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FÖREGÅENDE ÅRSMÖTE 
Föregående årsmöte hölls i Börsrummet i Chalmers kårhus, på Chalmers tekniska högskola i 

Göteborg. Mötet inträffade Torsdagen den 2021-05-05 och medlemmar i föreningen hade möjlighet 

att ansluta till mötet via zoom-länk, på grund av dåvarande coronarestriktioner. Årsmötet belutade 

bland annat att bifalla tidigare stadgaändring rörande §6, moment 2 där benämningen ”IT-ansvarig” 

ändras till ”IT- och Kommunikationsansvarig”.  



VERKSAMHETEN I STORT 
Verksamheten i stort består av styrelsen, revisorerna, samt valberedningen. Dessa presenteras 

nedan. 
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VERKSAMHETSÅRET 2021-2022 
Verksamhetsåret 2021-2022 har varit ett steg i riktning mot att bedriva en mer ”normal verksamhet” 

efter att tidigare verksamhetsår fick anpassa sig efter coronaviruspandemin. Däremot har året 

fortfarande varit osäkert då pandemin fortfarande påverkat samhället och möjligheter för 

studentaktiviteter på Chalmers campus. Nedan sammanfattas vad som har hänt under året.  

COVID-19 
Covid-19 har satt sina spår de senaste åren och har påverkat föreningens verksamhet. I början av 

verksamhetsåret 2021-2022 var den tillträdande styrelsen relativt optimistiska att läget skulle hinna 

förändras till hösten och vi hoppades att vi skulle kunna bedriva ett mer normalt verksamhetsår. 

Däremot var det fortfarande ett mycket osäkert läge där smittostatistiken kunde variera stort från 

vecka till vecka. Därmed insåg vi rätt tidigt att vi var tvugna att vara flexibla i vår planering inför 

hösten.  

Höstterminen 2021 började positivt i förhållandet till pandemin. Vi kunde börja hålla i fysiska 

evenemang igen, vilket var mycket uppskattat av våra medlemmar. Därmed bokade vi in ett flertal 

fysiska evenemang under hösten, vilka i majoritet genomfördes. Under terminens gång började 

däremot smittotalen öka och coronarestriktioner sattes in för att minska smittorisken på campus, 

samt möjliggöra smittspårning. Detta resulterade i ökad arbetsbörda i samband med våra 

evenemang då vi behövde genomföra kontroller av covidpass, samla in deltagarlistor, m.m.. Det 

orsakade även att flera av företagen/personerna vi var i kontakt med avböjde till möjligheten att 

föreläsa. 

I samband med pandemin fick vi ännu en mottgång under höstterminen. Chalmers studentkår 

beslutade om att hyra ut delar av Chalmers kårhus till Kry för vaccinering. Beslutet gjorde att 

styrelsen inte längre kunde använda börsrummet för att bedriva verksamheten. Istället fick vi snabbt 

ställa om och flytta till ett provisoriskt rum under denna tidsperiod. Vi var väldigt tacksamma att vi 

fick ett tillfälligt rum att använda men därmot var det inte optimalt då vi endast fick använda det på 

schemalagda tider och vi hade begränsat med plats.  

Vidare försämrades situationen över årskiftet och vi fick inte längre hålla i fysiska evenemang i 

början av året 2022. Vi fick då ställa om till digitala föreläsningar så gott vi kunde men tappade 

intresset från en del företag i och med detta. Vi fick även ställa in aspningsresan till Stockholm då 

läget var för osäkert och att företagen inte kunde ge oss några besked.  

Vi höll oss ständingt uppdaterade om smittoläget och såg fortfarande att möjlighet fanns till 

förändring under våren. Därmed planerade vi in flera evenemang med planen att hålla dem fysiskt, 

vilka gick att genomföra efter att coronarestriktionerna slopades i mitten av februari. Efter detta har 

vi kunnat bedriva börssällskapets verksamhet som vanligt och har ytterligare evenemang planerade 

innan styrelsens avgång. 

