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1 Inledning

D-Chip är en förening för samtliga tjejer som tillhör D-sektionen vid Lunds tekniska högsko-
la. Föreningens syfte är “att främja kvinnors framtid och trivsel på Datatekniksektionen vid Lunds
Tekniska Högskola samt verka för mer kvinnligt engagemang”. Verksamhetsplanens syfte är att be-
stämma i vilken riktning föreningen skall röra sig, det vill säga att konkretisera det syfte som
finns angivet i föreningens stadgar och skapa tydliga mål för hur föreningens verksamhet ska
bedrivas. Verksamhetsplanen ska också precisera de förväntningar som finns på föreningens
styrelse som helhet och på så sätt öka medlemmarnas inflytande på och insyn i verksamheten.

2 Organisationsutveckling och kontinuitet

D-Chip har funnits som en förening på D-Sektionen i 18 år. Tyvärr är det svårt att följa förening-
ens utveckling då dokumentationen varierar från år till år och främst finns att tillgå i pappers-
form i ett skåp till vilket endast delar av styrelsen har tillgång. Stora delar av dokumentationen
finns också på snejk. Den är tillgänglig bara för de som tillhör D-Chips säkerhetsgrupp, med
undantag för några enstaka dokument som är tillgängliga för alla med ett konto på snejk.

Det åligger styrelsen

att upprätta ett digitalt system för att lagra dokument och mallar som ska komma nästa års
styrelse till del.

att skapa enhetliga mallar för hur kallelser, protokoll och andra relevanta dokument ska se
ut.

3 Höstterminsmötet

Höstterminsmötet har traditionellt sett ett lågt deltagarantal, och majoriteten utav de närva-
rande väljs ofta in i styrelsen. Det är problematiskt då det leder till att majoriteten utav för-
eningens aktiva sitter i dess styrelse vilket minskar medlemmarnas inflytande och begränsar
antalet funktionärer.

Det åligger styrelsen

att öka antalet deltagare på höstterminsmötet med minst 20 procent.

4 Finansiering

D-Chips ekonomiska situation är i dagsläget stabil och visst utrymme finns för att delar av
verksamheten ska kunna gå med förlust. För att säkerställa att samma ekonomiska läge kvar-
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står nästa år, och för att klara av föreningens mål med nollbudgetering det rådande verksam-
hetsåret, behöver vissa bidrag sökas.

Det åligger styrelsen

att söka bidrag från LTH:s likabehandlingsfond.

5 Nätverkande

För att föreningen ska kunna nå sina mål på lång sikt krävs det att D-Chip verkar för att öka
sammanhållningen mellan sektionens kvinnor men även för att hjälpa dem knyta kontakter ut-
anför sektionen. Genom att öka sammanhållningen med övriga sektioner på LTH, och öppna
upp för mer kontakt andra tekniska högskolor i landet, kan nya perspektiv fås på verksamhe-
ten och klimatet inom sektionen. Inte nog med det, mer samarbete med andra sektioner och
föreningar leder till ett bredare nätverk för våra medlemmar vilket kan komma till stor nytta
senare i deras yrkesverksamma liv.

Det åligger styrelsen

att sträva efter att minst en aktivitet anordnas gemensamt med varje annan tjejförening på
LTH.

att kontakt upprättas med minst en annan förening för tjejer som läser datateknik vid en
teknisk högskola i Sverige.

6 Funktionärer

I dagsläget utgår majoriteten utav föreningens verksamhet från styrelsen och det råder brist
på funktionärer. Situationen leder inte bara till att föreningens verksamhet begränsas och att
styrelsen belastas med mycket ansvar för att exempelvis arrangera sittningar snarare än att
utveckla verksamheten, den leder också till en toppstyrd organisation med begränsat med-
lemsinflytande.

Det åligger styrelsen

att verka för att 70 procent utav alla funktionärsposter fylls.

7 Likabehandling

I D-Chips syfte står det att föreningen ska verka för kvinnors framtid och trivsel inom sektio-
nen, men D-Chip vill även att alla olika sorters människor ska känna sig välkomna och tycka
att D-sektionen är en trevlig organisation att engagera sig i. Föreningen ska verka för en god
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arbetsmiljö där ingen form utav diskriminering tillåts. Vidare ska inte kön, ras, religion, sexuell
läggning eller motsvarande aspekter av en persons identitet få påverka individens möjlighet
att vara en aktiv del utav sektionen.

Det åligger styrelsen

att verka för ett bra klimat på sektionen där alla känner sig välkomna.

8 Nollningen

Att anordna event under nollningen, och på andra sätt synas, är viktigt för att nollorna ska
känna sig välkomna, både som medlemmar i D-Chip och till LTH. För att öka antalet kvinn-
liga studenter på D-sektionen bör dessa ges extra uppmärksamhet och möjlighet att skapa
vänskapsgrupper där de känner sig trygga. Det är samtidigt viktigt att föreningen tidigt invol-
verar de nya studenterna i sin verksamhet för att säkerställa kontinuitet i verksamheten och
trygga dess medlemsförsörjning.

Det åligger styrelsen

att anordna välkomstmiddagen dagen innan uppropet för alla nya kvinnliga studenter på
D- och C-programmet.

att i samband med mansgris anordna sugga, en fulsittning för samtliga kvinnliga studenter
som tillhör D-sektionen.

9 Evenemang

Utöver de evenemang som redan nämnts i verksamhetsplanen har föreningen ett antal sitt-
ningar som ska äga rum varje år. Damsittningen, dit även alumner är välkomna, äger rum un-
der våren och ger sektionens kvinnliga studenter möjlighet att hålla kontakten med varandra
och sektionen även efter att de lämnat universitetet. Även herrsittningen, dit endast sektionens
manliga studenter är välkomna som gäster, äger rum under våren. Företagsevent är ytterligare
en viktig del utav föreningens verksamhet och bidrar till dess ekonomiska välmående. Vikti-
gare är att de hjälper D-Chips medlemmar att knyta kontakter på företag i Lund med omnejd,
vilket kan komma till stor nytta i början utav karriären och/eller när det är dags för examens-
arbetet.

Det åligger styrelsen

att anordna D-Chipmiddagen.

att anordna Herrmiddagen.

att under året anordna minst två företagsevent.
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