
  

  

§1   Preliminärer   

1.1   Mötet   öppnas   
Mötet   öppnades   18:05  

1.2   Val   av   mötesordförande   
Markus   Dernevik   valdes   till   mötesordförande.   

1.3   Val   av   mötessekreterare   
Victor   Nagy   valdes   till   mötessekreterare.   

1.4   Val   av   justerare   tillika   rösträknare   
Christer   Edvardsson   valdes   till   justerare.   

1.5   Upprättande   av   röstlängd   
Victor   Nagy   
Christer   Edvardsson   
Emil   Olsson   
Erik   Tjärdahl   
Magnus   Sandin   
Martin   Karlsson   
Kent   Olsen   
Markus   Dernevik   

  
Röstlängden   var   då   8   medlemmar.   

1.6   Fråga   om   mötets   stadgeenliga   utlysande   
Mötet   kallades   den   10:e   juni   och   finnes   därmed   av   mötet   att   mötet   är   stadgeenligt   utlyst.   

1.7   Tillägg   till   dagordningen   
Inga   tillägg   till   dagordningen.   
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1.8   Godkännande   av   dagordning   
Mötet   valde   att   godkänna   dagordningen.   

  

§2   Verksamhetsberättelse   
  

Markus   Dernevik   läser   upp   verksamhetsberättelsen.   
  

Mötet   finner   att   verksamhetsberättelsen   kan   läggas   till   som   bilaga   till   protokollet.   
  

§3   Ekonomisk   berättelse   
  

Victor   Nagy   läser   upp   den   ekonomiska   berättelsen.   Fråga   kring   hur   resultatet   skulle   se   ut   utan   
bidraget   från   Unga   Forskare   kom   upp.   Utan   bidraget   hade   vi   haft   132   391.4   kr   vid   slutet   av   
verksamhetsåret.   

  
Budgetresultatet   för   verksamhetsåret   läses   upp.   

  
Mötet   finner   att   den   ekonomiska   berättelsen   kan   läggas   till   som   bilaga   till   protokollet.   

  

§4   Revisionsberättelse   
  

Revisorn   Emil   Olsson   läser   upp   revisionsberättelsen   för   verksamhetsåret   20/21.   
  

Mötet   godkänner   revisionsberättelsen   för   verksamhetsåret   20/21.   
  

Markus   Dernevik   läser   upp   revisionsberättelsen   för   verksamhetsåret   19/20   då   detta   inte   gjorts   
vid   tidigare   årsmöten.   

  
Mötet   godkänner   revisionsberättelsen   för   19/20.   
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§5   Ansvarsfrihet   för   styrelsen   
  

Mötet   beslutar   att   styrelsen   för   verksamhetsåret   19/20   beviljas   ansvarsfrihet.   
  

Mötet   beslutar   att   styrelsen   för   verksamhetsåret   20/21   beviljas   ansvarsfrihet.   
  

§6   Val   av   nästa   års   styrelse   

6.1   Valberedning   presenterar   sina   kandidater   
Valberedningen   har   fått   in   två   personer   som   är   intresserade   av   att   vara   ledamöter.   

  
Dessa   är:   

  
Martin   Karlsson   
Swathanandan   Janardhanan   

  
Båda   är   före   detta   chalmersstudenter.    Swathanandan   Janardhanan   har   varit   engagerad   inom   
ingenjörer   utan   gränser.   

  
Martin   Karlsson   presenterar   sig   själv.   Tidigare   chalmersstudent   inom   industriell   ekonomi.     

6.2   Fri   nominering   
Victor   Nagy   nominerar   sig   själv   till   kassör.   

  
Erik   Tjärdahl   nomineras   till   ordförande   med   kommentaren   att   andra   i   styrelsen   eller   
medlemmar   ur   föreningen   kan   ta   på   sig   mer   uppgifter   under   våren   då   han   är   frånvarande   på   
grund   av   exjobb.   

  
Kent   Olsen   nominerades   till   ledamot.   

6.3   Val   av   ordförande   
Erik   Tjärdahl   (911115)   valdes   till   ordförande.   

6.4   Val   av   kassör   
Victor   Nagy   (921124)   valdes   till   kassör.   
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6.5   Val   av   ledamöter   
Martin   Karlsson   (740704)   valdes   till   ledamot.   

  
Kent   Olsen   (940227)   valdes   till   ledamot.   

  
Swathanandan   Janardhanan   valdes   inte   till   ledamot   av   mötet.   Mötet   påpekar   att   ingen   riktigt   
känner   medlemmen   och   medlemmen   deltog   inte   på   mötet   för   att   presentera   sig   själv.     

§7   Val   av   valberedning   
  

Valberedningen   saknar   nomineringar   till   en   ny   valberedning   verksamhetsåret   21/22.   
  

Christer   föreslår   att   pågående   styrelse   får   uppgiften   att   hitta   en   valberedning   under   
verksamhetsåret.   

  
Mötet   beslutar   att   ge   pågående   styrelse   får   till   uppgift   att   hitta   en   valberedning   innan   årsskiftet.   

  

§8   Val   av   revisor  
  

Valberedningen   saknar   nomineringar   till   revisor   för   verksamhetsåret   21/22.   
  

Emil   Olsson   nomineras   till   revisor.   
  

Christer   Edvardsson   nominerar   sig   själv   till   revisor.   
  

Mötet   väljer   Emil   Olsson   och   Christer   Edvardsson   till   revisorer   för   verksamhetsåret   21/22.   
  

§9   Fastställande   av   medlemsavgift   
  

Mötet   beslutar   att   medlemsavgiften   ligger   kvar   på   100kr   för   verksamhetsåret   21/22.   
  

§10   Propositionsbehandling   
  

Styrelsen   har   inga   propositioner.   
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Året i sammanfattning
Året har i stort präglats av Coronaepidemin. Föreningsverksamhet har bedrivits på sparlåga.
Ordinarie byggkvällar har inte kunnat hållas, vilket har begränsat medlemmarnas aktiviteter,
introduktion av nya medlemmar, och även rekrytering. Föreningens stora event Robot-SM har
heller inte kunnat genomföras, även om vissa förberedande kontakter har tagits för att
underlätta nästa event. Se även nedan. Förbättringar i verkstad och lokaler har kunnat
genomföras, se vidare i dokumentet.