MINSKAD ARBETSKRAFT 
När styrelsen tillträdde 5e maj 2021 var vi sex personer i antal. Vid detta stadie var vi alla 

engagerade och hade höga ambitioner inför året framför oss. Dessvärre fick vi minskad arbetskraft ju 

mer tiden gick och runt årskiftet var det endast fem personer i styrelsen var var aktiva. Detta var då 

Eskil Ripa fick andra åtaganden utanför sällskapet och minskade därmed sin arbetsinsats. Detta 

skedde under dialog med styrelsen men dessvärre var åtagandena för stora och priotiteringarna åt 

annat håll vid årskiftet, vilket resulterade i full frånvaro från styrelsearbetet. Trots kommunikation 

kring läget har detta givetvis varit en stor belastning på resterande styrelsen under året. Att vara en 



styrelsemedlem kort har begränsat styrelsens möjligheter och hindrat vissa målbilder vi satte upp i 

vår verksamhetsplan då vi helt enkelt inte räckt till. 

SOMMAREN 2021 
Efter att styrelsen tillträdit vid årsmötet drog planering och arbete för verksamhetsåret igång direkt. 

I det första stadiet av styrelsearbetet la vi fokus på teambuilding och att skapa en grund för hur vi 

skall bedriva verksamheten på bästa sätt. Detta innefattade brainstorming för vad vi ville göra, 

strukturering av olika digitala verktyg, m.m.. Vi såg även till att städa börsrummet för att få bättre 

koll på vad som var tillgängligt. För att bygga upp en bra gruppdynamik hade vi en kickoff innan 

sommaren med lite frågesport om varandra och andra lekar. 

Under sommaren 2021 hade vi möten varannan vecka för att succesivt planera inför mottagningen 

och hösten. Fokuset låg då på att hitta och kontakta potentiella föreläsare, samt att utforska 

möjligheterna att medverka på aktiviteter under mottagningen. 

Under sommaren gjordes även ett målningsarbete i börsrummet där en vägg målades om för att 

täcka gamla märken. Vi målade även Chalmers börssällskaps logga på väggen för att stärka 

föreningsstämningen i rummet.  

MOTTAGNINGEN 
Verksamhetsårets första evenemang var vår medverkan på mottagningen. Här var målsättningen att 

marknadsföra vår verksamhet och förhoppningsvis öka medlemasantalet bland de nya studenterna 

på Chalmers. Detta gjorde vi genom att medverka på olika sektioners rundvandringar där vi höll i ett 

quiz med företagslogotyper. Vi bjöd även på fika i samband med detta och vi upplevde att detta 

uppskattades. Studenterna fick även möjligheter att ställa frågor kring föreningen och bli 

medlemmar på plats. 

Under mottagningen lyckades vi medverka på tre rundvandringar. Detta var för basåret, 

maskinsektionen och sektionen för automation och mekatronik. Utöver detta bjöd vi på fika i Vasa 

för att mingla med studenter från Industriell ekonomi. Även om goda interaktioner gjordes under 

dessa tillfällen upplevde vi att vår målbild såg annorlunda ut och att vi ville ha synats mycket mer 

under mottagningen. Orsaken till att detta inte skedde var till stor del då vi fick avböjningar från de 

flesta nollkommittéer gällande medverkan i deras aktiviteter. 

En annan aktivitet under mottagningen som inte skedde var Tivolit. Inför detta hade styrelsen 

ledamot William Horngacher tillverkat ett chokladhjul och vi hade en överenskommelse med ett 

företag för att införskaffa stjärnchokladvinster. Dessvärre blev tilovit inställt på grund av det osäkra 

pandemiläget, vilket blev ännu ett missat tillfälle för oss att synas under mottagningen. 

Under mottagningen fick vi cirka 104 nya medlemmar. Detta var mycket lägre än vad vi hade 

hoppats och siktat på. Vi tror att detta beror på det som tidigare nämnts, det vill säga få möjligheter 

för föreningen att medverka hos sektionernas aktiviteter men även då allmänna aktiviteter under 

mottagningen blev inställda. Dessutom upplevde vi att föreningens varumärke inte var lika starkt 

som förut och att de nya studenternas phaddrar inte visste vilka vi var, vilket gjorde att det inte blev 

så stor spridning.  

