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Verksamhetsberättelse för verksamhets̊aret 2015

I denna verksamhetsberättelse presenterar D-Chips styrelse sin verksamhet för år 2015. Först

kommer en övergripande beskrivning och sedan redogörs mer djupg̊aende om ekonomin, hur infor-

mationsspridning har g̊att, vilka företag som vi har varit i kontakt med och vilka events som h̊allts

under året.

1 Övergripande

År 2015 har varit fartfyllt för D-Chip. Det har h̊allits i roliga events, matnyttiga diskussioner och

breddning p̊a sociala medier.

Det har h̊allits i 12 protokollförda möten, en del icke-protokollförda, och 3 föreningsmöten. Fr̊an

dessa föreningemöten har vi f̊att infört firmatecknare, en sammankallande person i valberedningen,

alumnimedlemmar, ett nytt syfte samt tagit bort posten Chip’N Dale.

Valberedningen och deras process har utvecklats och experimenterats med. Fr̊agorna har utvecklats

och man har testat p̊a flera olika typer av PR-events för att upplysa samt ragga folk till poster.

Arbetet som p̊abörjades 2014 om att inkludera Datatekniksektionens alla medlemmar p̊a events

har fortsatt i år, inte minst under jubileumsveckan.

I år har det även köpts in fler märken och nya pins att ha i teknologmössan. Allt är r̊asa och fint,

i sedvanlig ordning.

Nedan presenteras punkter fr̊an verksamhetsplanen och hur de har behandlats.

Att säkerställa dokument fr̊an tidigare år spa-

ras och kommer framtida styrelser till del.

Dokument och handlingar läggs upp p̊a Goog-

le Drive, som delas med hela styrelsen. Däri

finns även dokument fr̊an tidigare år.

Att upprätta ett funktionärsregister. Finns ett register p̊a driven med de av funk-

tionärerna som faktiskt jobbat. Detta var till

stor hjälp när vi behövde veta vilka som skulle

bjudas till tackfesten.

Att söka bidrag fr̊an LTH:s likabehandlings-

fond.

Gjort och vi fick det.

Att sträva efter att minst en aktivitet anord-

nas gemensamt med varje annan tjejförening

p̊a LTH.

Under v̊aren hölls en dammiddag dit även He-

ra och Elektra bjöds in. Under hösten hölls en

inspirationskväll med ARM tillsammans med

Elektra.
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Att ta kontakt med minst en annan förening

för tjejer som läser datateknik vid en teknisk

högskola i Sverige.

Under v̊aren gjordes försök att upprätta kon-

takt med Donna i Linköping och Malvina p̊a

KTH. Tyvärr fick vi inte mycket gehör. Under

hösten gjordes det igen, och det gick bättre.

Dock handlade de samtalen om deras verk-

samhet och tyvärr inte om att kanske ha mer

samarbete.

Att sträva efter att n̊a ut till gymnasietjejer

för att informera om studier vid Datateknik-

sektionen p̊a LTH.

Medlemmar i D-Chip var med under Flicka p̊a

Teknis p̊a v̊aren. Sedan var det inspirationsda-

gar 3-4 november som medlemmar i D-Chips

styrelse var med p̊a. Sedan har mötet h̊allits

med Hanna p̊a LTHs kansli om hur man skulle

kunna samarbeta i fr̊agan. Resultatet av det-

ta blev ett informationsmejl till D-Chips med-

lemmar om hur de skulle kunna hjälpa till.

Att verka för att 70 procent utav alla funk-

tionärsposter fylls.

Verkat för. Har g̊att s̊adär.

Att h̊alla föreningens funktionärer uppdate-

rade p̊a D-Chips verksamhet.

Vi valde att inte bara informera funktionärer

utan alla medlemmar. S̊a en g̊ang per halv̊ar

skickades ett mejl där det stod vad som gjorts

senaste halv̊aret samt vad som planeras göras,

i grova drag, nästa halv̊ar.

Att upprätta kontakt med sektionens likabe-

handlingsombud för att vidare arbeta för att

D-sektionen ska vara tillgänglig för alla.

Kontakt togs med likabehandlingsombuden

för att se hur de arbetar i vanliga fall, men

deras arbete visade sig vara ganska passivt.

Därmed avslutades den diskussionen med att

D-Chip gärna f̊ar höra av sig om de har idéer,

men att det är sv̊art att hjälpa till därutöver

i dagsläget.

Att göra det tillgängligt för internationella

studenter att engagera sig i föreningen.

Till januari 2016 planeras D-Chip vara med

och informera om föreningen.
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Att verka för ett bra klimat p̊a sektionen där

alla känner sig välkomna.

Vi har försökt göra detta genom att ha med

dem p̊a events, och vissa upp oss för sm̊asaker.

