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Protokoll fr̊an D-Chips extra VTM 11e Februari 2016

Närvaro: Elin Sakurai Ordförande

Lisa Claesson Sekreterare

Hanna Lindwall Näringslivsansvarig lämnade §7 kom in §8
Nick Persson Revisor

Hanne Heing̊ard

Ella Eriksson

Sara Lindgren Valberedningsrepresentant

Sandra Olsson

Elin Nilsson Valberedningsrepresentant

Nora Wernerson

Amelia Andersson lämnade §10 kom in §10

§1 OFMÖ Elin Sakurai förklarade mötet öppnat klockan 17:40.

§2 Tid och sätt Mötet beslöt att godkänna tid och sätt.

§3 Adjungeringar Ingen att adjungera.

§4 Val av justeringskvinnor Mötet beslöt att välja Hanna Lindwall och Nora Wernerson

som justeringskvinnor.

§5 Val av rösträknare Mötet beslöt att välja Hanna Lindwall och Nora Wernerson

som rösträknare.

§6 Föredragningslistan Mötet beslöt att ta bort §12 Fräckis d̊a denna punkt ska

ligga p̊a övrigt.

Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan med

ändringar.

§7 Meddelande Elin Sakurai meddelar att styrelsen har haft tv̊a styrel-

semöten hittills och har insett att det är kr̊angligt med f̊a

personer i styrelsen.
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Sara Lindgren meddelar att Datatekniksektionen åker p̊a

ölresa p̊a lördagen den 13e februari och har en märkestävling

som man kan skicka in bidrag till till markvardig@dsek.se.

§8 Val av Ekonomiansvarig Mötet beslöt att välja Sofia Siljeholm till Ekonomiansvarig.

§9 Val av Eventansvarig Mötet beslöt att välja Hanne Heing̊ard till Eventansvarig.

§10 Föreningens framtid Elin Sakurai informerar att Datatekniksektionen och D-Chip

har diskuterat om vart D-Chip egentligen ligger n̊agonstans

i relation till sektionen. Styrelsen har samlat lite information

om vad föreningen har för alternativ p̊a en power point och

vad dessa skulle betyda för föreningen. Elin informerar att

Datatekniksektionens ordförande Martin Johansson har f̊att

ta del av denna informationen som vi ger till er, men har inte

haft n̊agra synpunkter p̊a dem.

Hanna Lindwall informerar att det finns tre val och att det

inte bara är Datatekniksektionen som diskuterar utan även

fullmäktige p̊a k̊aren.

Ella Eriksson fr̊agade vad det diskuteras om p̊a k̊aren.

Elin Sakurai svarar att de pratar om särbehandling.

Hanna Lindwall svarar att utöver att k̊aren pratar om det

s̊a diskuterar även Datatekniksektionen särbehandling. Dis-

kussionen handlar mest om positiv särbehandling.

Hanna Lindwall g̊ar igenom power pointen för mötet.

Sara Lindgren berättade att man m̊aste följa alla k̊arens styr-

dokument, vilket är omöjligt, enligt propositionen fr̊an Da-

tatekniksektionen.

Nick Persson informerar att den nämnda propositionens

första paragraf m̊aste godkännas en g̊ang till.

Hanna Lindwall sade att alla ska ha möjlighet att vara med

i föreningen.

Nora Wernerson fr̊agade om det ska vara exakt samma

möjlighet eller bara möjlighet.
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Sara Lindgren svarade att alla m̊aste ha exakt samma

möjlighet.

Hanna Lindwall fr̊agade om det även gäller styrelseposter.

Nick Persson svarade att han kan vara revisor även om han

inte är medlem s̊a tekniskt sett s̊a följer vi propositionen.

Ella Eriksson tycker inte att det är samma sak som medlem.

Elin Sakurai berättar att det har diskuterat vidare om reviso-

rer är ett sorts kryph̊al som gör att vi följer den tillräckligt,

men att vi m̊aste komma p̊a ett sätt att f̊a in killar mer i

föreningen.

Nora Wernerson berättade att det har diskuterats p̊a k̊aren

att revisorer inte räknas.

Sara Lindgren föreslog att man har med killar p̊a event.

Ella Eriksson sade att hon tolkade att vara del av föreningen

kan vara att hjälpa till i föreningen, men inget om att alla

m̊aste vara medlemmar för att f̊a hjälpa till.

Hanna Lindwall fr̊agar om det är samma möjlighet om man

kan bli tillfr̊agad om man vill bli medlem.

Ella Eriksson svarar att man kan vara en del av föreningen

genom att hjälpa till.

Elin Sakurai fr̊agade om det kan till exempel vara som dam-

middagen.

Sara Lindgren nämnde att det kan vara andra sittningar som

sexet h̊aller i.

Elin Sakurai berättade att alla alternativ i valet är mycket

tolkningsfr̊agor om hur vi ska förh̊alla oss till de olika alter-

nativen.

Ella Eriksson föreslog att man sätter upp egna riktlinjer om

hur man f̊ar in folk som inte är faktiskta medlemmar till

att jobba med föreningen. Det kan vara ett jättebra sätt att

sätta det p̊a papper hur man vill att föreningen ska jobba.

