
Möte med Chalmers gåvomedelstiftelse 

Datum: 2023-02-21 

Deltagare: Lisa, Ingela, Mattias Königsson, Birgitta Rorsman och Håkan Simonsen 

Birigitta Rorsman och Håkan Simonsen ansvarar för fund raising, alumne och stiftelser. När det 

behövs samlas in pengar på ett annorlunda sätt. 

Anteckningar 

• Det är viktigt att det finns någon som driver Tekniktävlingen, Chalmers stiftelse administrerar 

bara pengarna. 

 

• Att få med i vårt Donationsbrev 

o Lite historia om Tekniska samfundet 

o Donationen ska gå till detta ändamål ”……….”, ge sedan exempel tex Tekniktävlingen, 

Årets teknolog. Men viktigt att vi även nämner ”eller på annat vis” för att pengarna 

inte ska låsas inne. 

 

• Om det inte blir utdelning, så växer pengarna, systemet tar hand om det och de tillfaller 

fonden igen. 

• Chalmersstiftelse är bildad av staten för att äga Chalmers. Har idag en förvaltning på 3 

miljarder. 

• Pengarna från TS öronmärks och läggs i en depå. Avkastningen fördelas utifrån fondens 

storlek. Det görs en avläsning en gång i tertialet (vissa delar ut tidigt på året, vissa sent) 

• Chalmers depå består av 50% aktier, 50% fonder. 

• Vi ska kolla med Olinders (revisor) hur det blir skattemässigt med våra aktier och fonder när 

vi löser upp dem. 

• Chalmers anskaffningsvärde blir det värde den dagen pengarna förs över (tar inte med sig TS 

anskaffningsvärde). 

• Chalmers stiftelse är skattebefriad tack vare sitt ändamål (utbildning och forskning). 

• Chalmers stiftelsestyrelse är ytterst ansvariga (tillsätts av Regeringen). 

• Många av fonderna har en egen sida på webben. 

• Fysiska föremål – > prata med Kåren eller Chalmersska ingenjörsföreningen 

• Birgitta kan tillsätta en kommitté vid behov (består ofta av en professor), specifikt för en viss 

fond. 

• Om en förening får medel från TS’s fond så kommer det synas att de fått medel från Tekniska 

samfundets gåvofond, till exempel på deras sida. 

• Chalmers stiftelse tar 0,1% i förvaltningsavgift för kapitalförvaltningen av kapitalet 

• Adminavgift 0,5% av kapitalet (finns tak och minimum) minimum 5000 kr och max 50000 kr 


