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Protokoll fr̊an D-Chips VTM 27e April 2016

Närvaro: Elin Sakurai Ordförande

Emma Asklund Vice ordförande

Lisa Claesson Sekreterare

Therese Magnusson Informationsansvarig

Hanna Lindwall Näringslivsansvarig t.o.m del av §15 f.o.m §16

Sofia Siljeholm Ekonomiansvarig t.o.m del av §17

Nora Wernerson

Elise Eborn

Nick Persson Revisor

Carl Nilsson Nyman Revisor

Sara Lindgren Valberedningsrepresentant t.o.m del av §17

Anna Lissborg

Martin Johansson

Sandra Olsson

Elin Nilsson Valberedningsrepresentant

Amelia Andersson

§1 OFMÖ Elin Sakurai förklarade mötet öppnat klockan 17:21.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Martin Johansson.

§4 Val av justeringskvinnor Mötet beslöt att välja Elise Eborn och Therese Magnusson

som justeringskvinnor.

§5 Val av rösträknare Mötet beslöt att välja Elise Eborn och Therese Magnusson

som rösträknare.

§6 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§7 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Sara Lindgren kommenterade att valberedningen väljs borde

ändras till valberedningsrepresentanter väljs i protokollet för

VTM 2015.

Mötet beslöt att godkänna protokollen HTM 2015 och VTM

2015 med nämnd ändring p̊a VTM 2015.
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§8 Meddelande Mötet hade inga meddelanden.

§9 Verksamhetsberättelse

och bokslut 2015

Sofia Siljeholm berättar att verksamhetsberättelse och bok-

slut finns i bilagorna 3, 4, 5, 6 och att mötet f̊ar fr̊aga om de

vill veta n̊agot utöver det som st̊ar i dessa bilagor.

§10 Revisorsberättelse 2015 Elise Eborn sammanfattar revisorernas revisorsberättelse till

att det ser bra ut, styrelsen har skött sina uppgifter och de

yrkar p̊a att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 2015.

§11 Ansvarsfrihet för styrel-

sen 2015

Mötet beslöt att bevilja styrelsen 2015 ansvarsfrihet.

§12 Ekonomisk status Sofia Siljeholm meddelar att det inte har varit m̊anga event

eller inköp under delen av året som g̊att.

Elin Sakurai berättar att föreningen har haft ett event med

valberedningen och tv̊a event med företag.

§13 Proposition: Reviderad Elin Sakurai presenterade propositionen.

verksamhetsplan 2016 Nick Persson kommenterade stavfel.

Elise Eborn föreslog att man gör redaktionella ändringar.

Sofia Siljeholm kommenterade att det st̊ar i propositionen

att det är till VTM 2015.

Mötet beslöt att bifalla den reviderade verksamhetsplanen

med redaktionella ändringar.

§14 Proposition: Reviderat Sofia Siljeholm presenterade propositionen.

budgetförslag 2016 Mötet beslöt att bifalla det reviderade budgetförslaget.

§15 Proposition: Val enligt Elin Sakurai presenterade propositionen.

stadgar och reglemente Hanna Lindwall konstaterade att proposition är till för att

dokumenten ska stämma överens med varandra.
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Elise Eborn kommenterade att detta är en rest som missades

när ändring av mandatperioder av n̊agra poster, respektive

när dessa poster ska väljas in.

Hanna Lindwall lämnade mötet.

Mötet beslöt att bifalla propositionen om val enligt stadgar

och reglemente.

§16 Val enligt stadgar och Hanna Lindwall kom in p̊a mötet.

reglemente Mötet hade inga kandidater till n̊agon post.

Mötet beslöt att vakantsätta vice ordförande.

Mötet beslöt att vakantsätta näringslivsansvarig.

Mötet beslöt att vakantsätta eventansvarig.

Mötet beslöt att vakantsätta valberedningsrepresentant.

§17 Föreningens framtid Elin Sakurai meddelar att bilagan 13 som var med p̊a förra

föreningsmötet inte är giltig längre, men att Martin kommer

ha förslag.

