019-11-19 

• Johan Andersson, VD Mellby Gård, 2020-02-20 

• Kristina Willgård, VD Addlife, 2020-02-25 

Entreprenörskväll 
För fjärde året i rad arrangerades entreprenörskvällen i Café Bulten, den 11 december. Kvällen 

öppnades med glögg och annat juligt tilltugg. Därefter började presentationen av de tre startups 

som medverkade under kvällen. De tre gästande företagen var Oterlu, Eneryield och Astatine. 

De fick presentera sig själva och berätta mer om sin resa och sina erfarenheter av 

entreprenörskap. Efter presentationerna bjöds det på italiensk buffé till samtliga. Kvällen 

slutade med ett quiz med efterföljande prisutdelning. Man tackade även de tre startups med 

blommor. Kvällen sponsrades av Chalmers Ventures.  

 

Man släppte totalt 80 biljetter till entreprenörskvällen som skapades via Facebook – Eventbrite. 

Det var dock inte i närheten av alla som dök upp vilket var tråkigt. Däremot kom det så pass 

många att maten tog slut och det kunde skapas ordentliga frågeställningar/diskussioner. Utöver 

detta så var det även ett ovanligt lågt antal tjejer som närvarade under årets entreprenörskväll. 

Anledningen är oklar men kan vara bra för nästkommande styrelse att ha i åtanke. Kanske är 

det så att marknadsföringen behöver utformas på annat sätt, eller själva innehållet. Generellt 

var vi väldigt nöjda med kvällen och det upplevdes även av merparten av de medlemmar som 

närvarade. 



 6 

 

Aktieskola 

Aktieskola del 1 i samarbete med Unga Aktiesparare ägde rum den 4 december i Vasa på 

kvällen där vi bjöd på kaffe och kakor. Det släpptes 100 biljetter till detta event och det var 

återigen ett väldigt stort intresse. Unga aktiesparare pratade generellt om spartips och 

investeringstips. De förklarade bl.a. vissa nyckeltal som kan vara användbara för att göra en 

lättare analys av bolagen på marknaden.  

 

AW med Lena Apler – Collector Bank 
Den 27 november arrangerades en AW på Collector Bank i Göteborg. Kvällen inleddes med 

lite mingel. Det bjöds på dryck och tilltugg. Kort därefter intog Collectors styrelseordförande, 

Lena Apler, scenen där hon presenterade mer kring Collectors historia och framtidsutsikter. 

Det var även fler från ledningen som presenterade sig själva där VD:n Martin Nossman var en 

av dem. Presentationen rundades av med ett gäng frågor från de medlemmar som var med. 

Besöket avslutades kort därefter med mingel där det återigen fanns chans till att prata med de 

anställda på banken. Ett gäng medlemmar kom fram till styrelsen och berättade om vad de 

tyckte om evenemanget. Generellt verkade eventet vara väldigt uppskattat bland de ca. 30–40 

medlemmarna som medverkade.  

 

Börsresa Stockholm 

Torsdagen den 13 februari kl. 05:35 stod styrelsen samt 16 förväntansfulla medlemmar 

väntande på tåget till Stockholm. Börsresan är som tidigare års ASP-resa där styrelsen har en 

chans – under två heldagar - att lära känna de medlemmar som potentiellt kan tänka sig söka 

styrelsen eller helt enkelt bara vill lära känna styrelsen och verksamheten bättre. 16 

medlemmar från Chalmers Börssällskap deltog under årets Börsresa. Ansökan till Börsresan 

gjordes via ett Google formulär där varje sökande manades till att motivera varför just de är 

den rätta kandidaten för resan. Söktrycket var relativt högt med totalt 39 ansökningar. Resan 

anordnades med syfte av att medlemmarna skulle få en större inblick i bankväsendet men 

framför allt att ge medlemmarna en inblick i hur styrelsearbetet i Chalmers Börssällskap ser 

ut. Man ville uppmana så många av medlemmarna som möjligt till att söka kommande 

styrelsen (20/21).  För att finansiellt ha möjlighet att utföra denna typ av resa så beslöt sig 

styrelsen om att ha en anmälningsavgift på 350 kr. Medlemmarna som följde med valdes 

utifrån visat engagemang och motivering.  
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Torsdagen bestod av två besök; EFN och Uber. Under besöket av EFN var det Albin 