Mottagningen
I början av hösten deltog CRF i mottagningsaktiviteter för de nya studenterna i form av en
rundvandring med tillhörande tävlingsmoment. På grund av pandemin så kunde vi inte visa
lokalen för de nya studenterna utan fick stå utanför CRF och beskriva vad CRF är och vad man
kan göra. Ett tävlingsmoment i form av ett spell hölls där de olika grupperna fick poäng baserat
på deras prestation.

Inköp och underhåll
I vintras så gick våran luftkompressor sönder och en ny behövde köpas in för ungefär 3000kr.
Den nya är även mycket tystare än den gamla.

Inköp av reservdelar till underhåll av 3D-skrivarna har även köpts in under året, och filament har
köpts in allt eftersom det tagit slut.

Komponentbaren och skåpet med skruv mm. har fyllts på och även organiserats om en del.

Projektbidrag från Unga Forskare
Vi har fått ett projektbidrag från Unga Forskare på drygt 37 000kr för att köpa in en manuell fräs
till verkstaden samt även skapa instruktionsfilmer och material till denna. Denna behöver köpas
in under 2021 och vi utvärderar just nu ett par stycken.

Robot-SM
Planen var försöka hålla Robot-SM 2020 i oktober, men detta gick inte att utföra på grund av
pandemin. Istället har vi försökt lägga tid på att arbeta ut en vision och plan för att förenkla
jobbet när Robot-SM väl kan hållas igen. Vi hoppas på att kunna hålla något nästa år, men
möjligt ha någon mindre aktivitet i höst/vinter för att få in lite erfarenhet, så länge restriktionerna
släpps och läget blir bättre.



Åtkomst till lokalen
Efter att inte ha kunnat lösa åtkomst till CRF för icke-studenter under föregående
verksamhetsår, så har vi i år återigen kunna lösa åtkomst till icke-studenter. Dock innebär detta
en hel del manuellt jobb för oss i styrelsen att få ut korten och korten är begränsade i antal, så
har vi varit något restriktiva med att bara ge ut dessa kort till de som visat sig vara aktiva i CRF.

Verkstad

Under det passerade verksamhetsåret har flera inköp av verktyg till våra större maskiner såsom
svarv och pelarborr gjorts. Detta både för att ersätta förslitna objekt men även komplettera
befintligt sortiment och på så sätt bredda medlemmarnas möjligheter i verkstaden. En komplett
sats av grova borrar med morsekona som passar både svarv och pelarborr har införskaffats när
sådan funnits till rabatterat pris.

Därtill har även en sats grova borr och stegborrar med rakt skaft som passar vanliga
handhållna maskiner förvärvats. Till svarven specifikt har rikligt med vändskär och hållare därtill
köpts in till fördelaktigt pris från banggood. Dessa har visat sig vara av fullgod kvalitet och
likvärdiga med de vi tidigare köpt för betydligt högre pris lokalt. Ett kvarstående önskemål hade
varit ytterligare verktygshållare till vår QCTP.

En ny bänkslipmaskin har skaffats då denna kunde erhållas till ett pris lägre än nya skivor till de
gamla och tvivelaktigt funktionella maskinerna. Många av de tomma eller defekta flaskor och
sprayburkar som funnits i verkstaden har kasserats och ersatts med nya, likaså har en del nya
handverktyg och tillbehör ersatt sina hopplöst förslitna föregångare.

Flera projekt har under det förgångna året även pågått för att underhålla och reparera våra
maskiner, vars underhåll hamnat på efterkälke.
Olja har bytts i svarvens växellåda, remmen modifierats och blivit spänd, ny belysning har
installerats och alla gejdrar och andra mekaniska inrättningar rengjorts, smörjts och justerats.
Förslitning i toppsliden är dock betydlig och denna hade behövt renoveras. Fästplatta för
compound angle har reparerats och försetts med nya skruvar för enkel och rigid justering.

Vår CNC fräs har rengjorts och smörjts ytligt, elektroniken har blivit genomgången och
funktionstestad och den tillhörande programvaran har uppdaterats, konfigurerats för vår maskin
och enklare funktionstest utförts. Denna maskin är nu fullt brukbar men dessförinnan skulle en
mer grundlig demontering och rengöring rekommenderas, då gejdrar och komponenter
kontaminerats med slipdamm och smuts.

Vår pelarborr försattes ur funktion då mekanismen för höjdjustering havererade. Reservdelar
går ej att erhålla från tillverkaren. Då det är en dyrare och lite mer exklusiv maskin och felet
tämligen lösbart, bedömdes det som mer gångbart att reparera denna än att skrota och köpa in



en billigare variant. Den har nu försetts med en elektriskt manövrerad Z-axel medelst
trapetsskruv och ombyggd skruvdragare. Under projektets gång blev det även uppenbart att en
ny metod för infästning av motorn behövdes, och detta har lösts genom en robust
gångjärnsmekanism som även kan möjliggöra enklare växelbyten. I skrivande stund återstår att
lösa tillförlitliga ändlägesstopp som förhindrar att kolumnen körs ut ur sin infästning av
oförsiktiga användare, samt att lösa användarvänlig låsning av motorn.

Lokal

I vår lokal har en ny påslös dammsugare köpts in för att förenkla renhållningen, som hittills ofta
varit bristfällig. Nya inline fläktar har köpts och monterats i utsuget för lasern, vilket markant
minskar den gas och rök denna förpestar lokalen med. En ny möblering av hyllorna I det yttre
rummet har förverkligats, och detta skapade utrymme för ytterligare en kraftig och rymlig
lagerhylla som donerats till föreningen.