Martin Johansson berättade att Datatekniksektionens sty-

relse diskuterade denna punkt i tisdags och att de kom

fram till tv̊a alternativ. Första förslaget är att man väljer

in medlemmarna fr̊an Datatekniksektionen, för att verka för

föreningens ändam̊al, p̊a lika villkor. Till exempel s̊a kan

Martin som kille själv bara bli delaktig om jag väljs till

revisor, men kan inte p̊averka n̊agot. Andra alternativet är

att bli en frist̊aende förening med eget organisationsnummer

och bankkonto. Datatekniksektionen kommer, om förslag tv̊a

väljs, att skriva ett avtal med D-Chip om att D-Chip job-

bar för att f̊a fler tjejer att välja och stanna kvar p̊a n̊agon

av utbildningarna, att tjejer ska trivas p̊a sektionen och att

användning av lokaler och accesser förblir som det har varit

tidigare. Den stora skillnaden kommer vara att D-Chip blir

en egen organisation.

Elin Sakurai fr̊agade Martin om det andra alternativet be-

tyder att D-Chip blir en underförening eller en frist̊aende

förening.

Martin Johansson svarande att det betyder att D-Chip blir

helt frist̊aende men med ett avtalet om att sektionen köper

tjänsten av D-Chip om att verka för att tjejer väljer utbild-
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ningarna och att tjejerna trivs mot att D-Chip f̊ar använda

sektionens lokaler och beh̊alla tidigare accesser. Avtalet kom-

mer skrivas senare om alternativ tv̊a väljs.

Elin Sakurai uppmuntrar mötet till fri diskussion om hur

man vill g̊a tillväga.

Elin Nilsson fr̊agade om första alternativets verka för menar

att man f̊ar sitta i föreningens styrelse eller delta i event

oavsett om man är tjej eller kille om allting ska vara samma

för alla.

Martin Johansson svarade ja, vem som helst ska kunna bli

medlem och allt ska fungera likadant för alla medlemmar i

föreningen.

Therese Magnusson sade att det kan bli spännande om man

har näringslivsevent där företagen vill ha event med tjejer

och s̊a har vi att även killar f̊ar delta.

Hanna Lindwall sade att om man som kille g̊ar med s̊a bör

man vara medveten som att det g̊ar emot eventets syfte med

deras närvaro p̊a eventet.

Martin Johansson sade att han tycker att det är självklart

om företagen säger att de vill ha event med bara tjejer s̊a är

eventet inte för mig som kille. Det blir lite som när man har

event som riktar sig mot olika årskurser.

Anna Lissborg sade att D-Chip ska göra event med tjejer och

om det är för killar ocks̊a s̊a är det sektionen som ska h̊alla

i eventet.

Elise Eborn sade att även om det inte kommer hända, s̊a

m̊aste man kanske tänka p̊a om man ska ändra stadgarna.

Det kan bli konstigt när man presenterar föreningen för tjejer

när hela styrelsen är killar.

Anna Lissborg sade att det inte vore hela världen om det

satt killar i styrelsen för d̊a är det troligt att det är killar

som jobbar aktivt för det. Det kommer inte väljas killar p̊a

m̊af̊a, utan killar med driv som vill samma sak.

Elin Sakurai sade att det fortfarande kommer vara föreningen

som väljer styrelsen.

Elin Nilsson sade att det känns som det finns risk att det

blir en förening för folk som vill hitta p̊a roliga saker. Och
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vad hände d̊a med tjejgrejen, som är D-Chip. S̊a känns som

att det kan bli att D-Chip slutar vara D-Chip.

Nora Wernerson sade att det känns som det kommer bli en

sektion i sektionen som är lite mindre och lite konstig.