Vi har h̊allit i ett flertal bakishäng, dit sek-

tionens medlemmar bjudits in. Under v̊aren

bjöds sektionen p̊a v̊afflor. Vi anordnade en te-

masittning samt en efterrättssittning som var

för alla. Vi gjorde ett bingo under sektions-

safarit som var för alla. De fick vara med p̊a

majoriteten av events under jubileumsveckan.

Allt som allt s̊a har 48% av D-Chips event

h̊allits för hela sektionen, jämfört med 2014s

18% och 2013s 11%, i ett försök att främja

klimatet.

Att anordna välkomstmiddagen dagen innan

uppropet för alla nya kvinnliga studenter p̊a

D- och C-programmet.

Gjordes och de som kom verkade uppskatta

det. Dock var det f̊a som kom, s̊a bättre in-

formation innan behövs till nästa år. Nu när

man inte längre f̊ar brev hemskickat till sig

som nolla.

Att engagera de nya studenterna i sektionen

och D-Chip, exempelvis genom att anordna en

lunch där de nya studenterna f̊ar träffa äldre

medlemmar i D-Chip.

Anordnades en lunch p̊a Moroten och Piskan

för Micro-Chip samt D-Chip.

Att anordna minst ett evenemang där D-

Chips alumner är välkomna.

Anordnades en bastufest och finmiddag un-

der jubileumsveckan samt ett julbord under

hösten, dit alumner var medbjudna.

Att anordna minst tv̊a företagsevent. Hade en CV-föreläsning med Academic Work

och en inspirationskväll med ARM.

Att h̊alla i en sittning där föreningens med-

lemmar f̊ar jobba.

Hölls en temasittning under v̊aren, med temat

superheros.

2 Ekonomihantering

Under året har ekonomihanteringen inom föreningen fortsatt i samma sp̊ar som föreg̊aende år.

Bokföringen sköts allts̊a fortfarande via bokföringsprogrammet Kapitas. Det är även det program-

met som har genererat filerna till bokslutet. Vidare undersökningar p̊a att skaffa organisations-

nummer och d̊a eget bankkonto har genomförts. Detta arbete fortsätter in i 2016, beroende p̊a hur

föreningen vill g̊a vidare.

Föreningen har haft ett d̊aligt år, ekonomiskt. Det budgeterades för att föreningen skulle g̊a
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5 500 SEK back, slutgiltiga siffran är drygt 11 000 SEK. Detta främst p̊a grund av att konto

3105, Sponsring, inte fick in lika mycket som beräknat. Även konto 3001, Livsmedel, gjorde ett

budgetavsteg d̊a inga livsmedel s̊aldes i år. Andra konton som bör nämnas är tillägget 4803, Jubi-

leumsvecka, som särskilt lades till för Jubileumsveckan som annordnades i år i samband med att

D-Chip fyllde 20 år. Detta medförde även att kontona 3104, Biljetter, samt 4801, Arrangemang,

gjorde stora budgetavsteg. D̊a fler arrangemang än tidigare beräknat genomfördes.

3 Informationsspridning

I år har det inte varit särskilt m̊anga affischer, d̊a jag inte är lika duktig p̊a dem som min föreg̊angare,

utan istället har det funnits fb-event till varje event.

D-Chip har flertalet informationskanaler:

• maillistor, b̊ade den stora till alla (d-chip@dsek.se) och en per årskurs

• facebookgruppen, D-Chip @LTH

• hemsidan

• affischering

• google calender

• gruppen DEA, b̊ade p̊a linked in och facebook

Nytt för i år är även att vi skaffat oss:

• En facebooksida, D-Chip

• Ett instagramkonto, @dchip

Hemsidan oftast varit uppdaterad (även om det fortfarande inte är n̊agon som ser den) och

jag har gjort försök att promota den s̊a fler ska upptäcka den. Däremot har jag varit d̊alig p̊a att

uppdatera kalendern d̊a jag själv knappt använder google calender.

4 Näringslivskontakt

För att sammanfatta mitt år som näringslivsansvarig i en mening skulle jag p̊ast̊a att efter en

händelselös v̊ar följde en mer aktiv höst. Detta var mitt första år som näringslivsansvarig i D-Chip

och v̊aren bestod mestadels av att forma rutiner och jaga företag. Jag lyckades boka in ett möte med
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Lunicore, men efter att de hört att vi skulle fakturera dem drog de sig ur. Efter detta lilla bakslag

började jag maila med Sony, Academic Work, Avensia och RefinedWiki. När vi väl kom fram till

n̊agot var detta för nära inp̊a sommaren och all planering pausades. Efter sommaren försökte jag

kontakta alla företag jag hade haft kontakt med innan sommaren. Jag lyckades planera in ett event

i samband med nollningen med Academic Work. Det var ett trevligt event och vi ska försöka göra

ett ytterligare event under den kommande v̊aren. Efter detta kontakades jag av b̊ade ARM och

Deloitte Consulting. ARM ville ha ett event som fokuserade p̊a att försöka diskutera hur man skulle

f̊a in fler tjejer p̊a tekniska utbildningar. Det var ett väldigt lyckat event och de är intresserade av

sammarbete i fortsättningen. Deloitte Consulting ville ha hjälp med marknadsföring till ett event,

för 4:or och 5:or, som de anordnade p̊a deras huvudkontor i Stockholm. Marknadsföringen bestod i

mailutskick, affischering och g̊a ut under föreläsningar med information. Därutöver har ordförande

och jag har ordnat med mallar och prislista s̊a kontinuitet p̊a posten blir bättre.