Det uppdagades att förvaring av något alls på de kabelstegar som omger lokalen inte tillåts och
detta har medfört förvärrad trängsel då allt som under åren avstjälpts på dessa i stället fick
placeras i våra hyllor och skrymslen. En möjlighet att kringgå denna begränsning och återta den
förvaringsvolym som berövats oss är att Installera nya hyllor med tillräckligt mellanrum ovanför
kabelstegarna.  Önskvärt här är dock att finna en tillförlitlig infästningsmetod i den lättbetong
som utgör våra väggar. Flera olika typer av beslag har köpts in och testats, och av dessa så har
enkla grovgängade bultar i kombination med konstruktionslim uppvisat bättre prestanda än till
exempel plugg och expanderbultar. Betydliga mängder reglar och plywoodskivor har donerats
till föreningen som utmärkt lämpar sig för konstruktion av dylika hyllor.

De lysrörsarmaturer som finns i lokalen har visat sig föråldrade och osäkra då isoleringen
smular av kopparledarna. Att få dessa och defekta lysrör bytta har visat sig vara en långdragen
process och därför har extra ljuskällor köpts in och installerats där behovet varit störst,
exempelvis i verkstaden som tidvis varit näst intill mörklagd



Ekonomisk berättelse 2021
Året började med sammanlagt 139,737.18 kr. på våra bankkonton och kontantkassan.

Den 23:e juni hade vi sammanlagt 169,337.40kr på våra konton. Omsättningen landade på
79,015.8kr. Föreningen hade utgifter på 49,415.5kr. Resultatet hamnar då på en ökning med 29,600.3kr.

Inför verksamhetsåret beslutades en budget under årsmötet utifrån styrelsens förslag. 1920
minskade CRF’s konton med 37 555,47 kr på grund av minskade inkomster av att Robot-SM
inte kunde hållas som vanligt. Samtidigt såg det ut som att pandemin skulle fortsätta även in på
det nya verksamhetsåret. Därför antogs en ny budget för att försöka skära ner kostnaderna så
mycket som möjligt under 2021.

Inkomster
Under 2021 har CRF haft 79,015.8 kr i inkomster. Av dessa är 4,667.51 kr från försäljning av
filament, 6,059.50 kr försäljning av mat, 7,943.50 kr försäljning av komponenter och 2,460.29 kr
övrig försäljning. Inom övrig försäljning ingår 1500 kr av tidigare CRF projekt (minicross och
bobby car) till CASE.

Föreningen har under året haft 104 medlemmar, dock inkom enbart 10 300 kr i inkomster för
medlemskap.  Detta  förklaras utav våran lokalansvarig som var för ivrig och betalade sitt
medlemskap några dagar för tidigt och därmed bokfördes detta i slutet av föregående år.

CRF har i maj fått projektbidrag från Unga Forskare för att köpa in en ny fräsmaskin till CRF.
Detta bidrag hamnade på 36 946 kr och måste användas för ändamålet innan kalenderårets
slut.

CRF har fått in 4 250 kr i försäljning av tjänster till företag. Detta har innefattat användande utav
våran laserskärare. I budgetförslaget förväntades en inkomst på 12 000 kr, då vi hade ett avtal
om en fast återkommande summa på 1000 kr i månaden. Detta skrevs dock om under året för
att ta betalt för faktisk användning av laserskäraren.

Föreningen har även fått 5690 kr i tillbakabetalning på en skuld till föreningen som uppstod
under verksamhetsåret 1920. I dagsläget återstår fortfarande 5700 kr på denna skuld. Mer
detaljer följer i revisionsberättelsen för 1920 som behandlas under detta möte.



Utgifter

När det kommer till utgifter så har vi siktat på att dra ner kostnaderna under året och inte göra
allt för stora inköp, då vi ansåg att detta skulle kunna bli riskabelt på grund av rådande situation.
Föreningen hade utgifter på 49,415.5kr.

Framförallt så gjordes de normala inköpen av filament och livsmedel allt eftersom dessa
behövde fyllas på under året. Filament för 5090 kr köptes in, och 8295 kr i livsmedel. Av dessa
finns fortfarande en hel del kvar inför nästa verksamhetsår.

I vintras så gick våran luftkompressor sönder, vilket ledde till att vi behövde köpa en ny för
3195kr. Även mindre maskiner såsom en påslös dammsugare köptes in till föreningen.

Det köptes in reservdelar och delar till underhåll utav våra 3D-printers för 3654kr. Detta
inkluderar t.ex. Sådant som nya nozzles, heaterblocks, heatbreaks, thermistors, bearings mm.

I slutet av förra verksamhetsåret så gick våran kran sönder i köket, och detta åtgärdades i
början av verksamhetsåret. En begagnad kran köptes in för 400 kr och nya rör, kopplingar och
tillbehör behövde köpas in.

Under året har vi bytt bredbandsleverantör i lokalen för att dra ner på kostnaderna. Vi bytte från
Tele2 som tog ~600kr/mån till Hallon för 186kr/mån. Dock förväntar vi oss att vi behöver
uppgradera abonnemanget under nästkommande år ifall det blir mer aktivitet i lokalen, då det
nuvarande abonnemanget bara ger oss 20GB/mån. Det skulle höja priset med drygt en
hundring att uppgraddera till nästa nivå på 100GB.

Administationskostnader, som innefattar bredband, bankavgifter och bokföringskostnader,
hamnade på 9868 kr.

Under året har diverse förbrukningsmaterial köpts in för drygt 7000 kr. Däribland ingår diverse
beslag som skruv och muttrar, lim och spray, lödtenn, handsprit mm.