EVENEMANG 
Under verksamhetsåret 2020-2021 hade föreningen inte möjlighet bedriva verksamheten som 

vanligt med fysiska lunchföreläsningar. Dessa föreläsningar hålls traditionellt sätt med profiler inom 

svenskt näringsliv och finansvärlden. Detta verksamhetsåret har vi haft glädjen att kunna börja 



genomföra dessa evenemang igen. Vi har även kunnat genomföra flera kvällevenemang, både med 

vanligt föreläsningsupplägg men även i form av utbildningar och annat.  

Närvaron under verksamhetsårets evenemang har varit spridd och en aning låg jämfört med hur det 

har sett ut vid evenemang innan pandemin. Vi tror att detta korrelerar med att föreningen inte varit 

lika framträdande under denna period, vilket gör att inte lika många känner till vår verksamhet.  

Vi har genomfört både fysiska och digitala evenemang, beroende på hur läget såg ut i stunden. 

Fysiska evenemang har arrangerats i lokaler på Chalmers campus och har ofta kombinerats med 

någon typ av mat till medlemmarna. Digitala evenemang har istället genomförts över zoom på 

eftermiddagar där medlemmar haft möjlighet att få kuponger till att beställa mat från Uber eats. 

Evenemangen har gått bra i sin helhet och omställningarna mellan fysiska och digitala 

sammankomster har gått relativt smidigt. Däremot har målen i verksamhetsplanen inte uppfyllts då 

vi hade planer på 8 lunchföreläsningar, aktieutbildning del 2, aspningsresa, draknäste-tävling och en 

tema kväll ”Women in business”. Vi kommer i slutet av verksamhetsåret endast ha genomfört fem 

lunchföreläsningar men däremot har vi haft fyra kvällsevenemang i form av utbildningar eller 

föreläsningar som vi upplever kompenserar för detta.  

Vi har dessvärre inte lyckats hålla i en fortsättningsubildning med aktieskola, vilket vi planerade att 

arrangera som ett överlämningsevent tillsammans med nästa tillträdande styrelse. Detta var på 

grund av att föreläsaren inte är tillgänglig för detta. VI har även haft tre nya evenemang som vi haft 

planer på att genomföra men två av dessa föll offer för osäkerheterna kring pandemin vid årsskiftet 

och vi har inte hunnit planera in dessa efter att restriktionerna släpptes. Till sist så har inte 

aspningsresan genomförts vilket också var ett mål för verksamhetsåret men som redan nämnt inte 

kunde genomföras på grund av smittoökningen i årskiftet. 

Andra mål enligt verksamhetsplanen såsom att arangera ett flertal evenemang på engelska, nya 

evenemangstyper och att genomföra evenemang inom alla kärnverksamhetens delar blev däremot 

uppfyllda. Vi har även lyckat genomföra föreningens traditionella evenemang förutom 

aspningsresan. Därmed ser vi fortfarande att resultatet har varit lyckat även om inte alla målbilder 

blev uppfyllda. 

AKTIESKOLA DEL 1 
Aktieskolan del 1 var det första evenemanget vi höll i efter mottagningen. Detta skedde den 30e 

september 2021 i form av ett kvällsevenemang där föreläsaren var Alexander Gustafsson från 

Nordnet bank. Aktieskolan är ett återkommande koncept från tidigare verksamhetsår där Alexander 

pratade grundläggande om sparande i aktier. Intresset för evenemanget var relativt gott och var 

varken mer eller mindre än vad vi hade förväntat oss.  

MAX STRANDWITZ, MIPS 
Den 5e oktober 2021 genomfördes verksamhetsårets första lunchföreläsning på plats. Vid detta 

tillfälle var Max Strandwitz, VD för MIPS närvarande och medlemmarna fick mat och dryck vid 

evenemanget. Max pratade både lite om sig själv men även om MIPS och de olika områden de 

verkar inom för utformning av hjälmar. MIPS höll även i en liten utlottning av en cykelhjälm till 

någon av våra medlemmar. Intresset vid detta evenemang var stort och medlemmarna hade många 

frågor och funderingar till föreläsaren. Lunchföreläsningen hölls på svenska. 