Hanna Lindwall sade att man kan ha killar som funktionärer,

men att just nu st̊ar det att man m̊aste vara medlem för att

vara funktionär.

Ella Eriksson föreslog att man ändrar den biten om krav för

vem som f̊ar vara funktionärer.
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Sara Lindgren sade att det det st̊ar att man som medlem

har rätten att söka till vissa poster. Men att det nog inte

st̊ar n̊agonstans att man m̊aste vara medlem för att vara

funktionär s̊a det är kryph̊al överallt.

Ella Eriksson sade att man kan ändra s̊a det inte är kryph̊al.

Nick Persson föreslog att man tar bort delen om att det är

en rättighet som medlem att söka till poster för d̊a finns

det inget som säger att man inte för göra det om man inte

är medlem. Vilket är n̊agot som händer när killar är funk-

tionärer för er d̊a och d̊a.

Elin Sakurai berättar att de d̊a inte är invalda funktionärer,

men att vi tackar dem änd̊a.

Hanna Lindwall sade att vi inte skulle g̊a i konflik med Da-

tatekniksektionens stadgar.

Sara Lindgren informerade at vi inte bryter n̊agot i Datatek-

niksektionens stadgar utan bara policies.

Elin Sakurai informerar att vi inte bryter mot Datateknik-

sektionens policies utan k̊arens policies.

Ella Eriksson fr̊agade om inte Carolina Koronen jobbade med

denna fr̊agan.

Elin Sakurai svarade att Carolina Koronen gör det.

Nick Persson informerar att det st̊ar att fria föreningars syfte

och verksamhet inte f̊ar g̊a i konflikt med sektionens syfte och

verksamhet.

Hanna Lindwall berättade att sektionens utskott inte f̊ar

konkurrera med varandra.

Sara Lindgren sade att det bara är n̊agot underförst̊att och

att sektionen har olika utskott för olika anledningar.

Hanna Lindwall berättar att det är sv̊art med näringslivet

d̊a hon fokuserar p̊a företagsevent med tjejer. Men med ut-

bildningar s̊a tycker hon att även killar borde kunna komma

p̊a eventet.

Sandra Olsson sade att s̊a länge man inte tar betalt för

att killar ska delta s̊a konkurrerar det inte med sektionens

näringsliv.
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Ella Eriksson sade att det är olika storlekar p̊a D-Chips

företagsevent och sektionens.

Nick Persson sade att storleken kvittar när man pratar om

konfliker. Speciellt är det när man säger att killar ocks̊a f̊ar

g̊a. Säg till exempel att D-Chip har ett event samtidigt som

sektionen har ett och om en enda person g̊ar p̊a ert är man

i konflikt med sektionen.

Hanna Lindwall berättade att hon g̊ar p̊a sektionens

näringslivsmöten för att kunna veta när de har event s̊a att

det inte krockar.

Nick Persson sade att s̊a länge man har konversation med

sektionens näringslivsansvarig s̊a är det inte konflikter.

Sara Lindgren sade att d̊a Hanna Lindwall redan m̊aste g̊a

p̊a sektionens näringslivsmöten är det redan tänkt att man

ska ha ett nära samarbete s̊a att det inte blir n̊agon konflikt.

Ella Eriksson nämnde att om vi har event där tjejer f̊ar förtur

innan killar f̊ar anmäla sig s̊a känns det mer som att eventet

borde ligga hos sektionen.

Sara Lindgren nämnde att man fr̊an sektionens h̊all inte bör

favorisera tjejer utan att det ska vara för alla.

Nick Persson sade att D-Chip m̊aste ha godkännande fr̊an

Datatekniksektionens näringsliv om D-Chip vill ha event

med killar p̊a.

Elin Sakurai bröt konversationen om näringsliv s̊a att mötet

kunde g̊a vidare och gick in p̊a om D-Chip g̊ar in i Datatek-

niksektionen.

Hanna Lindwall berättade vad detta innebär med punkterna

p̊a power pointen.

Sara Lindgren informerar att Datatekniksektionen förvaltar

pengarna i 5 år efter D-Chips upplösande och sedan, om

föreningen inte är tillbaka, ska Datatekniksentionen använda

pengarna i syfte att verka för D-Chips syfte.

Ella Eriksson fr̊agade hur D-Chip ekonomiska status har va-

rit de senaste fem åren.
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Elin Sakurai meddelade att D-Chip gick väldigt mycket back

förra året, men att hon inte har gjort klart bokslutet för förra

året än p̊a grund av att DataTjej kom i vägen.

Ella Eriksson sade att vi gick mycket plus n̊agra år p̊a grund

av att näringslivet kom ig̊ang.

Hanna Lindwall informerar att om D-Chip blir ett utskotts-

liknande organ i sektionen s̊a kommer det inte finnas en sty-

relse, utan en mästare och olika poster under. Man kommer

inte kunna ha n̊agra företagsevent d̊a de g̊ar i konflikt med

näringsliv eller n̊agra andra event d̊a det g̊ar i konflikt med

programmästeriet.

Nora Wernerson fr̊agade om vi f̊ar göra n̊agot

överhuvudtaget som ett utskott.