Victor Nagy,
Kassör 2020 - 2021



Medlemmar

Medlemmar

2021 1920
104 132



Balans per månad

Månad Balans
1 Jul 139,737.18

1 Aug 143,688.35
1 Sep 137,326.55
1 Okt 141,075.55
1 Nov 138,226.24
1 Dec 135,855.02

1 Jan 135,654.57

1 Feb 128,289.95

1 Mar 131,388.52

1 Apr 137,533.22

1 Maj 129,496.82

1 Jun 167,620.68

28 Jun 169,337.40



Resultat

Månad Intäkter Kostnader Resultat Föreg. intäkter Föreg. kostnader
Jul 4560.55 -609.3 3951.25 39170.7 -3925.86
Aug 1465.2 -7827 -6361.8 2831 -12727.01
Sep 4405.4 -656.4 3749 4502.8 -24440.83
Okt 6547.65 -9396.96 -2849.31 10847.78 -24211.62
Nov 1694.9 -4066.12 -2371.22 4855.11 -2100.73
Dec 2139.45 -2339.9 -200.45 3028.68 -9423.5
Jan 2336.55 -9701.17 -7364.62 3059.01 -4985.81
Feb 4738.52 -1639.95 3098.57 3467.15 -6919.83
Mar 6844.64 -699.94 6144.7 3858.5 -11981.02
Apr 2461.74 -10498.14 -8036.4 1109.4 -5357.86
Maj 39798.5 -1674.64 38123.86 2808.7 -3272.7
23 Jun 2022.7 -305.98 1716.72 2408.55 -11355.49
Summerat 79015.8 -49415.5 29600.3 81947.38 -120702.26

Resultat 2021 29600.3
Resultat 1920 -38754.88



Fördelning Inkomster

Sponsring 0
Medlemskap 10300
Tjänster 4250
Livsmedel 6059.5
Bidrag 36946
Elektronikkomponenter 7943.5
Filament 4667.51
Plastark 211.99
Merch 0
Förvaringsutrustning 260
Övriga inkomster 7910
Inkomst material, Övrigt 70
Skivmaterial 170.8
Skruv 124.5
Kabel 100
Tejp/Zip-ties 2

79015.8



Fördelning Utgifter

Inköp av komponenter 1586.26
Inköp av annan utrustning 8221.11
Inköp av filament 5090.71
Inköp av livsmedel 8295
Inköp av maskiner 4172
Inköp av material 164
Inköp av förbrukningsmaterial 7042.94
Bredband 5068.09
Utgifter styrelsen 0
IT-Tjänster 2275.25
Bankkostnader 2525.67
Fraktkostnader 908.98
Övriga kostnader 1158.92
Tull och moms 702
Reparation och underhåll 0
iZettle avgifter 369.44
Inköp av verktyg 1835.13
Personalrepresentation 0
Övriga personbilskostnader 0

49415.5



Budgetresultat 2021
INGÅENDE (2020-07-01) 139,738.18 kr

INKOMSTER 72,626.80 kr REST. INK. 127,722.99 kr
UTGIFTER 38,231.70 kr REST. UTG. 133,273.03 kr
RESULTAT 174,133.28 kr PROGNOS 163,787.36 kr

NUVARANDE (2021-06-23) 169,337.40 kr

DISKREPENS -4,795.88 kr
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HITILLS KVARSTÅENDE FÖRSLAG ANDEL

Utskott Utskott: 3D-skrivare Underhåll och utveckling -3,654.34 kr 0.00 kr -3,000.00 kr 121.81%

Utskott Utskott: 3D-skrivare Inköp av filament -5,253.76 kr -9,746.24 kr -15,000.00 kr 35.03%

Utskott Utskott: 3D-skrivare Inköp av ny 3D-skrivare och tillbehör -1,424.82 kr -6,575.18 kr -8,000.00 kr 17.81%

Utskott Utskott: Laserskärare Material 0.00 kr -4,000.00 kr -4,000.00 kr 0.00%

Utskott Utskott: Laserskärare Linser, speglar -162.00 kr -838.00 kr -1,000.00 kr 16.20%

Utskott Utskott: Laserskärare Underhåll och utveckling -388.23 kr -3,611.77 kr -4,000.00 kr 9.71%

Utskott Utskott: Verkstad Skär till svarv+verktygshållare 0.00 kr -5,000.00 kr -5,000.00 kr 0.00%

Utskott Utskott: Verkstad Nya möbler, verktyg mm. -5,883.63 kr -4,116.37 kr -10,000.00 kr 58.84%

Utskott Utskott: Komponeneter Komponenter till försäljning -960.79 kr -4,039.21 kr -5,000.00 kr 19.22%

Utskott Utskott: Komponeneter Komponenter till Robot-SM-robotar till försäljning 0.00 kr -10,000.00 kr -10,000.00 kr 0.00%

Styrelsen Elektroniktillverkningsutrustning Småköp/underhåll -296.00 kr -9,704.00 kr -10,000.00 kr 2.96%

Utskott Övr skivmaterial -46.00 kr -2,954.00 kr -3,000.00 kr 1.53%

Utskott Beslag -1,850.39 kr 0.00 kr -1,000.00 kr 185.04%

Medlemmar Medlemspott Eventuellt nya projekt som dyker upp 0.00 kr -20,000.00 kr -20,000.00 kr 0.00%

Medlemmar CRF-projekt: Minicross Underhåll 0.00 kr -500.00 kr -500.00 kr 0.00%

Medlemmar CRF-projekt: Våffelmaskinen Behöver färdigställas 0.00 kr -6,000.00 kr -6,000.00 kr 0.00%

Medlemmar CRF-projekt: Bobby Car Underhåll 0.00 kr -1,000.00 kr -1,000.00 kr 0.00%

Styrelsen Utbildningsmaterial Böcker, mm 0.00 kr -2,000.00 kr -2,000.00 kr 0.00%

Styrelsen Workshops 0.00 kr -2,500.00 kr -2,500.00 kr 0.00%

Styrelsen Försäljning filament höjt kilopris och liggande lager 4,667.51 kr 1,332.49 kr 6,000.00 kr 77.79%

Styrelsen Försäljning komponenter Om man räknar på nuvarande försäljningstakt 7,943.50 kr 0.00 kr 7,000.00 kr 113.48%

Styrelsen Försäljning mat Om man räknar på nuvarande försäljningstakt 6,059.50 kr 3,940.50 kr 10,000.00 kr 60.60%

Styrelsen Försäljning skivmaterial 0.00 kr 1,000.00 kr 1,000.00 kr 0.00%

Styrelsen Försäljning övrigt 2,460.29 kr 0.00 kr 1,000.00 kr 246.03%

Styrelsen Inköp mat Om man räknar på +-0 -8,295.00 kr -4,705.00 kr -13,000.00 kr 63.81%