ERIK SELLIN, BALDER 
11e oktober 2021 annordnade föreningen ett kvällsevent i samarbete med Unga aktiesparare där 

Erik Sellin, VD för Balder föreläste. Erik pratade både om sin karriär i helhet men även om Balders 



verksamhet historiskt sett och framtidsvisionen. Vid eventet var flera representanter från Balder 

närvarande och bjöd på fika efteråt vid mingel. Intresset inför detta evenemang var stort och vi hade 

en fullsatt föreläsningssal. Däremot var det en blandad publik av personer från Unga aktiesparare 

och Chalmerister, vilket gjorde det svårt att avgöra hur många medlemmar det var på plats. 

Evenemanget hölls på svenska. 

ENTREPRENÖRSKAPSKVÄLL 
Entreprenörskapskvällen har också blivit ett traditionsenligt evenemang för Chalmers börssällskap, 

vilket detta verksamhetsåret arrangerades den 2a December 2021. Evenemanget annordnas i 

samarbete med Chalmers Ventures och flera intressanta företag från Ventures var inbjuda för att 

presentera sina företag och mingla med våra medlemmar. Under kvällen serverades även mat i from 

av buffé och dryck. Även detta evenemang var lyckat och vi fick uppfattningen att medlemmarna 

tyckte det var trevligt. Däremot var inte antalet deltagare vad vi hade förväntat oss. Medlemmarna 

fick föranmäla sig till evenemanget och det var många av de som anmält sig som inte dök upp, vilket 

vi tyckte var väldigt tråkigt. 

CECILIA SKINGSLEY, RIKSBANKEN 
Vårt sista evenemang innan årsskiftet var en föreläsning med förste vice riksbankschef, Cecilia 

Skingsley. Cecilia pratade lite kort om sig själv och gick sedan vidare till att prata om framtidens 

betalningslösningar och hur utvecklingen av nya teknologier påverkar transaktioner. Detta var 

mycket intressant och det väckte många frågor och funderingar hos medlemmarna. Däremot var 

intresset och närvaron inte särskilt hög vid denna föreläsning. Vi tror att detta kan vara då det 

arrangerades ganska sent på läsperiod två. Vi tror även att faktumet att det var främst hemstudier 

vid denna tidpunkt och att vädret var mycket dåligt kan ha påverkat närvaron negativt. 

Föreläsningen hölls på svenska. 

ANDERS MÖRCK, LATOUR 
Den 3e februari 2022 var datumet för vårt första evenemang efter årskiftet. Detta var ett digitalt 

kvällsevenemang på svenska med CFO Anders Mörck och investeringsteamet på Latour. Här pratade 

de mycket om vad Latour är, hur de tänker när de undersöker eventuella investeringar och deras 

målbild för företaget. Intresset vid evenemanget var ganska stort till en början men fler och fler 

medlemmar lämnade zoom-rummet under föreläsningens gång. Vi tror att det berodde på att 

många utnyttjade möjligheten att få en Uber eats kupong men sedan lämnade då de egentligen inte 

var intresserade av evenemanget. Detta var naturligtvis mycket tråkigt men något som tyvärr kan 

ske vid digitala event. 

MIKAEL ARNDT, CLOSERS ONLY 
Ett av målen i verksamhetsplanen 2021-2022 var att arrangera en säljutbildning där medlemmarna 

skulle få möjligheten att lära sig mer om vikten av att förstå sig på sälj, lite tips och hur man skall 

tänka för att uppnå sina mål. Detta lyckades vi arrangera den 24e februari 2022 där vi i digitalt 

format gästades av Mikael Arndt, grundaren av CLOSERS ONLY. Mikael är en expert inom sälj och har 

hållt i utbildningar över hela världen. Säljutbildningen skedde alltså över zoom på kvällen, på 

svenska, och var då vårt andra digitala evenemang. Antalet deltagare under eventet var dessvärre 

mycket lågt, vilket vi tror kan bero på att vi inte erbjöd någon mat denna gång. Däremot fick vi 

mycket god feedback efteråt från våra medlemmar att utbildningen var jättebra och mycket givande. 