Anna Lissborg sade att det inte kommer kunna bli en sektion

i sektionen för att det är inte det som är tanken p̊a n̊agot

sätt. Utan det är s̊a att D-Chip anordnar tjejiga event som

tjejer kanske uppskattar mer och d̊a kommer fler tjejer g̊a

och det kan bli att n̊agon kille hänger med för att de kanske

trivs med sällskapet eller ocks̊a tycker om samma sak. Det

kommer inte bli att sektionen kommer sluta ha event för alla

där alla kan g̊a, s̊a själva konkurrensen kommer inte vara där

för det är helt olika saker. Det blir snarare ett större utskott,

som änd̊a inte är ett utskott, som anordnar en viss typ av

event, sittningar eller andra aktiviteter som är mer riktade

för tjejer. S̊a ser ingen riktig konflikt eftersom det är olika

näringslivsgrejer och event.

Elise Eborn sade att om man är medlem i D-Chip s̊a ska man

verka för D-Chips syfte, vilket är att f̊a in fler tjejer och att

de ska m̊a bra p̊a sektionen. Det blir inte en förening för att

ha kul för D-Chip har ett syfte som ska finnas i bakgrunden.

Elin Nilsson sade att om majoriteten av styrelsen är killar

efter ett tag s̊a varför ska de inrikta sig p̊a tjejer och vad är

d̊a ett tjejevent. Till exempel, om de vill ha en ölprovning,

verkar det för tjejerna?

Anna Lissborg sade att om D-Chip skulle anordna en

ölprovning som b̊ade killar och tjejer kan g̊a p̊a s̊a verkar

det för allra största grad för att tjejer ska komma in i sek-

tionen, vilket änd̊a är syftet. Om man bjuder in sektionen

i ett s̊ant samband kan ses som n̊agot positivt, d̊a det är

det syftet är, att f̊a in tjejerna i sektionen och inte bara f̊a

in tjejerna i D-Chip. Ju närmare samarbete man har med

sektionen desto lättare är det ocks̊a att man lyckas för man

kanske har event som är mer tjejiga där det kommer n̊agra

killar som drar med tjejerna p̊a sektionens event s̊a har man

lyckats.

Martin Johansson sade att man kan sälja biljetter först till

tjejer och sedan till killar.
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Sofia Siljeholm sade att det inte är lika villkor längre om

man först l̊ater tjejerna ta platserna och sedan l̊ata killarna

ta resten av biljetterna.

Martin Johansson sade att det kanske lät fel, men att först

sälja biljetter till D-Chips medlemmar och sedan resten av

sektionsmedlemmarna.

Nora Wernerson sade att man kan ha lite mer tjejiga event

fr̊an sektionens h̊all och att hon ser D-Chip som mer bara

tjejer som h̊aller samman.

Sofia Siljeholm sade att vi har inte s̊a m̊anga tjejiga event.

Nora Wernerson sade att hon inte ser n̊agon skillnad p̊a even-

ten som D-Chip och sektionen h̊aller i och därmed hade sek-

tionen kunnat h̊alla i nagellacksprovning eller n̊agot annat.

Therese Magnusson sade att det som utmärker D-Chips

event är att det oftast är mindre event och inte m̊anga del-

tagare.

Anna Lissborg sade att sektionen h̊aller i event som inte

är riktade mot tjejer utan mot killar för programmästeriet

h̊aller i event som kan tilltala alla. Om syftet är att f̊a in

tjejer i sektionen s̊a borde D-Chip göra saker med sektionen

för att f̊a in dem där, annars vet hon inte hur man annars

ska f̊a in dem i sektionen om man inte knyter an eventen till

sektionen.

Elin Sakurai sade att temasittningen som D-Chip har h̊allit i

de senaste åren har tanken att p̊a ett sätt försöka f̊a in tjejer

i sektionen och locka dem till att engagera sig i sektionen.

Sofia sade att en anledning till varför vi har sittningar i iDét,

är att en del av kursarna fr̊an hennes årskull g̊ar aldrig till

iDét annars. Om man säger till dem att det är en liten sitt-

ning bara för tjejerna s̊a kommer de dit.

Elin Nilsson sade att när tjejerna lär känna varandra s̊a

känner man sig tryggare p̊a sektionen bland alla killar. Och

d̊a kanske man känner n̊agon i ett utskott och g̊ar med där.

Det är kanske även p̊a det sättet som gör att tjej är mer

delaktiga p̊a sektionen när de känner en trygghet.