Styrelsen Kandidatarbeten 0.00 kr 3,000.00 kr 3,000.00 kr 0.00%

Styrelsen Övriga externa arbeten Ex. Exjobb och företag 4,250.00 kr 7,750.00 kr 12,000.00 kr 35.42%

Styrelsen Unga Forskare Bidrag
CRF uppnådde inte gränsen för bidrag under 1920. Lämnar 
punkt för budgetförslag 2122 ifall CRF lyckas uppnå 
gränsen under 2021 36,946.00 kr

0.00 kr 0.00 kr 0.00%

Styrelsen Administrationskostnader Bredbandsavigft, bankkostnader mm -10,016.74 kr -983.26 kr -11,000.00 kr 91.06%

Styrelsen Medlemskapsavgifter
1920 hade vi ungefär 140 medlemmar. 2021 kommer 
möjligen bli ett svårt år att nå upp till tidigare antal 
medlemmar pga fortsatt coronavirus-problematik (~250)

10,300.00 kr 4,700.00 kr 15,000.00 kr 68.67%

Styrelsen Styrelseutgifter Det kan nog behövas ett par pizzor eller liknande på möten 0.00 kr -1,000.00 kr -1,000.00 kr 0.00%

Styrelsen PR Ex. Posters osv inför evenemang och Facebook 0.00 kr -3,000.00 kr -3,000.00 kr 0.00%

Utskott Robot-SM: Sponsorintäkter Inte lika mycket krut på sponsjakt 0.00 kr 100,000.00 kr 100,000.00 kr 0.00%

Utskott Robot-SM: Matförsäljning Intäkter kiosk 0.00 kr 6,000.00 kr 6,000.00 kr 0.00%

Utskott Robot-SM: Utgifter Ex. Matinköp, PR, gå ut på kvällen 0.00 kr -31,000.00 kr -31,000.00 kr 0.00%









Revisionsberättelse     
för   Chalmers   Robotförening   verksamhetsår   2019-2020   

  

Inledning   
Den   förestående   uppgiften   är   att   revidera   Chalmers   Robotförening   (CRF)   för   verksamhetsår   
2019-2020.   Syftet   är   att   tillgodose   medlemmarnas   intressen   i   att   föreningens   ekonomi   
förvaltas   väl.   Chalmers   Robotförening   är   en   ideell   förening   och   är   således   inte   skatte-   eller   
momspliktig.    Revisionen   har   genomförts   av   i   dokumentet   undertecknade   
lekmannarevisorer.   

Processen   är   sådan   att   materialet   som   styrelsen   2019-2020   tillhandahållit   med   avseende   på   
ekonomi   granskas.   Eventuellt   svinn   kontrolleras.   Huvudfokus   ligger   på   att   avgöra   hur   
styrelsen   spenderat   sina   pengar   och   i   vilket   syfte.    Frågor   ställs   till   styrelsen.   Om   dessa   
frågor   kan   besvaras   tillfredsställande   förklaras   styrelsen   ansvarsfrihet   för   2019-2020.   
Revisionen   har   utförts   av   undertecknade   lekmannarevisorer.   

Som   revisorer   valdes   Adam   Suhren   Gustafsson   och   Markus   Dernevik   in   på   årsmötet   våren   
2019.   Dock,   eftersom   Markus   blev   vald   som   ordförande   för   20/21,   och   i   skrivande   stund   
innehar   denna   posten,   utförs   denna   revision   endast   av   Adam   för   att   undvika   eventuellt   jäv.     

Verksamhet   
Under   19/20   har   styrelsen   varit   med   och   anordnat   en   rad   olika   projekt.   Bland   dessa   har   vi   ett   
par   klassiska   återkommande   projekt   såsom   rundvandringen   för   nya   studenter   på   Chalmers,   
Rädda   Ägget   och   en   uppsättning   olika   fixardagar.   
  

Dock,   på   grund   av   COVID-19,   uteblev   föreningens   största   projekt   och   inkomstkälla   
“Robot-SM”   som   egentligen   skulle   hållas   run   April   eller   Maj   2020   som   sedvanligt.   Detta   är   
första   gången   sedan   starten   2005   som   tävlingen   uteblev   vilket   i   sig   kan   ses   som   ganska   
allvarligt   för   för   både   föreningens   ekonomi,   men   också   ansikte   utåt.   Robot-SM   var   däremot   
inte   ensamt   med   att   utebli   under   2020   då   mer   eller   mindre   hela   världen   och   alla   publika   
evenemang   stannade   upp   under   denna   tiden   kring   Mars-April   och   framåt.   Det   bestämdes   
därför   att   tävlingen   skulle   skjutas   upp   till   hösten   istället   med   förhoppningen   att   
COVID-19-krisen   hade   lagt   sig.   Dock   i   skrivande   stund   (2020-08-26)   verkar   detta   inte   ha   
blivit   fallet,   och   stora   evenemang   är   fortfarande   inte   tillåtna.   Utöver   detta   har   det   även   varit   
svårt   för   styrelsen   och   valberedningen   under   19/20   att   hitta   ny   styrelse   och   intresserade   
personer   som   vill   vara   med   och   anordna   tävlingen.   Dessa   anledningar   i   kombination   ledde   
till   att   styrelsen   bestämde   sig   för   att   tävlingen   skulle   ställas   in   helt   och   hållet   under   2020.   
  

På   grund   av   detta   har   budgetplaneringen   som   gjorts   spruckit,   och   föreningens   tillgångar   har   
minskat   kraftigt   under   året.   Detta   har   däremot   inte   varit   något   större   problem   då   föreningen   
har   haft   väldigt   god   likviditet   både   kortsiktigt   och   långsiktigt   tack   vare   sina   sparpengar.   
Däremot   måste   nu   frågan   om   hur   föreningen   ska   gå   vidare   lyftas.   Om   inte   förutsättningen   för   
att   anordna   Robot-SM   under   2021   finns,   antingen   på   grund   av   COVID-19   eller   bristande   



intresse,   måste   föreningen   helt   och   hållet   tänka   om   hur   finansiering   av   verksamheten   ska   
ske.   
  