Mikael gav även medlemmarna möjligheten att få en testvecka på hans utbildningsplattform efter 

utbildningen. 



DENNIS NOBELIUS, POLESTAR 
Den 31a Mars fick vi äntligen hålla i föreläsningar på plats igen vilket vi gjorde genom en 

lunchföreläsning på engelska med Dennis Nobelius, COO på Polestar. Under föreläsningen pratade 

Dennis om sin egen resa men sedan om Polestar och deras framtidsvisioner. Han visade även två 

korta filmer, varav en av dem visade upp en av Polestars konceptbilar. Lunchföreläsningen hade ett 

lite annat format än normalt då Dennis föredrog att besvara frågor löpande och interagera mer med 

våra meldemmar. Vi fick höra från våra medlemmar i efterhand att det var roligt att formatet var 

som sådant då det blev lite variation mot det normala. Intresset vid föreläsningen var dessvärre 

lägre än vi hade förväntat oss men ändå en rätt stor närvaro från våra meldemmar. 

AKTIETÄVLING 
Aktietävlingen är en tävling som annordnas enligt tradition varje år på våren. Här får medlemmarna 

möjligheten att placera en fiktiv portfölj på 100 000 kr genom vår app för att tävla om vem som kan 

prestera högst avkastning under en månad. Verksamhetsåret 2021-2022 började tävlingen 1a april 

2022 och har haft över 145 deltagare. Tävlingen har hållits i samarbete med Millisteam, vilka vi slöt 

avtal med för leverans av realtidsdata under tävlingen. 

INSPIRATIONSKVÄLL, PWC DEALS 
Den 4e april 2022 annordnades en inspirationskväll i samarbete med PwC Deals där medlemmar fick 

möjligheten besöka företagets kontor och lära sig mer om företagstransaktioner och vilka 

karriärsmöjligheter som finns inom området. Här fick medlemmarna föranmäla sig och under kvällen 

serverades middag och dryck på deras kontor. Eventet hade relativt få deltagare i förhållande till vad 

vi först hoppats på. Däremot uppskattades det lite lägre antalet av Pwc Deals och både företaget och 

medlemmarna uplevde kvällen som mycket lyckad. Styrelsen fick dessutom god möjlighet till 

intressanta dialoger med våra medlemmar , där vi fick chansen att prata om hur det är att vara med i 

Chalmers Börssällskaps styrelse. Detta var lägligt då ansökan till nästa styrelse stängde samma kväll. 

Evenemanget hölls på svenska men upplägget var flexibelt utifall vi hade engelsktalande medlemmar 

på plats. 

WARPIN AB, EMMA RIDDERSTAD, SEB, HENRIK LARSSON 
Till sist har vi två lunchföreläsningar som ännu inte har skett. Den första är inbokad den 22a april 

med Emma Ridderstad, VD på Warpin AB. Emma är en erfaren föreläsare och pratar mycket om 

framtida teknologier och metaverse. Warpin är ett företag som hjälper företag inkludera nytänkande 

och innovativ VR och AR teknik i deras verksamhet och har bland annat jobbat med H&M. Denna 

lunchföreläsning kommer att ske på engelska. 

Den andra lunchföreläsningen som är inplanerad sker den 26e april 2022. Denna är en föreläsning i 

samarbete med SEB med temat makroekonomi ur ett verklighetsperspektiv. Talare här är Henrik 

Larsson som är dirskretionär protföljförvaltare på SEB. Detta evenemang kommer att hållas på 

svenska. 