Sara Lindgren nämnde att sektionen m̊aste rösta in tv̊a

g̊anger att D-Chip blir ett sorts utskott. Hon tror även att

det är inte tydligt om vilken sorts vinning det finns att göra

d̊a företagsevent görs av näringslivet, andra event av pro-

grammästeriet och likabehandling finns i SRD och en del

bland Vice ordförandes uppgifter p̊a sektionen.

Sandra Olsson fr̊agade var D-Chip ligger just nu i förh̊allande

till sektionen.

Elin Sakurai svarade att vi l̊ag n̊agonstans mellan ett utskott

och en underförening.

Hanna Lindwall tyckte vi l̊ag mer som en fri förening än ett

utskott.

Elin Sakurai informerade att vi inte har n̊agot organisations-

nummer som krävs för att kunna vara en fri förening.

Ella Eriksson sade att om man tittar p̊a föreningen genom

de senaste fem, tio åren har det varit att D-Chip har f̊att

göra vad de vill. När D-Chip har behövt det har de f̊att stöd

fr̊an Datatekniksektionen för att föreningen ska överleva, till

exempel när det började s̊a f̊a tjejer och alla inte ville bara

aktiva. D-Chip har blivit särbehandlade med flit och att sa-

ker relaterade till D-Chip st̊ar flummigt med flit. Och folk

har inte velat ta upp diskussionen tidigare för att man vill
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att föreningen ska överleva. Det har varit hela syftet med

flummet och om det tas bort är det sv̊art att precisera var

man hamnar.

Elin Sakurai sade att sektionens styrelse inte stöttar oss p̊a

det sättet länge.

Ella Eriksson sade att det även är ett generationsskifte för

det finns inte alls samma stöd för tjejer som det fanns när

hon började bland killarna, inte bland oss själva.

Sara Lindgren informerar att under 1995 s̊a röstades vi in

som en fri förening i Datatekniksektionen, s̊a tekniskt sett s̊a

är vi en fri förening fast inte alla formella krav är uppfyllda.

Nora Wernerson sade att det var n̊agot som har sagts, men

det är skillnad p̊a att vara en fri förening och att vara en

underförening.

Elin Sakurai informerade att man kan vara en fri förening när

man är under en annan förening, men man har egen ekonomi.

Om man blir en fri förening under sektionen s̊a f̊ar man vissa

skyldigheter mot sektionen man m̊aste följa, men även en

viss hjälp vi kan f̊a fr̊an dem. Det är Martin Johansson och

Ludvig Eriksson, som firmatecknare p̊a Datatekniksektionen,

som inte vill st̊a som juridiskt ansvariga för D-Chip som de

är just nu.

Sara Lindgren tycker att det är helt vettigt att de inte heller

ska vara det.

Sandra Olsson sade att det inte finns n̊agra nollor som vill

vara aktiva.

Hanna Lindwall fr̊agade om inte D-Chip diskussionen och

inga aktiva nollor g̊ar hand i hand d̊a diskussionen kom upp

när nollorna kom hit och kan ha f̊att en väldigt vinklad syn.

Nora Wernerson sade att man kanske inte vill vara med i en

förening som de äldre ifr̊agasätter.

Elin Nilsson sade att det har varit den situationen i ett år,

men det är inte säkert att det kommer vara s̊a nästa år. Och

om man d̊a gör s̊a att killar kan vara mer aktiva i föreningen

kanske det lockar mer.

Elin Sakurai meddelar att mötet nu har g̊att igenom det som

fanns p̊a powerpointen och att det är fri diskussion p̊a mötet
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och att det antagligen inte kommer tas n̊agot beslut idag.

Men att det änd̊a är bra att diskutera idag hur vi sak göra.

Ella Eriksson sade att det kan vara bra att tänka att det kom-

mer komma fler tjejer in i föreningen och att man planerar

att det ska överleva och inte att det ska g̊a under. Planerar

man att det ska g̊a under kan man lika gärna stänga ner

föreningen d̊a man inte längre ser ett syfte.

Ella Eriksson fr̊agade om vi har stöd fr̊an LTH.

Elin Sakurai svarade att styrelsen inte har sökt stöd fr̊an

LTH. Och att det känns spontant att vi inte har stöd fr̊an

TLTH heller.

Ella Eriksson sade att det har man inte om man ska vara

ärlig. Men att det är bra om man tar upp det hos LTH.

Elin Sakurai sade att man kan ta upp det hos JäLM och

att vi bör ha stöd därifr̊an. Och när hon var hos dem förra

året och skulle söka bidrag s̊a var de glada för D-Chip och

välkomnande och öppna. Om man pratade med dem s̊a skulle

man kunna f̊a stöd.

Hanna Lindwall sade att LTH har l̊ag statistik p̊a att f̊a in

tjejer p̊a de olika utbildningarna och d̊a även jämfört med

andra högskolor i Sverige.

Ella Eriksson sade att D-Chip är kostnadseffektivt för LTH

för att h̊alla kvar tjejerna som börjar d̊a de själva inte lyckas

f̊a in tillräckligt mycket tjejer. Om D-Chip skulle läggas ner

nu s̊a skulle det märkas om fem, tio år att det inte finns

tillräckligt m̊anga aktiva tjejer. LTH kommer d̊a ångra sig

och tänka att de skulle ha tagit tag i den här situationen

och hjälpt oss när denna diskussionen p̊agick. Man m̊aste ha

deras stöd i den här fr̊agan och f̊a dem att hjälpa oss att

hjälpa dem att jobba annorlunda för att f̊a in tjejerna.