Som   tidigare   nämnt   hade   styrelsen   och   valberedningen   19/20   svårt   att   hitta   en   efterträdande   
styrelse   för   20/21.   Till   grund   för   detta   var   givetvis   COVID-19,   men   också   bristfällig   
kommunikation   mellan   styrelsen   och   valberedningen.   I   sista   stund   lyckades   dock   hittas   en   
ny   styrelse   som   hade   förhoppningen   att   kunna   hitta   ännu   mer   kandidater   under   hösten   2020   
och   välja   in   dessa   under   ett   extrainsatt   årsmöte.   
  

Under   året   kom   föreningen   upp   i   132   medlemmar,   varav   57.6%   är   chalmerister   och   
medlemmar   i   kåren.   

Resultat   och   balansrapport   
Kassa   

● Ingående   balans:   8   405,00   
● Utgående   balans:   1   742,00   

  
Företagskonto   

● Ingående   balans:   83   578,97   
● Utgående   balans:   12   686,50   

  
Sparkonto   

● Ingående   balans:   85   308,68   
● Utgående   balans:   125   308,68   

Stickprov   huvudbok   och   verifikationer   
Verifikationer   ska   sitta   i   ordning   (samma   som   huvudbok).   De   sitter   annars   rätt   vad   det   gäller   
månad,   vilket   gör   det   ganska   läsbart   ändå.   

Utredning   av   köp   som   gjorts   via   medlem   
  

Efter   genomgång   av   verifikationer   upptäcktes   ett   par   där   vissa   frågor   framkom:   Dessa   rör   
specifikt   vissa   inköp   som   gjorts   av   CRF   via   en   av   föreningens   medlemmar,   som   härefter   
kallas   för   “medlem”.   
  

● U7,   U8,   U9:    Vad   hände   här?   6250   kr   betalades,   återbetalades,   och   betalades   till   sist   
igen?   Säljaren   var   först   inte   nöjd   med   avgiften,   varpå   han   ändrade   sig   och   betalade   
tillbaka.   Sedan   ändrade   man   sig   igen   och   genomförde   betalningen.   Det   saknas   även   
detaljerade   kvitton   om   vad   köpet   faktiskt   var,   mer   än   “komponenter”.   Kassör   lägger   
till   mer   information.     

● U15 :   Oklart   vad   som   faktiskt   köptes   in   av   medlemmen   
● U20:    Oklart   vad   som   faktiskt   köptes   in   av   medlemmen   
● Ö3:    Ospecificerad   överföring   på   6000   kr   för   att   betala   medlemmen   på   verifikat   U7   

  
  



Utsaga   enligt   kassör   Victor   Nagy:   
  

Se   "Faktura_Jenifer_MJ.pdf"   (finns   även   utskrivet   i   bokföringsmappen),   med   en   lista   på   komponenter.   
  

Upplägget   vi   blev   introducerade   till   var   att   komponent-utskottet   hade   en   kontakt   i   Kina   som   kunde   
handla   komponenter   åt   en,   lägga   det   i   en   låda,   och   när   man   kände   sig   nöjd   så   skickade   de   alla   
komponenter   i   grupperade   i   lådor   och   på   så   sätt   slippa   få   hundratals   paket   +   tullavgift   på   varje.   Detta   
tyckte   vi   i   styrelsen   lät   rimligt,   billigare   och   smidigare   än   att   beställa   komponenter   från   massa   olika   
säljare   på   t.ex.   AliExpress.   
  

Vi   bestämde   till   en   början   att   sätta   ihop   startkit   för   att   bygga   linjeföljare   och   satte   ihop   ett   paket   med   
komponenter   som   köptes   in   via   denna   kontakt,   och   vi   betalade   komponent-utskottet   utifrån   fakturor   han   
gav   oss.   Fakturan   var   dock   ej   detaljerad   och   nu   i   efterhand   håller   jag   fullständigt   med   att   detta   var   ett   
stort   misstag   av   mig   och   jag   borde   ha   bett   om   en   detaljerad   faktura   redan   från   start   om   vad   som   
beställts   än   så   länge.   
  

Ett   tag   senare   gick   vi   igenom   CRF:s   wishlist,   där   komponent-utskottet   hade   lagt   in   diverse   komponenter   
som   vi   gick   igenom.   Vi   kom   fram   till   att   en   hel   del   av   det   som   föreslogs   skulle   vara   användbart   för   
medlemmarna,   t.ex.   skruv-inserts   till   3D-prints,   kapton-tejp   etc.   Se   "Utdrag   wishlist"   för   ett   utdrag.    Runt   
november   kände   vi   oss   redo   med   att   paketet   skulle   skickas   och   vi   meddelade   medlemmen   detta.   
  

Efter   att   ha   väntat   till   slutet   av   januari   och   inte   fått   något   paket,   så   kollade   vi   med   medlemmen.   Jag   
själv   är   van   vid   att   frakt   från   Kina,   speciellt   med   båt,   kan   ta   flera   månader,   så   vid   tillfället   reagerade   vi   
inte   särskilt   till   att   det   tog   lång   tid.   Medlemmen   meddelade   oss   att   paketet   ej   skickats   ännu   utan   det   
förbereddes   fortfarande,   samt   att   det   Kinesiska   nyåret   skulle   dra   ut   på   tiden,   samt   så   började   
corona-pandemin   på   riktigt   ungefär   efter   det.   Därav   utgick   vi   från   att   det   skulle   ta   ännu   längre   tid.   
  

I   början   av   sommaren   hade   vi   fortfarande   inte   fått   något   paket   och   vi   försökte   få   tag   i   medlemmen   men   
vi   kunde   varken   få   tag   honom   via   slack   eller   mail.   Till   slut   svarade   han   att   paketet   var   borta   i   frakten   och   
han   skulle   återkomma   senare   efter   att   han   kontaktat   personen   i   Kina   och   fraktföretaget.   Dock   hände   
detta   aldrig   och   vi   fick   försöka   jaga   medlemmen   igen.   Vi   fick   åter   tag   i   honom   och   han   lovade   att   betala   
tillbaka   pengarna   för   de   komponenter   som   inte   kommer   till   CRF.   Han   sa   att   han   skulle   återkomma,   men   
försvann   helt   istället   och   vi   kunde   inte   få   tag   i   honom.   
  

