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Strategi för Chalmers Studentkårs
kårhus Johanneberg
Bakgrund
Den ursprungliga delen av kårhuset började byggas 1951, delen med kyrkan stod klar 1952, poolen och
nuvarande restaurang byggdes 1976. År 2001 stod även den nya delen av kårhuset klar. Vid
byggnationen av den nya delen av kårhuset fanns målsättningen ”att bygga ett levande kårhus som
rymmer hela det engagemang som karaktäriserar oss chalmerister och skapa en plats där studenter,
lärare, alumni och företag kan mötas och knyta kontakter.” I programmet för det nya kårhuset som gick
ut till potentiella donatorer till kårhuset fanns följande tanke: ”Vi skall åter skapa utrymme för ett rikt
socialt liv inom kårens väggar. Ett trivsamt och flexibelt växthus […], där kreativitet och kamratskap frodas
sida vid sida med basbehoven: att äta, träna och koppla av.”
Under 13/14 genomfördes ett arbete för att ta reda på vad medlemmarna och Chalmers Studentkårs
organisation vill ha för typ av kårhus. Detta har undersökts genom medlemsmätning samt
diskussioner på kommittékickoff och fullmäktigekickoff. I medlemsmätningen genomfördes en
undersökning gällande vad medlemmarna använder kårhuset till i dagsläget samt vad de vill kunna
använda det till och vad som bör förbättras. Det har även diskuteras på kickoff med kårkommittéer,
för att se vilka behov de som engagerar sig ideellt inom kåren har, samt på kickoff med fullmäktige
där både resultat från medlemsundersökningen samt kommittékickoffen användes som underlag. I
arbetet har vikten av ett kårhus som är flexibelt och innehåller en bredd av verksamheter varit
genomgående; huset ska kunna användas både för att kunna umgås i avslappnade former men det ska
även vara möjligt att hålla möten och anordna arrangemang. Medlemmarna vill ha ett kårhus som
uppmanar spontana möten men även kunna använda det som ett ställe där det går att umgås mer
avskilt. Det handlar det ska finnas en bredd så att att olika delar av huset kan användas till olika saker,
samt flexibilitet så att samma lokal kan användas till flera saker.
Syftet med strategin är att skapa en tydlig inriktning för kårhuset Johannebergs utveckling utifrån
målen och tankarna vid ombyggnationen 2001 samt även den undersökning som gjorts under 13/14.
Strategin ska användas som grund för handlingsplaner och andra dokument som användas för att
utveckla kårhuset, både när det gäller utformning av byggnaden och användningen av lokalerna.
Strategin ska även harmonisera med andra styrdokument såsom riktlinjer för bokningar och
användning av huset.

Vision för Chalmers Studentkårs kårhus Johanneberg
Visionen för Chalmers Studentkårs kårhus Johanneberg är att det ska vara en trivsam, kreativ, bred
och flexibel miljö som uppmuntrar och stöder engagemang inom kåren. Kårhuset ska vara ett nav för
kårens verksamhet och i kårhuset skall information om kårens verksamhet finnas tillgänglig. Varje
medlem ska dessutom i kårhuset ha möjligheter till en aktiv fritid och relevant service.
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Mål för Chalmers Studentkårs kårhus Johanneberg
1) Mål för förutsättningar för verksamhet i kårhuset
I kårhuset ska det finnas…
a)
b)
c)
d)

olika typer av arbetsytor för personer inom kårens verksamheter.
vissa förvaringsmöjligheter för kårens verksamheter.
lokaler som går att nyttja för möten inom kårens verksamhet.
ytor för att utföra och utveckla både kårens årligen återkommande arrangemang samt nya
arrangemang.

2) Mål för service i kårhuset
I kårhuset ska…
a) olika typer av måltider och livsmedel ska kunna värmas som ätas och införskaffas.
b) studiematerial kunna införskaffas.
c) det finnas tillgång till relevant medlemsservice.

3) Mål för umgänge i kårhuset
I kårhuset skall det finnas…
a) platser där det finns möjlighet till spontana möten.
b) möjligheter till avslappnat umgänge.
c) förutsättningar för olika typer av fritidsaktiviteter.

4) Mål för tillgänglighet i kårhuset
Kårhuset skall …
a) vara tillgängligt för alla medlemmar och besökare.
b) vara lätt att hitta i.
c) göra information om kårens verksamhet lättillgänglig för medlemmar.

Organisation och ansvar
Kårstyrelsen är ansvarig för att bryta ner strategin till handlingsplaner för kårhusets utveckling
tillsammans med kårens VD och Husansvarig. Kårstyrelsen är också ytterst ansvarig för att dessa
handlingsplaner utförs.
Fullmäktige är ansvariga för utveckling av kårhuset genom budget och investeringsbeslut.
Fullmäktige ansvarar även för ägardirektiv till Emils Kårhus AB (EKAB). EKAB är genom sin styrelse
ansvarig för beslut om större förändringar i kårhuset. EKAB ansvarar även för förvaltning och drift av
kårhuset.
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