Kjellberg, Redaktör och programledare, som ledde besöket. Albin presenterade EFN och 

visade upp kontoret. Vidare togs gruppen vidare till deras studio där tidigare ”Börs-lunch” 

spelades in. Vi fick i samband med detta vara med under liveinspelning till deras nya 

programserie ”EFN Marknad”. På eftermiddagen/kvällen gick vi vidare till Uber där bl.a. 

Alexander Stephens från operations-teamet inledde besöket med en presentation av företaget. 

Kort därefter hölls ett case i ca. 1,5 timme som sedan skulle presenteras i helgrupp med lite 

frågor från ”juryn”. Avslutningsvis bjöd Uber på pizza och dryck i samband med mingel och 

att case-vinnarna korades. Efter detta skickades hela gruppen tillbaka till hostellet med Uber-

bilar som Uber sponsrade.  

 

Fredagen bestod likaså av två företagsbesök. Dagen började med ett besök hos fondjättarna 

TIN Fonder där de tre grundarna Tomas Lundmark, Erik Sprinchorn och Carl Armfelt 

presenterade deras verksamhet. I samband med detta bjöds det på frukost. Därefter gick hela 

gruppen vidare till K25 längs Kungsgatan för lunch. Under eftermiddagen begav sig gruppen 

vidare till DNB Markets med presentationer för de olika områdena i företaget. Avslutningsvis 

bjöd DNB på en AW med snittar och dryck. Man hade i samband med detta en god chans till 

att mingla med några anställda för att få en större inblick i hur det är att arbeta inom bland 

annat Investment banking och Sales. Styrelsen stannade kvar en natt extra för att hinna umgås 

lite privat och vi hade en väldigt trevlig kväll tillsammans.  

 

Afterbörs tillsammans med UA 
Torsdag den 27 februari arrangerade Chalmers Börssällskap en Afterbörs i Café Bulten 

tillsammans med Unga Aktiesparare. Kvällen bestod av två presentationer där Savelend var 

först ut som pratade kort om sin verksamhet. Därefter fortsatte Anders Wright, fondförvaltare 

på Consensus Asset Management, där han presenterade Consenus och gav de besökande en 

större förståelse i hur man investerar och gav tips kring strategi. Under kvällen sålde styrelsen 

dryck i baren och man bjöd även på wraps. Avslutningsvis spelade Svea Skivgarde musik på 

kvällen i samband med lite mingel och häng. Kvällen sponsrades av de båda företagen. 
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Kvällsevent med Feminvest 

Den 3:e mars gästades CBS av Michaela Berglund, VD Feminvest, som höll ett föredrag om 

entreprenörskap och aktiehandel ur ett hållbart och jämställt perspektiv. Föredraget hölls i 

Vasa A och trots marknadsföring så var det ett relativt lågt intresse. Det kan dock bero på att 

man hade arrangerat väldigt mycket de 2–3 tidigare veckorna och att Feminvest på något vis 

försvann i all annan marknadsföring. Feminvest bjöd även på mat/tilltugg i form av snittar. 

 

Aktietävling 

Den 8:e april drog årets aktietävling igång som skulle hålla på under en månads tid. I år hade 

man lyckats ordna realtidsdata med hjälp av Millistream och Nasdaq vilket vi är oerhört 

tacksamma över. Det var många som var med och tävlade och inga större problem stöttes på 

under tiden.  

 

ASP 

Första asp-tillfället har som tidigare år varit börsresan där styrelsen hade en god chans att lära 

känna aspiranter samt fått en bild av de som kan tänkas söka nästkommande styrelse. Likaså 

var börsresan ett tillfälle då aspiranter kunde lära känna styrelsen bättre och få en förståelse i 

hur det är att sitta i CBS-styrelsen. Kort därefter arrangerades en asp-lunch där medlemmar 

bjöds in till börsrummet för att träffa styrelsen och kunna ha dialoger om de olika posterna 

med mera. Under första tillfället var det cirka 8–10 personer som hälsade på. 