Det   framkom   i   efterhand   att   en   del   av   komponenterna   som   hade   beställts   redan   fanns   på   CRF.   Dessa   
var   komponenter   ur   medlemmens    egna   lager   som   han   tidigare   lämnat   på   CRF.   Dessa   låg   i   en   trälåda   
längst   upp   ovanför   komponent-baren.   Dessa   komponenter   ingick   även   i   fakturan   från   det   som   beställts   
från   Kina   där   vi   antar   att   medlemmen   beställt   tillbaka   det   till   sitt   egna   lager.   Detta   i   sig   anser   jag   inte   var   
okej   i   efterhand   och   det   borde   ha   varit   tydligare   från   start.   
  

Efter   detta   inventerade   vi   vilka   komponenter   som   faktiskt   fanns   på   CRF   och   hur   mycket   
mellanskillnaden   var,   vilket   uppgick   till   $609   för   komponenter   som   redan   fanns   på   CRF,   och   $1312   för   
det   som   saknades   +   frakt.   Se   filen   "Inventering   komponenter".   
  

Under   hösten   2020   fortsatte   vi   försöka   komma   i   kontakt   med   medlemmen    utan   framgång,   varken   via   
slack,   mail,   telefon   eller   fysiskt   brev   (brevet   blev   tillbakaskickat   till   oss   pga   att   medlemmen   inte   längre   
bodde   kvar).   I   början   av   2021   fick   vi   tillslut   tag   på   medlemmen   igen   och   kom   överens   att   han   skulle   
betala   tillbaka   de   komponenter   vi   fick,   totalt   11400   kr.   Dock   på   grund   av   betalningssvårigheter   gick   vi   
med   på   att   dela   upp   det   i   4   betalningar    i   början   av   varje   månad   feb   -   maj   (och   i   skrivande   stund   så   har   vi   
faktiskt   fått   in   2   av   dessa   betalningar)   



Sammanfattning   
Med   kort   i   hand,   kan   vi   säga   att   det   gjordes   ett   antal   misstag   med   att   låta   denne   medlem   
göra   inköp   för   komponent-utskottet.   Framförallt   misstaget   med   att   inte   kräva   detaljerade   
specifikationer   av   exakt    vad    som   köptes   in   för   pengarna,   men   också   att   CRF   betalade   ut   så   
pass   mycket   pengar   innan   komponenterna   kommit   hit.   Detta   gjordes   dock   i   god   tro   av  
styrelsen,   och   man   trodde   att   medlemmen   gick   att   lita   på   i   detta   ärendet.   Trots   att   CRF   inte   
lyckats   få   tillbaka   alla   pengarna,   har   styrelsen   (och   framförallt   kassören)   gjort   många   försök.   
I   bästa   fall   hade   detta   aldrig   behövt   ske,   och   i   näst   bästa   fall   hade   medlemmen   betalat   
tillbaka   vad   som   saknades   utan   några   problem.   Men   jag   som   lekmannarevisor   tycker   efter   
kontinuerlig   diskussion   med   kassören   om   detta   ärendet   att   man   gjort   vad   man   kan,   och   att   
det   inte   längre   är   lönt   att   lägga   tid   på   problemet.   Istället   anser   jag   att   man   verkligen   borde   ta   
lärdom   av   detta   och   verkligen   fundera   på   till    vem ,   och   exakt   för    vad    man   betalar   ut   pengar   
till   i   fortsättningen.   Även   att   detta   dokumenteras   i   skriftligt   format   så   att   eventuella   
missförstånd   kan   undvikas.   
  

Utöver   detta   ärendet   kan   man   väl   summera   med   att   säga   att   det   inte   varit   något   dunder-år   
för   CRF   som   förening,   både   när   det   gäller   föreningens   ekonomi   men   också   evenemang   och   
faktiska   händelser.   Trots   detta   tycker   jag   att   styrelsen   gjort   tillräckligt   för   att   hålla   föreningen   
flytande,   men   också   följt   upp   på   problem   som   dykt   upp   under   året.   Det   viktigaste   är   nu   att   
blicka   framåt   och   dra   lärdomar   från   det   gångna   året,   och   se   fram   emot   en   tid   när   pandemin   
är   över.   Sammantaget   anser   jag   att   ansvarsfrihet   borde   godkännas   för   styrelsen   19/20.   
  
  
  
  
  

Göteborg   2021-05-23   

        

Adam   Suhren   Gustafsson         

Lekmannarevisor   2019-2020         

     
  

  



Budgetförslag 2122
INGÅENDE (2021-06-23) 169,337.40 kr

INKOMSTER 0.00 kr REST. INK. 137,000.00 kr
UTGIFTER 0.00 kr REST. UTG. 184,850.00 kr
RESULTAT 169,337.40 kr PROGNOS 121,487.40 kr

NUVARANDE (2021-06-23) 169,337.40 kr

DISKREPENS 0.00 kr
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HITILLS KVARSTÅENDE FÖRSLAG ANDEL

Utskott Utskott: 3D-skrivare Underhåll och utveckling 0.00 kr -5,000.00 kr -5,000.00 kr 0.00%

Utskott Utskott: 3D-skrivare Inköp av filament 0.00 kr -6,000.00 kr -6,000.00 kr 0.00%

Utskott Utskott: 3D-skrivare Inga planer för inköp av en till 3D-skrivare finns för tillfället, men skulle 
ett sådant beslut tas, så kallas ett nytt budgetmöte för att justera Inköp av ny 3D-skrivare 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 0.00%

Utskott Utskott: 3D-skrivare Inköp av tillbehör till 3D skrivare 0.00 kr -2,000.00 kr -2,000.00 kr 0.00%