Elin Sakurai berättade att Sofia Siljeholm har ringt till andra

tjejföreningar i Sverige.

Ella Eriksson sade att det finns en del föreningar, men det

viktigaste är hur de jobbar.

Elin Sakurai sade att D-Chip var de som har mest negativ

fokus p̊a sig bland de här tjejföreningarna..
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Hanna Lindwall sade att styrelsen absolut ska prata med

LTH

Ella Eriksson sade att D-Chip m̊aste prata med LTH för

vad som än händer med D-Chip, med bland annat att

förtydligande av regler. För att när man väl f̊ar det p̊a pap-

per med vad D-Chip f̊ar och inte f̊ar hjälp med, s̊a m̊aste de

agera p̊a vad D-Chip inte f̊ar hjälp med eller det som jobbas

emot oss Det kan bland annat vara attityder och icke arbete

för jämställdhet.

Nora Wernerson fr̊agade om LTH gör n̊agot utöver flicka p̊a

teknis för att f̊a in tjejer.

Ella Eriksson sade att det är f̊a aktiva människor som jobbar

p̊a CS-institutionen som är eldsjälar och d̊a skolan inte har

n̊agra pengar s̊a kan de inte göra mycket. Till skillnad fr̊an

Chalmers som inte är kopplat till ett universitet som är stat-

ligt ägd s̊a f̊ar LTH inte sätta samma regler som Chalmers

och bestämma hur man vill d̊a LTH m̊aste följa LUs regler

för hur jämställdhet jobbas för. Man m̊aste ha skolans sida

när det blir kris och man blir motarbetad av antingen sin

egna sektion, andras sektioner eller TLTH för TLTH ligger

under LTH. Även om TLTH har stort inflyttande s̊a kan de

inte göra precis vad som helst. Studenterna byts ut var femte

år medan lärare sitter kvar ibland 15 eller 20 år och kan se

en större helhet. De som sitter p̊a TLTH har en viss attityd

nu, men den kan ändras för de som sitter om tre år och man

bör inte titta p̊a attitydniv̊aerna för vad folk som sitter p̊a

poster tycker utan man behöver lyfta perspektivet och f̊a en

helhetsbild.

Hanna Lindwall sade att det känns som att fr̊agan behöver

tas upp större d̊a det inte känns som att folk kan göra n̊at

utöver de f̊atalet personer som drar i det i Datatekniksek-

tionens styrelse eller de antalet som sitter i fullmäktige. Och

att det inte riktigt g̊ar att jämföra med mängden personer

som g̊ar p̊a LTH och man kan nog lugnt säga att majoriteten

av studenterna p̊a LTH inte har n̊agon aning om att detta

händer.

9 (19)



Extra VTM protokoll
10 oktober 2016

Ella Eriksson sade att det gör nog inte ens de p̊a LTH heller

om ingen har tipsat dem fr̊an TLTH och d̊a uppenbarligen fel

person d̊a inget händer. Det blir ett demokratiproblem när en

grupp trycks undan sina försöka att jobba för sina ändam̊al.

Nu r̊akade vi vara tjejer och att det är d̊alig attityd hos

killarna som kommer in och d̊a m̊aste man ta hjälp utifr̊an

för det är mycket student mot student niv̊a och det funkar

inte i längden.

Sandra Olsson sade att man behöver ändra studenters bild

av tjejer.

Ella Eriksson sade att det är skolans ansvar och inte v̊art,

men det bara är D-Chip som jobbar för det och att de ska

egentligen hjälpa oss att f̊a in det. Det är kostnadseffektivt

för LTH d̊a vi jobbar gratis. Allt som Datatekniksektionen

vill att vi ska följa m̊aste skrivas ned ordentligt.

Elin Nilsson sade att om vi har företagsevent i iDét s̊a måste

vi betala sektionen om vi inte har med killar. Men man kan

lika gärna ha eventet i till exempel FikaFika.

Sara Lindgren sade att Marcus Liljenberg var okej med

företagsevent för bara tjejer d̊a det är vad företagen vill ha.

Vill de inte ha killar s̊a är det dumt att ha med dem p̊a

eventet.

Hanna Lindwall sade att det enda som hon störde sig p̊a i

policyn fr̊an sektionens styrelse om fria föreningar var att

hon inte fick marknadsföra att eventet är för tjejer.

Nora Wernerson fr̊agade om hur man d̊a ska veta att den här

affichen säger att det bara är för tjejer.

Sara Lindgren svarade att hon tror vad som menades var att

man skulle mer säga att D-Chip ska göra det här, men inte

bara tjejer är välkomna. Men om det inte är specificerat kan

killar ocks̊a tro att de f̊ar g̊a p̊a eventet.

Hanna Lindwall sade att om det kommer en kille och säger

att han vill g̊a p̊a ett event s̊a kommer jag inte ha rätten att

säga nej till honom.

Elin Nilsson sade att det blir bara fel d̊a företagen vill ha

tjejer.