Elin Sakurai sade att vi samlar ihop dem redan innan första

dagen s̊a att de känner igen varandra.
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Elin Nilsson sade att det D-Chip gör med sina event är att

de skapar tryggheten som man sedan kan ta med sig till

sektionens event.

Elin Sakurai fr̊agade mötet, med det som har sagts i åtanke,

vart vill mötet g̊a, ska det g̊a mot de tv̊a givna alternativen

eller om det är n̊agon som har ett konkret alternativ som

mötet bör diskutera p̊a detta möte.

Sara Lindgren fr̊agade mötet om det finns en garanti att det

är dessa alternativen som kommer vara kvar när vi har valt,

eftersom sektionens styrelse har ändrat s̊a mycket nu och

fr̊an vad hon vet s̊a har sektionens styrelsen inte diskuterat

detta s̊a mycket inom sig själva.

Martin Johansson svarade att de framtagna alternativen är

grundade p̊a den uppdaterade policyn som kommer fr̊an

k̊aren om likabehandling.

Elin Sakurai fr̊agade vad som st̊ar i denna policy.

Amelia Andersson svarade att n̊agon individ eller grupp f̊ar

inte värderas annorlunda p̊a grund av kön och s̊a vidare.

Sara Lindgren kommenterade att det är väldigt luddigt be-

skrivet.

Emma Asklund sade att hon försöker lista ut skillnaden p̊a

alternativen. Om man väljer alternativ tv̊a vad är det som

kommer vara skillnaden p̊a hur det är nu och d̊a.

Elin Sakurai svarade att det beror delvis p̊a hur avtalet kom-

mer att se ut.

Sara Lindgren sade att det var mer det hon menade med

hennes fr̊aga, hur vet vi att erbjudandet finns kvar om vi

väljer n̊agot av alternativen. Eftersom det änd̊a har ändrat

sig s̊a ofta.

Carl Nilsson Nyman sade att ni alltid kommer f̊a ett alter-

nativ eftersom ni nu är en fri förening och ni kommer alltid

följa sektionens stadgar. S̊a om de här alternativen ändras

s̊a kommer det alltid komma ett nytt alternativ fr̊an den sit-

tande styrelsen, för de kan inte bara säga nej och att ni ska

försvinna, s̊a det är nog inget som ni behöver oroa er över.

Martin Johansson sade att avtalet inte kommer vara n̊agot

omfattande, utan det kommer vara det D-Chip gör nu och

som sektionen bör göra, men i juridisk form.
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Elise Eborn sade att hela grejen med avtalet är att D-Chip

blir en frist̊aende förening fast ingenting ändras och eftersom

D-Chip är en frist̊aende förening s̊a behöver inte D-Chip följa

TLTH’s stadgar och policies.

Carl Nilsson Nyman sade att vi inte ska vara rädda för att

göra ett beslut och inte kunna ändra p̊a det. Ni kan ta al-

ternativ ett, testa det och komma fram till att den inte var

bra och ta alternativ tv̊a eller om ni skulle komma p̊a andra

alternativ i framtiden prova n̊agot av dem.

Elin Sakurai sade att det kommer vara ett stort beslut att

ta, men det är inte som att det inte kommer g̊a att ändra

sig. Elin sade att hon känner att mötet m̊aste ta ett beslut

snarast för att den här förvirringen och hur det har skett

har p̊averkat D-Chips rykte och verksamhet och hur de nya

tjejerna har sett p̊a D-Chip och hon vill inte att detta ska

hända mer till nästa år. Ett beslut hade gjort att vi har n̊agot

att g̊a p̊a och kan jobba p̊a det medan vi f̊angar in de nya

tjejerna nästa år.

Anna Lissborg sade att hon ville förtydliga alternativ tv̊a.

Avtalet är ocks̊a för att ingen annan fri förening ska komma

och vilja ha samma saker av oss för det är inget som sek-

tionen vill ge till alla fria föreningar. Utan det är n̊agot som

sektionen vill hjälpa D-Chip med specifikt och det är därför

som vi m̊aste ha ett avtal för annars kan n̊agon annan fri

förening vilja att sektionen ska ta hand om deras pengar och

det vill inte sektionens styrelse.

