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Förslag till ombildande av 

föreningen Tekniska Samfundet till en gåvomedelsfond inom 
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Kära medlemmar, 

Det har förts diskussioner i styrelsen, i programgruppen samt på de fem senaste årens års- och 
höstmöten kring Tekniska Samfundets status och framtid. Föreningen har under lång tid lidit av 
medlemstapp och ingen tillväxt. Detta tror vi beror på att allt fler företag idag jobbar med 
sponsorskap och skolprojekt mer på egen hand samt att utbudet av nätverksträffar och 
inspirationsföreläsningar har ökat lavinartat det senaste decenniet.  

Med vårt modesta medlemsantal och lilla årsavgift på 200kr, så täcker vi inte de utgifter vi har under 
ett år: lokal, medlemsutskick, hemsida, redovisningskonsult mm. Vi är helt beroende av att vi har en 
god utveckling av vår värdepappersportfölj och bra avkastningar på aktier. En allt för liten andel av 
våra intäkter går till det vi brinner och verkar för – att sprida kunskap och intresse till barn och unga 
kring ämnet teknik.  

Vi vill att våra tillgångar främst skall gå till de initiativ vi sponsrar och inte till att hålla en förening 
flytande. Dessutom är det allt svårare att hitta medlemmar som vill engagera sig i Styrelsen och den 
är idag elementär för att driva samfundet och dess projekt. Därför föreslog vi en annan väg för 
Tekniska Samfundet på höstmötet 2022 som är mer långsiktigt hållbar - ett ombildande till 
gåvomedelsfond förvaltad av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. För att kunna ändra på 
föreningens grundläggande utformning och stadgar måste två medlemsmöten hållas med 
godkännande att driva igenom förändringen. Vår målsättning var att 2022 års höstmöte skulle vara 
det första i en sådan process. 

På höstmötet den 8:e november beslutades dock att underlaget för beslut var allt för vagt samt att 
det inte var helt tydligt i kallelsen till mötet att det skulle tas ett beslut av denna vikt. Höstmötet 
krävde därför att ett extra medlemsmöte skulle utlysas med fokus på denna fråga endast. Inför detta 
möte fick styrelsen i uppdrag att ta fram mer information kring vad en omvandling till stiftelse skulle 
innebära.  

Generellt så innebär det att vi överlämnar våra kontanta medel, aktie-/fondinnehav samt ansvar att 
fördela ut stipendiepengar till Stiftelsen Chalmers tekniska högskola enligt ett av oss författat avtal. 
Vi arbetar just nu tillsammans med stiftelsen på detta avtal. Avtalet kommer också att beskriva vad 
de förvaltade pengarna skall användas till och vilka processer som behöver följas för att det skall gå 
enligt våra önskemål. Denna skrivelse skall tydligt peka på att vi vill att pengarna skall gå till 
Tekniktävlingen och Årets Teknolog eller om dessa mot förmodan skulle upphöra att pengarna då 
skall gå till liknande ändamål. Tekniktävlingen skall enligt förslag fortsätta att drivas av Chalmers och 
Årets Teknolog av Chalmers Studentkår.
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de ägodelar 
något sätt, 

Styrelsen anser att det inte är ett alternativ att fortsätta driva Tekniska Samfundet på det sätt den 
drivs idag. Alternativet till att ombilda föreningen Tekniska Samfundet till en gåvomedelsfond är att 
avsluta föreningen Tekniska Samfundet helt och då överlämna enligt stadgarna våra tillgångar till 
någon institution i Göteborg att användas till främjande av allmännyttigt tekniskt ändamål.

Den 27:e mars bjuder vi in till extrainsatt medlemsmöte där vi ämnar ta beslut om vi i styrelsen får 
fullmakt att gå vidare med skapande av gåvomedelsfond enligt föreslagen väg. Innan dess ämnar 
vi skicka ut utkastet på avtalet som vi tar fram tillsammans med Chalmersstiftelsen så att 
medlemmarna kan läsa igenom det väl innan mötet. 

På mötet kommer vi att presentera och ge möjlighet för medlemmarna att ge feedback på avtalet, 
konkretisera nästa steg i processen med Chalmersstiftelsen samt gå igenom en plan för vad vi kan 
göra med de ägodelar och inventarier vi har i Tekniska Samfundets ägor idag och som behöver 
hanteras på förslag kommer att finnas tills dess. 

Ingela Nordström      
Ordförande Tekniska Samfundet 
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