Utskott Utskott: Laserskärare Material 0.00 kr -4,000.00 kr -4,000.00 kr 0.00%

Utskott Utskott: Laserskärare
Vi har redan linser och speglar så det borde räcka för året, men lämnar 
punkten på 0kr som påminnelse till nästa budgetförslag när det som 
finns på lager börjar ta slut

Linser, speglar 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 0.00%

Utskott Utskott: Laserskärare Finns en risk att nuvarande laserrör och nätagg börjar bli slitet Underhåll och utveckling 0.00 kr -4,000.00 kr -4,000.00 kr 0.00%

Utskott Utskott: Laserskärare
Nuvarande laserskärare köptes in 2016, och det kan finnas värde i att 
köpa en ny och bättre laser så småning om, ifall vi kan hitta en sponsor 
till detta

Inköp av ny laserskärare 0.00 kr -30,000.00 kr -30,000.00 kr 0.00%

Utskott Utskott: Laserskärare Spons till inköp av ny laserskärare 0.00 kr 30,000.00 kr 30,000.00 kr 0.00%

Utskott Utskott: Verkstad Under 2021 så fick vi ett bidrag på 36946kr från Unga Forskare i 
ändamål att köpa in en ny manuell fräs under kalenderår 2021. Manuell fräs 0.00 kr -40,000.00 kr -40,000.00 kr 0.00%

Utskott Utskott: Verkstad Extra tillbehör till ovan manuell fräs ifall något hittas under året Tillbehör till manuell fräs 0.00 kr -5,000.00 kr -5,000.00 kr 0.00%

Utskott Utskott: Verkstad Verktyg, mindre maskiner mm 0.00 kr -3,000.00 kr -3,000.00 kr 0.00%

Utskott Utskott: Verkstad Lim, spray, kemikalier mm 0.00 kr -2,000.00 kr -2,000.00 kr 0.00%

Utskott Utskott: Verkstad Underhåll av verkstaden 0.00 kr -2,000.00 kr -2,000.00 kr 0.00%

Utskott Utskott: Verkstad Utrymme för underhåll utav lokalen, t.ex. nya hyllor m.m. som kan 
komma under året Uppgradering och underhåll av lokalen 0.00 kr -3,000.00 kr -3,000.00 kr 0.00%

Utskott Utskott: Komponeneter Sänkt från föregående år, kan komma behöva justeras under nytt 
budgetmöte ifall mycket komponenter skall skaffas in till t.ex. robot-sm Komponenter till försäljning 0.00 kr -5,000.00 kr -5,000.00 kr 0.00%

Utskott Övr skivmaterial 0.00 kr -1,000.00 kr -1,000.00 kr 0.00%

Utskott Beslag 0.00 kr -2,000.00 kr -2,000.00 kr 0.00%

Medlemmar Medlemspott Halverat från föregående år Eventuellt nya projekt som dyker upp 0.00 kr -10,000.00 kr -10,000.00 kr 0.00%

Medlemmar CRF-projekt: Våffelmaskinen Behöver medlemmar som vill jobba på projektet Behöver färdigställas 0.00 kr -6,000.00 kr -6,000.00 kr 0.00%

Styrelsen Utbildningsmaterial Böcker, framställande av utbildningsmaterial mm. 0.00 kr -1,000.00 kr -1,000.00 kr 0.00%

Styrelsen Workshops 0.00 kr -2,500.00 kr -2,500.00 kr 0.00%

Styrelsen Försäljning filament Om man räknar på nuvarande försäljningstakt 0.00 kr 7,000.00 kr 7,000.00 kr 0.00%

Styrelsen Försäljning komponenter Om man räknar på nuvarande försäljningstakt 0.00 kr 8,000.00 kr 8,000.00 kr 0.00%

Styrelsen Försäljning mat Om man räknar på nuvarande försäljningstakt 0.00 kr 8,000.00 kr 8,000.00 kr 0.00%

Styrelsen Försäljning skivmaterial 0.00 kr 1,000.00 kr 1,000.00 kr 0.00%

Styrelsen Försäljning övrigt 0.00 kr 1,000.00 kr 1,000.00 kr 0.00%

Styrelsen Inköp mat Om man räknar på +-0 0.00 kr -10,000.00 kr -10,000.00 kr 0.00%

Styrelsen Kandidatarbeten 0.00 kr 3,000.00 kr 3,000.00 kr 0.00%

Styrelsen Övriga externa arbeten Ex. Exjobb och företag 0.00 kr 2,000.00 kr 2,000.00 kr 0.00%

Styrelsen Unga Forskare Bidrag De senaste 2 åren har vi ej nått upp till gränsen, men vi hoppas att 
kunna rekrytera fler medlemmar under 26 för att nå gränsen 0.00 kr 6,000.00 kr 6,000.00 kr 0.00%

Styrelsen Administrationskostnader
Bankkostnader ~230kr/mån, bredband 186kr/mån, kortavgifter 
~360kr/år Bredband kan behöva uppgraderas under året ifall det blir 
ökad aktivitet i lokalen (nuvarande bredband 20GB/mån)

Bredbandsavigft, bankkostnader mm 0.00 kr -8,350.00 kr -8,350.00 kr 0.00%

Styrelsen Medlemskapsavgifter
2021 hade vi ungefär 101 medlemmar. Förhoppningsvis 
kan vi börja återta tidigare medlemsantal efter pandemin 
är över

0.00 kr 15,000.00 kr 15,000.00 kr 0.00%

Styrelsen PR Ex. Posters osv inför evenemang och Facebook 0.00 kr -2,000.00 kr -2,000.00 kr 0.00%

Utskott Robot-SM: Sponsorintäkter Sänkt från 100k till 50k då det kan bli svårare än normalt att hitta 
sponsorer Inte lika mycket krut på sponsjakt 0.00 kr 50,000.00 kr 50,000.00 kr 0.00%

Utskott Robot-SM: Matförsäljning Intäkter kiosk 0.00 kr 6,000.00 kr 6,000.00 kr 0.00%

Utskott Robot-SM: Utgifter Ex. Matinköp, PR, gå ut på kvällen 0.00 kr -31,000.00 kr -31,000.00 kr 0.00%