Hanna Lindwall sade att enligt den här policyn om fria

föreningar s̊a f̊ar hon inte säga nej.
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Sara Lindgren sade att även om Datatekniksektionens sty-

relse skriver om policyn om fria föreningar s̊a behöver alla

inte ha möjlighet till att vara med p̊a exakt allt för det stod

inte.

Hanna Lindwall sade att Datatekniksektionens styrelse har

sagt till oss i D-Chips styrelse att alla ska f̊a vara med p̊a

allt.

Sara Lindgren sade att man borde prata med sektionens sty-

relse d̊a hon inte tror att n̊agon kommer ih̊ag att det sades.

Nora Wernerson sade att det har sagt tidigare. Det första dis-

kussionsmötet som kändes att det sp̊arade ur med de b̊ada

styrelserna och sedan p̊a det senare diskussionsmötet där

vem som helst kunde vara med.

Hanna Lindwall tycker att sektionen m̊aste lägga till n̊agot

om just event som att killar f̊ar komma p̊a D-Chips event s̊a

länge det inte motverkar eventets syfte.

Nora Wernerson sade att just nu s̊a är det mer vem som

sitter p̊a högst upp i näringslivets personliga åsikter som

bestämmer vad vi f̊ar och inte f̊ar göra med företag.

Ella Eriksson sade att det mesta bara är spekulationer och

att det m̊aste tas upp p̊a LTH om vad man f̊ar göra, vad

man inte f̊ar göra och vad man f̊ar göra p̊a andra skolor.

Elin Sakurai sade att man har kollat högre upp i TLTHs

policies, stadgar och reglemente. Men när vi säger att det

inte st̊ar där s̊a säger representanter fr̊an k̊aren att det st̊ar.

Ett exempel är att i Datatekniksektionen stadgar st̊ar det

att vi m̊aste följa styrdokument p̊a k̊aren. Representanter

fr̊an k̊aren p̊ast̊ar att policies är styrdokument tillsammans

med stadgar och reglemente. Men när hon har letat i deras

stadgar st̊ar det tydligt att styrdokumenten är stadgar och

reglementen. Det st̊ar ingenstans att deras policies är styr-

dokument.

Ella Eriksson sade att vi m̊aste ta hjälp ovanifr̊an fr̊an n̊agon

som har bättre koll p̊a vad som st̊ar och inte st̊ar. Att g̊a till

sektionen hjälper inte vid det här laget. Det som sägs ansikte

mot ansikte med k̊aren är en sak och det som st̊ar p̊a papper

är en annan. Det som st̊ar fysiskt i k̊arens alla papper m̊aste

jämföras.
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Man kan inte bara rikta in sig p̊a n̊agra f̊a föreningar utan det

ska vara lika för alla och det kommer skapa kaos p̊a k̊aren

för om man lyfter upp det kommer k̊aren behöva kolla p̊a

varenda sektion om hur de jobbar och se till att de följer

det. Det kommer k̊aren tycka är jobbigt och om D-Chip har

en tvist med sektionens styrelse om vad som st̊ar och vad

som är rätt och inte rätt s̊a ska ni g̊a upp̊at. Kan man inte

komma överens p̊a mötena, d̊a f̊ar man lyfta.

Hanna Lindwall sade att vi gick till TLTH men kom ingen

vart, s̊a man m̊aste i s̊adana fall g̊a ännu högre upp. Sofia

Siljeholm och Amelia Andersson har pratat med de p̊a k̊aren.

Ella Eriksson sade att det m̊aste vara officiella möten när det

kommer till tvister om stadgar och reglementen.

Elin Sakurai sade att vi har en mailkonversation som So-

fia Siljeholm hade med en k̊arrepresentant om vad som är

styrdokument s̊a det finns i dokumenterat.

Ella Eriksson sade att styrelsen ska ha officiella möten med

TLTH och h̊alla kontakt med LTH för att om det inte kom-

mer n̊agon vart p̊a studentniv̊an s̊a ska man lyfta upp det.

Hon tror att det här kommer behöva g̊a upp till LTH niv̊a.

Man behöver skriva ner exakta saker s̊a att man inte flum-

mar runt och d̊a blir det tydligt att det här är en sektion

som inte jobbar för jämdställdhet tillräckligt h̊art och det

kommer de f̊a skit för när folk inser det.

Hanna Lindwall sade att det är stor skillnad p̊a jämlikhet

och jämställdhet. TLTH jobbar för jämlikhet.

Ella Eriksson sade att det behövs attitydförändringar p̊a

hela sektionen. Det är d̊aliga attityder och d̊alig koll p̊a

jämställdhet. Det är inte bara en kvinnor vs män grej ut-

an det är hela diskrimineringen.

Hanna Lindwall sade att de flesta som brinner emot D-Chip

i den här fr̊agan i sektionens styrelse är tjejer.

Elin Nilsson sade att det är ett problem i hela arbetslivet

sen. Det är inte som att vi sitter här och hittar p̊a detta

problemet just under v̊ar studietid, utan det finns där hela

livet. Det finns folk som jobbar hela tiden med detta och det

är en stor grej som finns p̊a riktigt.
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Nora Wernerson sade att det är just det folk p̊a sektionen

inte först̊ar, att det är en riktig grej.