5 Evenemang

Denna v̊ar har varit lite lugnare än föreg̊aende och med den nya funktionärsposten D-Chip funk-

tionär som hjälper till när hjälp behövs har det g̊att väldigt smidigt fram̊at.

Den 21/2 hölls det en temasittning med temat Superheroes undercover, där D-Chips medlemmar

jobbade och Dseks medlemmar satt. Sittningen flöt p̊a riktigt bra. Eventansvarig hade det yttersta

ansvaret för sittningen och s̊ag till att allting gick smidigt fram̊at medans resterande i styrelsen fick

ansvar för de olika delarna p̊a sittningen. De som skulle jobba blev indelade p̊a de olika ställena

och fick vara med och p̊averka sin del. Detta var ett väldigt lyckat koncept d̊a alla verkade nöjda

och sittningen gick väldigt smidigt.

D̊a D-Chip fyller 20 detta år (hurra för oss) s̊a höll vi i en jubileumsvecka den 23-29/3. Måndagen

gick vi till systembolaget och köpte sportdryck, som man brukar göra s̊a fort man fyller 20 år, och

sen satte vi oss uppe i bastun och drack upp denna sportdryck. Tisdagen höll vi en lunchsittning

där vi bjöd in resten av sektionen och som blev mycket populär. Onsdagen stod vi i iDét och bjöd

p̊a v̊afflor. Vi fick väldigt mycket smet fr̊an E-sektionen vilket var tur för annars hade vi inte haft

tillräckligt. Torsdagen skulle vi haft en chokladprovning tillsammans med D-Chip alumner men vi

blev för f̊a anmälda s̊a den blev tvungen att ställas in. Fredagen hölls det en cider- och ölprovning

i iDét, som var väldigt lyckad. Vi fick provade öl och cider fr̊an sektionens sortiment och nu i

efterhand kanske det blev lite mycket öl jämfört med cider, men eftersom D-Chip sponsrade detta

var det ingen som klagade. Lördagen bjöd p̊a en finsittning där vi bjöd med hela sektionen samt

D-Chips alumner, vilket var väldigt mysigt. Efter̊at blev det eftersläpp i iDét vilket var populärt.

Söndagen avslutade jubileumsveckan med ett bakishäng där vi åt onyttigheter och kollade p̊a film.

Det kanske inte var s̊an stor skara som var närvarande men de som var där hade väldigt trevligt.

Den 18/4 hölls det en Dammiddag som n̊agra tappra själar p̊a sektionen annordnade sittning för

D-Chip och Elektra. Den var väldigt mysig med ett distinkt tema som nog ingen av de närvarande

kommer glömma i första taget. P̊a sittningen kom även en magdansösgrupp och gycklade vilket

var otroligt uppskattat.
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Under hösten hade vi ingen eventansvarig, d̊a posten blev V.A.kant-satt efter sommaren. Detta

ledde till att hela styrelsen har f̊att hjälpas åt med att fixa de eventen vi har haft.

Under nollningen hade vi 3 events. En lunch för Micro-Chip dagen innan uppropsadagen. Detta

gick bra. Lunchen verkar ha varit omtyckt av de tjejer som kom.

Sen hade vi en fika under en lunch där vi presenterade uppdraget för att f̊a g̊a fr̊an MicroChip till

D-Chip. Fikan gick bra, men om detta är n̊agot som D-Chip vill göra om nästa år s̊a rekomenderar

vi att ha mer tid p̊a sig än de 45 min vi hade p̊a den lunchen vi valde. Detta för att det blev lite

stressigt med att hinna skriva ett litet gyckle och sen framföra det.

I slutet av nollningen hade vi en sittning innan S-phesten som vi kallade S.M.Å.D.Å.D. (d̊a S-

phesten hette S.T.O.R.D.Å.D.). Detta var en efterrättsittning som var omtyckt av de som kom.

I November hade vi en tackmiddag för de som har hjälp D-Chip under året. Detta var en middag

med fonduebuffé p̊a restaurang Sandras i Lund. Som lite extra tack fick alla även biobiljetter.

Det sista eventet för i år var ett alumnijulbord med en liten inspirationsföreläsning innan av

Christina Åkerberg. Detta var uppskattat av b̊ade de alumner och D-Chipare som kom. N̊agot

man ska tänka p̊a till nästa års alumniträff är att kolla upp när k̊aren och D-sektionen har dersas

alumniträffar och inte lägga det allt för nära dem.
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