STIPENDIUM 
Under verksamhetsåret 2021-2022 har styrelsen haft ett samarbete med Vi2 Invest där vi öppnat 

upp för möjligheten för våra medlemmar att ansöka om ett stipendium på 10 000 kr. Stipendiet 

tilldelas en person som utöver sin astudier har drivit ett projekt, startat ett företag eller på något 

annat sätt intresserat sig för något av Chalmers Börssällskaps verksamhetsområde.  

Ansökan för i år öppnades i början av april och kommer att stänga 28e april 2022. 



ASPNING 
Aspningen för i år har varit skett över två tillfällen och har haft ett Indiana Jones tema. Det första 

aspningstillfället skedde 2a mars 2022 och var av ett mer informativt upplägg där aspiranter fick 

lyssna på en presentation som vi i styrelsen hade förberett. Presentationen innehöll information om 

föreningen, styrelseposterna, aspningsprocessen, m.m.. Därefter öppnade vi upp för frågor. Under 

tillfället bjöd föreningen på fika och det fanns även möjlighet till mingel. Gruppen gick även till 

börsrummet mot slutet för att visa upp hur föreningsrummet ser ut. Det var strax över 10 

medlemmar på plats och styrelsen upplevde att kvällen gick bra.  

Aspning del två hade ett lite mer interaktivt och lekfullt upplägg och skedde en månad efter det 

första aspningstillfället, det vill säga 2a april 2022. Här höll styrelsen i en rundvandring på skolan där 

aspiranterna var indelade i lag och fick samla poäng på olika stationer. De olika stationerna var: 

• Gåtor i maskintornet  

• Föreläsningsprepp i HA på tid 

• Minfält (sammarbetsövning där man skall navigera bland burkar med ögonbindel) 

• Tradingspel(deltagarna fick en summa fiktiva pengar och skulle bestämma ifall de skulle 

köpa eller sälja, utefter ett candlestick-diagram) 

Genom dessa stationer fick aspiranterna både sammarbeta och klura för att få så mycket poäng som 

möjligt, samtidigt som det var en humoristisk prägel på de olika delarna. Efter stationerna samlades 

vi i börsrummet och körde lite quiz smatidigt som vi åt mat tillsammans. Här fick aspiranterna 

chansen att lära känna oss ännu bättre, ställa frågor och mingla i allmänhet. Vid detta tillfälle var det 

sju deltagare.  

Uteblivet aspningsevent för i år var som tidigare nämnt aspningsresan till Stockholm. Anledningen 

till att resan blev inställd var osäkerheterna kring pandemin vid årskiftet och att företagen därmed 

inte ville ge några besked. Detta gjorde det omöjligt för oss att planera in något, vilket gjorde att 

styrelsen tog beslutet att ställa in resan i år.   

SAMMANKOMSTER 
Upplägget för sammankomster under verksamhetsåret har varit att i regel sammanträda två tillfällen 

per vecka, varav ett av mötena har varit formellt. Det andra sammanträdandet har varit mer 

informellt och lite som en workshop för styrelsen. Mötena har hållits i börsrummet med möjlighet 

för styrelsemedlemmar att ansluta via zoom vid behov. Som tidigare nämnt blev möteslokalen 

flyttad till ett annat rum under en månad, i samband med vaccination i Chalmers kårhus. Detta rum 

var en konferenslokal i kårhuset. 

KOMMUNIKATION OCH PUBLICERAT MATERIAL 
Styrelsens mest utnyttjade kommunikationskanaler under året har varit Instagram och Facebook för 

samtliga evenemang och andra händelser. Facebook har även möjliggjort direkt marknadsföring i 

diverse sektionsgrupper. Även LinkeIn har använts men inte lika aktivt. Utöver sociala medier har 

även alla evenemang marknadsförts på föreningens hemsida och app. Dessutom har mejlutskick och 

sms-utskick gjorts vid ett urval tillfällen. Sedan har vi använt oss av fysisk marknadsföring i form av 

gatupratare, affischer och Chalmers studentkårs tv-skärmar.  

I och med att fler studenter har befunnit sig på campus detta verksamhetsåret, i jämförelse med 

förra, så har vi satsat lite mer på fysisk marknadsföring i år. Vi har även försökt att nå änu fler genom 

att marknadsföra direkt mot sektionsgrupperna vilket vi tror har varit positivt för spridning av våra 

evenemang.  