Elin Nilsson sade att med alternativ ett s̊a det kan bli att

man inte kan g̊a tillbaka om det väljs in jättem̊anga killar

till styrelsen.

Elin Sakurai sade att det fortfarande krävs stadgeändringar

för att killar ska kunna väljas som medlemmar och d̊a blir

det åtminstone ett år tills det blir p̊a riktigt en förändring,

om man inte har extramöten.

Elin Nilsson fr̊agade om det kostar att bli en fri förening.

Martin Johansson svarade att han är ganska säker p̊a att inte

kostar n̊agonting för en ideell förening.

Sofia Siljeholm svarade att organisationsnummer inte kostar,

utan bara bankkontot som det redan är budgeterat för.
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Elin Sakurai sade att kostnaden är d̊a att öppna ett bank-

konto, årsavgift och andra tjänster. Elin sade att när hon

satt som ekonomiansvarig för Datatjej-konferensen s̊a gick

det upp emot 600kr och d̊a hade de extratjänster till. Detta

är n̊agonting som styrelsen kan kolla upp och ta fram olika

förslag för det kan skilja sig mellan olika banker.

Carl Nilsson Nyman ville p̊apeka att om ni blir en frist̊aende

förening s̊a är ni vad som kallas en nyttig förening och är d̊a

inte skattepliktiga eller n̊agonting om ni inte omsätter typ 2

miljoner kronor och har anställda.

Martin Johansson sade att sektionens största bankavgift är

korten och de kostar 300kr styck och där ges ut 8-9 stycken

per år. Utöver korten s̊a ligger det p̊a kanske 1200kr.

Hanna Lindwall sade att det hon känner är att D-Chip är

bra som det är nu, men att hon ocks̊a känner att, vid an-

tagandet att det Anna försöker säga här är, att även killar

ska kunna vara med och jobba för jämställdhet och att det

ska absolut vara ett alternativ för dem, men att det inte är

D-Chips ansvar att dra det lasset. Därför tycker Hanna att

alternativ tv̊a är bra och att man i s̊adana fall har ett samar-

bete med sektionen och sätter upp ett arbete för att arbeta

för jämställdhetsarbete där killarna kan f̊a delta.

Elin Sakurai fr̊agade om Hanna menade att D-Chip jobbar

som vanligt men änd̊a kan arbeta med sektionen.

Martin Johansson sade att det kommer förhoppningsvis bli

lättare med ett samarbete när sektionens vice ordförande

kommer ig̊ang med sitt arbete efter sommaren.

Anna Lissborg vill p̊apeka att avtalet kan ändras med tiden

beroende p̊a vilken sektionens styrelse är och vad sektionen

vill.

Martin Johansson sade att han gärna ser att avtalet gäller

för en period, kanske en tre års period s̊a att man inte kan

ändra för ofta men änd̊a s̊a att den kan uppdateras med

jämna mellanrum med vad som behövs. Det kanske även bör

beslutas p̊a ett sektionsmöte s̊a att det inte bara är ett f̊atal

personer som kan p̊averka d̊a det gäller hela sektionen.
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Elin Sakurai sade att hon gärna g̊ar ifr̊an mötet med ett be-

slut. Olika alternativ p̊a det kan vara att vi ålägger styrelsen

att kolla vidare vad det finns för olika alternativ utöver dessa

eller att vi väljer n̊agon av de föreslagna alternativen att job-

ba mot dem. Det första alternativet innebär att vi direkt bör

sätta ig̊ang med att arbeta med att göra ändringar i stadgar

och reglemente och anpassa oss efter det.

Elise Eborn föreslog att man tillsätter en arbetsgrupp s̊a att

hon kan vara med och arbeta.

Elin Sakurai sade att det andra alternativet innebär att man

börjar direkt med att arbeta p̊a att fixa ett organisations-

nummer. För det behöver vi inte ens välja alternativ tv̊a.

Om mötet vill s̊a kan vi bli en frist̊aende förening och sen ef-

ter det tar nästa beslut. Elin sade att hon känner att vi har

trampat runt det här alldeles för länge för att kunna komma

ifr̊an det här.