 

Sammankomster 
Under hela verksamhetsåret har styrelsen haft ett formellt möte och ett informellt möte en 

gång i veckan med undantag i tentaperioder eller liknande tider. Under vissa tider har man 

haft extrainsatta möten då det har varit nödvändigt. Börsrummet – där alla möten ägt rum - 

har delats med Chalmers Idrottssällskap.   

 

Publicerat material 
Styrelsen har arbetat flitigt med sociala medier där Instagram och Facebook har varit det 

största kanalerna. Man har gjort reklam och marknadsfört samtliga event och händelser som 

kringgått föreningen. Man har även försökt ta del av att ”reposta” inlägg då CBS varit omtalat 

för att nå ut till så många personer som möjligt. Utöver Instagram och Facebook har man även 
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dragit igång Linkedin där alla event publiceras. Detta för att profilera och visa vad CBS gör, 

men även för att bli ett attraktivt märke utåt utanför Chalmers.  

 

Covid-19 

Covid-19 var en pågående pandemi som tog fart i februari-mars under verksamhetsåret. I 

samband med coronavirusutbrottet tog Chalmers Tekniska Högskola beslutet om att föra all 

undervisning digitalt på distans. Skolans lokaler skulle även stängas under läsperiod 4 som 

innebar att Börssällskapet inte längre kunde utföra sina sista lunchföreläsningar. Jan Carlson, 

VD Veoneer, skulle egentligen hälsat på sällskapet den 24/3 men ställdes in på grund av att 

skolan inte längre skulle bedriva verksamhet på campus. Man har föreslagit att bjuda in Jan 

till hösten istället. En ytterligare ASP-lunch har likaså behövts ställas in på grund av Covid-

19. Vad gäller alumninätverk så flyttades detta event till hösten 2020 med samma anledning 

som ovannämnt.  

App och hemsida 

Styrelsen har arbetat med utveckling av CBS-app och hemsida, främst genom att finjustera små 

saker som man med tidens gång märkt har varit otydligt eller fungerat sämre. Bland annat har 

man även implementerat ett system som gör att medlemshanteringen fungerar bättre med 

avseende på GDPR. I höstas satt styrelsen manuellt och raderade gamla medlemmar och detta 

är något som till hösten 2020 kommer genereras automatiskt.  

 

Aktietävlingen har även utvecklats genom att justera den fördröjning som existerat under 

tidigare års aktietävlingar. Ett samarbete med Millistream Market Data AB och Nasdaq har 

skapat möjlighet att ha tillgång till börsdata i realtid under en månads tid, vilket har inneburit 

att aktietävlingen detta året fungerade bättre utan utnyttjande av tidsfördröjningen.  

 

Medlemmar 

Medlemsavgiften har under året varit 50kr. Under året har medlemsantalet nått ett antal på 

1039 stycken. Siffran är aningen lägre än föregående år och man hade naturligtvis stora 

förhoppningar på att öka medlemsantalet så man åstadkom över 1100 stycken. Covid-19 

bromsade tyvärr denna möjlighet. Det har funnits ett stort intresse av verksamheten från en 

stor klyfta av medlemmarna vilket naturligtvis har varit skoj. Man har inom styrelsen arbetat 
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mycket med att engagera fler kvinnor i föreningen vilket har gått relativt bra. Förra året nådde 

man 22,3% och i år har man nått 28% vilket vi ser som en positiv ökning. Styrelsen är väldigt 

nöjd med ökningen men vill naturligtvis nå ut till ännu fler kvinnor. Man har nått denna 

ökning genom att bjudit in många kvinnliga näringslivsprofiler, men även event så som 

Feminvest och aktieskolor som drivs av kvinnor. Största antalet medlemmar studerar 

Maskinteknik följt av Industriell ekonomi och de flesta läser årskurs 1.  

 

 

Ekonomi 

Verksamhetsåret avslutas med ett resultat på 25 925 kronor. Ett resultat som vi är nöjda med då 

vi investerat en hel del för att förbättra och upprätthålla en professionell verksamhet. 