Sandra Olsson sade att det är finns vissa tjejer i sektionens

styrelse som jobbar starkt i denna fr̊agan.

Ella Eriksson sade att hon inte har n̊agot emot att man job-

bar för att förtydliga regler. D-Chip är en förening som har

varit för att h̊alla tjejer kvar, f̊a dem att hitta varandra, men

det krävs mycket mer än bara att vi ska hitta varandra. Man

m̊aste ha stöd utifr̊an och v̊art närmsta stöd utifr̊an är alla

killar p̊a sektionen. Om inte de är med oss, det vill säga job-

bar s̊a vi blir fler, blir det väldigt sv̊art överhuvudtaget. Om

killarna säger att de inte vill jobba med oss för v̊art syfte

s̊a m̊aste n̊agon säga åt dem att de m̊aste jobba med oss för

v̊art syfte.

Elin Sakurai sade att hon hade för sig att Hanna Lindwall

och Nora Wernerson sade att innan de satt i styrelsen s̊a

trodde killar i deras årskull att D-Chip var en feministisk

organisation som var mer extrem än Feministiskt initiativ.

Elin Nilsson sade att om folk hör s̊adana saker om D-Chip

är det inte konstigt att vi inte f̊ar fler aktiva tjejer.

Ella Eriksson sade att attityderna är det sv̊ara.

Nick Persson fr̊agade om det fanns n̊agon tjej alls fr̊an

årskullen 2015 som är aktiva utom Paula Roth.

Sara Lindgren svarade att det bara är Jenny Martinsson som

annars är aktiv.

Elin Sakurai sade att vi har haft tjejer fr̊an 2015 som har

kommit p̊a företagsevent.

Hanna Lindwall sade att de dock inte kommer p̊a sektionens

företagsevent.

Ella Eriksson sade att det här är ett jättebra argument att

ha när man g̊ar till LTH och säger att det börjar bli kaos,

tjejerna har inget engagemang längre.

Sandra Olsson fr̊agade om n̊agon vet hur m̊anga aktiva tjejer

det brukar vara per år.

Elin Sakurai svarade att Sofia Siljeholm har kollat upp det

lite grann.

Ella Eriksson sade att det kan vara tr̊akig statistik d̊a vi inte

är s̊a m̊anga tjejer.
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Sara Lindgren sade att det är majoriteten av tjejerna som har

suttit i sektionens styrelse som har suttit i D-Chips styrelse

eller har varit väldigt aktiva i D-Chip. Alla utom tv̊a sedan

i alla fall 2010. Innan dess var det kanske tv̊a.

Ella Eriksson sa att de hade väldigt bra stöd p̊a den tiden

d̊a det var m̊anga eldsjälar bland killarna.

Sandra Olsson sade att det det är p̊a företagsevent som D-

Chip drar tjejerna och att det kan vara för att tjejerna känner

sig trygga utan killar p̊a dessa event.

Hanna Lindwall sade att code@LTH drar inga tjejer alls.

Ella Eriksson sade att det hon har sett mest har varit tre

stycken.

Hanna Lindwall sade att det behöver vara event som är till

för tjejer för att f̊a tjejer att komma.

Ella Eriksson sade att attitydproblemet finns i hela samhället

och inte bara hos oss och att det är jättesv̊art att ändra

gamla, tuffa normer. Om ingen orkar jobba för det kommer

det inte g̊a bra. Alla ni som är kvar tills nästa år som orkar

jobba och fortsätta detta, kämpa, man m̊aste tvinga skolan

att ta ställning och det är högst sannolikhet att de kommer

stötta tjejerna för att de är s̊a f̊a. Det blir löjligt annars,

för först vill inte n̊agra killar ge extra förm̊aner för tjejerna,

vilket är det vi handlar om hittills med föreningen. Att man

har f̊att extra stöd eller extra hjälp trots att man inte har

haft rätt till det.

Hanna Lindwall sade att man inte kan särbehandla en ma-

joritet.

Elin Sakurai vill tillägga att hon och Sofia Siljeholm hade

ett möte med delar av sektionens styrelse i början av när

diskussionen dök upp. D̊a nämnde hon saker som att det

finns positiv särbehandling, men att de inte tyckte det var

positiv särbehandling och att hon försökte förklara det som

Hanna Lindwall precis har sagt och tyvärr lyssnade de inte.

S̊a vi kanske behöver högre makter som säger s̊adant ocks̊a.

Ella Eriksson sade att annars tvingar man dem att, oavsett

vad de tycker personligen, s̊a f̊ar inte föreningen g̊a emot.

Elin Sakurai berättade att det hon minns starkast av det

mötet var att det var väldigt mycket personliga tolkningar

och d̊a var det deras tolkningar som skulle gälla.

14 (19)



Extra VTM protokoll
10 oktober 2016

Hanna Lindwall sade att åsikter som hon har hört fr̊an killar

är egentligen avundsjuka över att bara vi tjejer f̊ar g̊a p̊a

vissa event.

Sandra Olsson sade att det är konstigt att killar säger att de

är avundsjuka p̊a att de inte f̊ar g̊a p̊a det vi gör, men att

Marcus Liljenberg säger att det inte är n̊agon som skulle g̊a

p̊a dem.