MEDLEMMAR 
Under verksmahetsåret 2021-2022 har medlemsavgiften legat på 50 kr. Antalet medlemmar nådde 

upp till 543 (exklusive alumner), vilket är lägre än vad vi hade förväntat oss. Innan pandemin var 

medlemsantalet i regel över 1000 och vi hade som mål att närma oss den siffran detta 

verksamhetsåret. Däremot är det en förbättring från förra året. Därmed är vi på väg i rätt rikting och 

förhoppningsvis kan nästa styrelse lyckas ännu bättre. Vi tror att ökningen i medlemmar korrelerar 

med möjlighet till fysiska evenemang och då verksamhetsåret varit mycket osäkert kanske färre 

studenter valt att bli medlemmar i studentföreningar. Vi tror också att mottagningen är det bästa 

tillfället att värva medlemmar, vilket vi inte lyckades uttnyttja till fyllo. 

Vid slutet av verksamhetsåret var könsfördelningen 20,1% kvinnor och 79,9% män. Detta är en 

sänkning från tidigare år vilket vi självklart är missnöjda med. Vi satte som mål i vår verksamhetsplan 

att öka antalet kvinnliga medlemmar och har då misslyckats med detta. Vi tror att en orsak till 

sänkningen kan vara att vi inte medverkade på mottagningen hos sektioner där det finns fler 

kvinnliga studenter. Vi tror även att fler kvinnliga föreläsare i framtiden och en genomförd temakväll 

”Women in Business” kan hjälpa öka antalet kvinnor i föreningen. 

Störst andel medlemmar finns på sektionen för maskinteknik med 22,7%, följt av industriell ekonomi 

med 20,1% av medlemmarna.  

 

   



EKONOMI 
Vid beaktande och korrigering av felaktigt bokade upplupna intäkter a’ 12 147,00 (Optimizer Invest) 

mellan verksamhetsåret 18/19 och 19/20 får verksamhetsåret 21/22 ett resultat på -29 749 kr. Efter 

denna korrigering stämmer numera saldot på Kapitas (föreningens bokföringstjänst) med saldot på 

SEB (föreningens bank). Notera att detta endast är en bokföringsteknisk åtgärd och ingen förflyttning 

av pengar på det faktiska bankkontot har skett. Bortses denna justering ifrån verksamhetsåret 21/22 

(vilket därmed ger verksamhetsårets verkliga resultat), avslutas detta med ett resultat på -5455 kr  

Resultatet är i linje med förväntningarna på året men budgeten har inte kunnat följas som planerat, i 

stort förväntades möjligheten att arrangera fler lunchföreläsningar samt en börsresa men det var 

tyvärr inte möjligt sett till följder av coronapandemin. Styrelsen har under årets gång rustat upp 

börsrummet och en lunchföreläsning sponsrades av föreningen när den inbjudne inte hade möjlighet 

att stå för den associerade kostnaden, vilket blev ett avsteg från budgeten. Framöver ser de 

ekonomiska möjligheterna goda ut för föreningen där antalet evenemang och medlemmar har ökat 

till följd av coronapandemins nedtrappning. Detta kommer bidra till än om bättre möjligheter att 

investera i föreningen och dess medlemmar för kommande verksamhetsår.   



SPONSORER 
Under verksamhetsåret 2021-2022 har föreningen haft ett antal sponsorer som har stöttat förening 

på olika sätt. 

Entreprenörskapskvällen sponsrades av Chalmers Ventures som bidrog med 13 000 kr, vilket gick till 

bland annat hyra av lokal och mat. 

Sedan har vi haft fem sponsorer, vilka vi även haft tidigare år. Den första av dessa är Cellsynt som 

har möjligjort våra SMS-utskick till föreningens medlemmar. Denna tjänst har de tillhandahållit gratis 

och i gentjänst har de marknadsförts på vår hemsida och via SMS.  