Föreningen har en fortsatt stark finansiell ställning med betydande likvida medel för kommande 

styrelser och eventuella oförutsedda kostnader. Vi lyckades åstadkomma detta resultat trots att 

man investerat en del i föreningen genom att bland annat höja priset en aning för 

lunchföreläsningarna.  

Sponsorer 

CBS har inte haft någon huvudsponsor under året, utan har tagit enskilda sponsorer för olika 

evenemang och tillställningar vilket har fungerat bra. Lunchföreläsningarna har sponsrats av 

företagen bakom de föreläsande. Under mottagningen sponsrade Kakservice med kakor och 
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godis vilket skapade en god förutsättning till att komma närmare de potentiella medlemmarna. 

Entreprenörskvällen sponsrades av både Consenus Asset Management som sponsrade med 

11 000 kronor. Utöver Consensus så sponsrade även Savelend ca 6000 kronor. 

 

En återkommande sponsor är Cellsynt som har tillhandahållit SMS-utskick gratis som 

marknadsföring för föreningens medlemmar. Man har marknadsfört Cellsynt på hemsida och 

sociala medier, men även via affischer/gatupratare.  

Avslutande ord 

Avslutningsvis vill jag och styrelsen 19/20 tacka för förtroendet och möjligheten till att leda 

Chalmers Börssällskap under det gångna året. Med hänsyn till att Chalmers Börssällskap 

fortfarande är Chalmers största förening med en utåtriktad verksamhet så är det ett enormt 

förtroende att få leda denna verksamhet. Vi blickar tillbaka till den gångna tiden och vi är 

oerhört nöjda med det vi åstadkommit och den respons vi fått av samtliga medlemmar. Det har 

varit ett minst sagt fantastiskt år med olika utmaningar och händelser som har varit väldigt 

lärorika för styrelsen.  

 

Vidare vill vi även tacka de samarbeten och föreläsare vi haft under verksamhetsåret. Utan 

deras medverkan och engagemang hade verksamheten aldrig varit möjlig att driva vidare. Vi 

vill även tacka Sharpmind digitalbyrå som återigen har hjälpt föreningen med all teknisk hjälp 

gällande app, hemsida och aktietävling. Sharpmind har även varit väldigt snabba på att hjälpa 

föreningen när det väl uppstått något problem, vilket vi är väldigt tacksam över. 

 

Därutöver har årets valberedning likaså gjort ett fantastiskt arbete i form av nominera 

kandidater till styrelsen 20/21. Det är ett arbete som kräver en del nerlagd energi och entusiasm 

för att hitta den bästa konstellationen av människor som under nästkommande verksamhetsår 

ska leda Chalmers Börssällskap kommande år. Stort tack till Markus Gedda, Adam Andersson 

och Julia Wassén. Styrelsen tackar även revisorerna Adam Andersson och Simon Rutström för 

en väl utförd revidering av årets ekonomi.  

 

Något väldigt nämnvärt är även att styrelsen riktar en stor tacksamhet till föreningens alla 

medlemmar för visat engagemang under året och för deltagandet på samtliga föreläsningar och 

evenemang. Vi hoppas att vi levt upp till förväntningarna hos våra medlemmar och vi kunnat 

bidra med nya kunskaper och inspiration till er. 
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Som ordförande vill jag tacka för att jag fått förtroendet att leda Chalmers Börssällskap 

tillsammans med resterande styrelse. Jag är oerhört tacksam över att få lära känna er och att jag 

fått möjligheten att arbeta tillsammans med er. All entusiasm och engagemang har skapat en 

god arbetsmiljö och det är era tankar och idéer som har drivit Chalmers Börssällskap vidare till 

där vi är idag. Stort tack till Mona Kilsgård, Markus Gedda, Sophia Solberg, Linn Troedsson 

och Fredrik Lilliecreutz. Vi har väldigt många roliga minnen med oss från detta år och jag ser 

fram emot att dela dessa minnen med varandra i framtiden.  

 
William Forsberg 

Ordförande Chalmers Börssällskap 19/20 