Ella Eriksson sade att det är bara för att det är personliga

åsikter.

Nick Persson sade att det största exemplet som han känner

till att tjejer f̊ar g̊a p̊a men som inte han f̊ar är DataTjej. För

att detta event, eller n̊agot liknande, hade han velat g̊a p̊a

för att det är m̊anga kontakter man skapar bland företagen

till senare i arbetslivet. Det är en s̊adan sak som det inte

finns n̊agot linkande för män. Det är en annan sak i D-Chip

niv̊a för att det är en mycket mindre niv̊a, men p̊a en s̊adan

niv̊a kan han tycka att det blir problem med för att det inte

finns n̊agot alternativ. Det är en sak om det finns b̊ada, men

om den som hade varit för killar ocks̊a hade varit för tjejer

hade han inte brytt sig om, men DataTjej är en s̊adan sak

som man inte hade som kille haft möjlighet alls att g̊a p̊a

n̊agot.

Elin Sakurai fr̊agade Nick Persson om han kände n̊agot s̊ant

alls för D-Chips saker.

Nick Persson svarade att det finns näringslivet p̊a sektionen

som ett alternativ och att han inte brydde sig om att n̊agon

f̊ar mer s̊a länge han ocks̊a f̊ar ta del av liknande event.

Hanna Lindwall sade att hon inte tyckte att det är DataTjej

som är problemet, utan att det m̊aste vara n̊agon som drar

i n̊agot s̊adant för killar ocks̊a.

Sara Lindgren sade att det har bara inte varit n̊agon som

har gjort det för killar tidigare, men att det säkert hade varit

välkomnat.

Elin Nilsson sade att det är inte som att det behövs f̊a in

killar i samma skala som tjejer.

Sandra Olsson sade att om det hade funnits en s̊adan stor

konferens för alla som pluggade IT s̊a hade ingen klagat.
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Ella Eriksson sade att företag som Omegapoint har stora

event som kanske hälften av platserna fylls av tjejer fr̊an

DataTjej, men att andra hälften änd̊a fylls p̊a av killar som

vill göra roliga saker, men att detta inte h̊alls för en mer

specificerad grupp än de som gillar IT. DataTjej är n̊agot

som är frikopplat fr̊an alla studentföreningar av en anledning.

Konferensen kom före föreningen.

Ella Eriksson fr̊agade mötet vad de tyckte var det bästa al-

ternativet, med tanke p̊a att det inte varit en förändring med

attityderna de senaste tv̊a åren, men med ett antaget stöd

fr̊an LTHs styrelse och att detta antagligen m̊aste tryckas p̊a

papper.

Hanna Lindwall sade att hon tycker att killar ska ha

möjlighet att f̊a jobba p̊a sittningar och event som funk-

tionärer.

Nora Wernerson sade att det egentligen inte hade n̊agot med

val av förening att göra d̊a det hade att göra med alla alter-

nativen.

Ella Eriksson föreslog att det handla mer om en ändring av

föreningsattityden i D-Chip, om hur vi ska jobba ut̊at för att

f̊a ut v̊art budskap. Vi är uppenbarligen inte bra p̊a att f̊a ut

att det är sv̊arare för tjejer att plugga här än för killar bara

av attitydproblemen man stöter p̊a, inte av själva sv̊arigheter

med ämnet.

Elin Sakurai fr̊agade mötet vad de ville att styrelsen ska göra

tills nästa möte och när vill de att styrelsen ska ta upp det

igen, om det ska tas upp p̊a VTM eller om man ska vänta

med det tills HTM.

Ella Eriksson sade att helst s̊a snart som möjligt.

Nora Wernerson sade att det är bäst med s̊a tidigt som

möjligt.

Sandra Olsson sade att hon ville veta när TLTH kan tänka

sig att de kommer bli färdiga fr̊an deras h̊all.
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Sara Lindgren sade att hon ville att styrelse skulle skicka

iväg ett l̊angt mail till k̊arordförande p̊a TLTH som säger

att vi vill ha svar p̊a exakt de här punkterna. För nu har

ni bara pratat med en k̊arkontakt, men eftersom hon inte

svarar direkt p̊a fr̊agorna kan ni lika gärna dra det vidare till

Björn Sanders. Hon vill även att styrelsen skickar ett mail

till LTH och fr̊agar var de st̊ar.

Ella Eriksson sade att hon ville ha en handlingsplan och ett

förtydligande fr̊an alla niv̊aer, vilka dokument som eventuellt

g̊ar emot varandra s̊a att man kan f̊a det universellt att det

här är det som gäller. D̊a är det enklare för er i styrelsen att

ens säga att ni följer eller inte följer dokumenten och veta hur

ni ska ändra er. F̊a det p̊a papper. G̊a upp till LTHs styrelse

och f̊a stödet där, f̊a dem att hjälpa D-Chip att jobba för v̊art

syfte, vad man kan bli bättre p̊a och hur man ska jobba ut̊at.

Nu är det mycket att D-Chips event är för D-Chip internt

och inte att det arbetas ut mot sektionens h̊all.

Hanna Lindwall fr̊agade Ella Eriksson om vad hon menade

med att jobba ut̊at.