Kakservice är ännu en sponsor som föreningen haft sedan tidigare. De har bidragit med kakor och 

liknande för föreningens medlemmar vid olika tillfällen, exempelvis aspningen. Kakservice har i 

gentjänst marknadsförts på vår egna plattform men även genom att deras burkar synts vid 

evenemangen.  

I början av hösten sponsrade även börsdata med tre månaders gratisperiod av deras 

premiumabonnemang. Det var inte första gången Börsdata har sponsrat med detta och liksom 

tidigare år var det uppskattat bland våra medlemmar. 

Till sist har vi John Henric och skyltcentralen. John Henric har sponsrat föreningen med gröna slipsar 

även i år. I gengäld har de marknadsförts på vår plattform men även på sociala medier, exempelvis 

på Instagram. Skyltcentralen har sponsrat oss med namnskyltar, samt en ny skylt till börsrummets 

dörr. 

En ny sponsor för i år har varit Axon profil. Axon sponsrade oss med kapsylöppnare graverade med 

föreningens logga, av ett värde 5000 kr. Dessa har vi har delat ut till våra medlemmar vid olika 

tillfällen, vilket medlemmarna har uppskattat. I gengäld har Axon Profil marknadsförts på vår 

plattform.   



AVSLUTANDE ORD 
Jag och styrelsen vill varmt tacka för förtroendet att leda Chalmers Börssällskap verksamhetsåret 

2021-2022. Det har varit en fantastisk givande upplevelse och vi är oerhört tacksamma för 

erfarenheterna det har gett oss. Det har inte alltid varit lätt och mottgångarna har varit många men 

med det sagt har vi besegrat det flesta hinder och vi stolta över vad vi har åstadkommit under årets 

gång. Vi är glada över att se hur sällskapet har börjat skina igen efter de senaste tuffa åren och vi 

blickar nu mot en ljus framtid. 

Vi vill tacka alla föreläsare som vi har haft under året, samt alla samarbeten som har gynnat vår 

förening. Det är tack vara föreningens goda nätverk och kommunikation med näringslivet som vi kan 

bedriva vår verksamhet. Därmed är vi oerhört tacksamma för alla personer som på något sätt 

engagerat sig för att skapa medlemsnytta för vårt sällskap. Vi vill även tacka Inly Technology AB 

(tidigare Sharpmind digitalbyra) som varit vår stöttepelare gällande teknisk hjälp för vår hemsida, 

app och aktietävling. Inly har varit en fantastik resurs som har kunnat ge snabb stöttning när 

situationen kräver det, vilket vi är otroligt tacksamma över. 

Vi vill även tacka våra medlemmar för ert fantastiska engagemang vid våra evenemang. Vi tycker det 

är riktigt roligt att få leda en förening med så kunniga medlemmar och vi ser fram emot att se ännu 

fler av er i framtiden.  Vi hoppas att vi levt upp till era förväntningar och att ni ser fram emot att 

även bli medlem nästa verksamhetsår. 

Stort tack från vår styrelse till valberedningen för er insats att ta fram nomineringar för nästa 

styrelse. Ert arbete är mycket viktigt och vi är glada över ert engagemang. Även ett stort tack till 

föreningens revisorer Marcus Carlsson och Martin Eriksson för väl utförd revidering av årets 

ekonomi.  

I förtroendeuppdraget som ordförande vill jag först tacka för att jag för ett år sedan fick möjligheten 

att leda denna fina förening. Det har varit en ära att få driva styrelsearbetet framåt och att få arbeta 

tätt ihop med årets styrelsemedlemmar. Tack Desirée Staaf, William Horngacher, Ludvig Tydén och 

Gustav Liepa Åström för ert fina engagemang under hela verksamhetsåret och tack Eskil för din 

insats under hösten 2021. Ni har gjort ett fantastiskt jobb och jag är riktigt glad över energin och 

skratten vi har delat under året som gått. Jag är otroligt tacksam över att få lära känna er och hoppas 

att jag hoppas att jag har levt upp till era förväntningar som ordförande men också som vän.  

 

 

 

 

Jenny Carlsson 
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