Carl Nilsson Nyman sade att om mötet känner att de vill ha

fler alternativ som kan passa s̊a kanske ni behöver själva ta

fram dem och det kanske blir mer bekvämt att göra. Men

som sagt tidigare, ni har även trampat runt detta rätt länge.

Nora Wernerson sade att de alternativ som kan g̊a har tagits

upp och att hon känner sig redo för att g̊a till beslut.

Hanna Lindwall sade att det har tagits fram alternativ ti-

digare och tv̊a av dem var de som presenterades p̊a detta

mötet s̊a hon känner att hon är redo för ett beslut.

Elise Eborn sade att man skulle kunna försöka alternativ

ett p̊a n̊agot sätt. Men det g̊ar inte riktigt just nu att säga

att killar kan bli medlemmar p̊a samma sätt som tjejer blir

medlemmar i D-Chip. För det är lite konstigt om alla au-

tomatiskt blir medlemmar i D-Chip fr̊an början. Det borde

man inte behöva. Om man ska lyckas med alternativ ett s̊a

kommer det bli väldigt mycket stadgeändringar s̊a att killar

kan ansöka om att bli medlem.

Hanna Lindwall sade att det finns inget som säger emot att

man gör s̊a att killar kan bli medlemmar även om vi blir en

frist̊aende förening.

Sofia Sofia Siljeholm föreslog att man kan göra killar till vir-

tuella medlemmar.
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Martin Johansson sade att om man gör killar till virtuella

medlemmar s̊a kommer de inte ha rösträtt men kan änd̊a

hjälpa till, s̊a kan ni göra lite hur ni vill där. Med alternativ

ett kan man inte göra dem till virtuell medlem utan d̊a m̊aste

man g̊a hela vägen och göra de till riktiga medlemmar. Ni

kommer ha mer valmöjligheter med alternativ tv̊a.

Elise Eborn sade att hon d̊a först̊ar vad de olika alternativen

betyder.

Elin Sakurai fr̊agade mötet om de var redo att g̊a till beslut.

Mötet svarade att de var redo att g̊a till beslut.

Mötet beslöt att sträva efter att bli en frist̊aende förening.

Carl Nilsson Nyman p̊apekade att om n̊agon vill veta resulta-

tet p̊a omröstningen s̊a bör de fr̊aga innan punkten lämnas.

Mötet ville veta resultatet. Röstresultatet: 11 för strävan ef-

ter att bli en frist̊aende förening, 1 blank röst.

Elin Sakurai fr̊agade Carl Nilsson Nyman om det finns n̊agot

mer beslut som borde tas i samband med detta beslut.

Carl Nilsson Nyman svarade att ni borde besluta om man

ska ålägga styrelsen eller en arbetsgrupp att börja arbetet

för att bli en frist̊aende förening.

Elin Sakurai fr̊agade mötet om de vill ålägga styrelsen att

p̊abörja arbetet.

Anna Lissborg fr̊agade om man bör säga ett möte som upp-

giften ska vara gjord till, till exempel HTM extra, s̊a att man

sätter en tidsgräns p̊a det.

Mötet beslöt att ålägga styrelsen uppgiften att p̊abörja

arbetet för att bli en frist̊aende förening till första

föreningsmötet under hösten 2016.

Sofia Siljeholm och Sara Lindgren lämnade mötet.

§18 Övrigt Carl Nilsson Nyman fr̊agade mötet hur det ser ut med tema-

sittningen.

Therese Magnusson svarade att Hanne Heing̊ard, som är

eventansvarig, inte är närvarande.

Martin Johansson meddelade att han tyckte att mötet gick

snabbt.
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§18.1 Fräckis av revisor Carl Nilsson Nyman drog en fräckis.

§19 OFMA Elin Sakurai förklarade mötet avslutat klockan 18:29

Mötessekreterare Justerat

Lisa Claesson Elin Sakurai Elise Eborn Therese Magnusson

Sekreterare Ordförande Justeringskvinna Justeringskvinna
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