Ella Eriksson svarade att nästan allt vi gör i D-Chip är in̊at

och är begränsat för oss, men vi har ingenting där vi jobbar

ut̊at för att hjälpa resten av sektionen att hjälpa oss eller ta

upp s̊adana här diskussioner. Eller ocks̊a event där man kan

ha utbildning för alla som vi h̊aller i.

Elin Sakurai nämnde att vi har haft sittning för sektionens

medlemmar där D-Chip har jobbat. Till exempel p̊a jubeli-

umsveckan fick alla sektionens medlemmar vara med p̊a.

Nick Persson nämnde att det kan ha varit ett event under

den här jubeliumsveckan som startade den här debatten. Öl-

och ciderprovningen liknade eventet DataTjej med att det

inte fanns n̊agot liknande för killarna just d̊a.

Sara Lindgren sa att det var den enda aktiviteten som killar

inte fick g̊a p̊a.

Hanna Lindwall sade att folk kommer alltid hitta n̊agot att

klaga p̊a.
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Ella Eriksson sade att d̊aliga attityder kan man ha en hand-

lingsplan att jobba utifr̊an för att hantera situationer.

Amelia Andersson meddelade att Carolina Koronen vill ha

svar p̊a tv̊a fr̊agor p̊a k̊aren. Första var om det var okej att

ha föreningar där bara en viss typ av folkgrupp f̊ar vara med

och andra fr̊agan var om det var okej att ha event där ba-

ra en viss typ av folkgrupp f̊ar vara med. Det diskuterades

och det kom fram att de flesta tyckte att föreningar borde

inkludera alla och p̊a event är det okej att ha vissa. Carolina

Koronen kommer ta fram en nu jämlikhetspolicy som det vid

ett senare möte röstas p̊a.

Ella Eriksson fr̊agade Amelia Andersson om det finns n̊agon

tidsplan för policyns framtagande.

Amelia Andersson svarade att den troligen blir färdig denna

terminen, kanske inom tv̊a m̊anader till nästnästa möte.

Ella Eriksson fr̊agade om vad de andra sektionerna säger och

om de har samma sorts fria föreningar som vi har.

Amelia Andersson svarade att ingen annan sektion p̊a samma

sätt som D-Chip och därmed kunde ingen annan riktigt ge

svar.

Sandra Olsson fr̊agade hur det fungerar p̊a Maskinsektionen.

Amelia Andersson svarade att M- och I-sektionen har en

förening tillsammans, men att den är helt avskilt fr̊an de-

ras organisation.

Hanna Lindwall sade att även Elektra är helt avskilt fr̊an E

efter att BME-programmet skapades.

Nick Persson sade att det var för att det var för m̊anga tjejer

som läste BME för att kunna ha en tjejförening.

Sara Lindgren sade att det är majoritet tjejer p̊a BME.

Elin Sakurai sade att hon hade f̊att höra ett förslag om att

just nu s̊a är D-Chip bara för civilingenjörsdatatjejer, men

att hon har hört att det kämpas mycket för att f̊a in mer

tjejer p̊a ING. Och det är d̊a ifall vi skulle ändra oss och

även ta in ING-tjejer i föreningen och försöka hjälpa dem.

Även om det verkar sv̊art kan det vara värt att tänka p̊a.

Sandra Olsson fr̊agade hur det ser ut med fördelningen hos

ING.
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Ella Eriksson fr̊agade om de har n̊agon existerande liknande

föreningen hos högskoleingenjörerna.

Elin Sakurai svarade att hon inte tror de har n̊agon

tjejförening i Helsingborg.

Nick Persson svarade att enligt Datatekniksektionens stad-

gar s̊a st̊ar det att fria föreningar m̊aste best̊a av en majoritet

av sektionens medlemar. S̊a det är lugnt om vi tar in ING s̊a

länge de inte är fler än oss som börjar och som blir medlem-

mar.

Ella Eriksson sade att ING m̊aste ocks̊a följa k̊aren.

Elin Sakurai sade att det var tanken att när vi börjar fundera

p̊a hur vi vill göra här nere s̊a kan vi även ta i tankarna att

det finns tjejer i Helsingborg med om vi vill sl̊a oss fria och

bjuda in dem. D̊a LTH och TLTH ocks̊a vill f̊a in mer tjejer

hos ING.

Sara Lindgren undrade hur vi n̊ar dem i s̊adana fall d̊a de

inte har n̊agon förening vi kan kontakta.

Elin Sakurai sade att kontakta dem är mest praktiska saker

som man kan tänka p̊a senare. Nu var det mer att bara säga

att de finns.

Elin Sakurai fr̊agade mötet om de hade n̊agot annat i den

här fr̊agan och om inte s̊a stänger hon diskussionen.

Mötet hade inget mer att ta upp.

§11 Övrigt Nick Persson drog en fräckis.

§12 Fräckis av revisor Punkten är struken.

§13 OFMA Elin Sakurai förklarade mötet avslutat klockan 19:06

Mötessekreterare Justerat

Lisa Claesson Elin Sakurai Nora Wernerson Hanna Lindwall

Sekreterare Ordförande Justeringskvinna Justeringskvinna
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