
Helårsberättelse från DChip styrelse 2012

Sanne Bengtsson, ordförande
Styrelsen började sitt arbete med D-Chip den 16 Januari med ett längre kvällsmöte. Här bollades

det idéer och diskuterades förändringar och visioner angående D-Chip.

Styrelsen kom fram till att vi ville se en stor förändring på D-Chip och började med hjälp av en

granskning Erik Iveroth gjorde 2009 planera för föreningens framtid.

I börjar av året åkte endel av  D-Chip iväg till DataTjej konferensen i Stockholm. Till detta fixade

vi en present till projektgruppen som innehöll en korg med lite blandat smått och gott i.

För att få en bra start på D-Chip 2012 hade styrelsen en kick-off den 20 Januari som var mycket

lyckad.

Den 24 Februari anordnades det ett event för alla D-Chip på sektionen, detta i form av pub,

homeparty samt utgång på nation. Eventet var mycket lyckat och det kom 27 personer

till eventet!

Den 21-23 Mars var D-Chip med och genomförde Flicka på Teknis med två ansvariga och fem

phaddrar. Förhoppningsvis lockade vi några nya tjejer till Data och InfoCom!

Vårterminsmötet för föreningen hölls den 17 april.

För att börja arbetet på att förändra D-Chip hade styrelsen ett möte den 21 april på ett dygn då vi

fastställde saker vi diskuterat tidigare. Styrelsen bestämde att vi skulle arbete för att föreningen

ska expandera och inte avvecklas. Det diskuterades även färdigt om hur vi vill se att den nya

styrelsen skulle vara uppbyggd samt att ett nytt reglemente bör skrivas då det inte går att hitta

något existerande.

Eftersom kontakten med företag är viktigt för oss studerande anordnade D-Chip ett event

tillsammans med Accenture den 7 Maj. Vi hade tre representanter från Accenture som fick

presentera sig och berätta om sitt jobb. Efter det kom en kvinna och pratade om choklad och vi

hade lite chokladprovning. Accenture var nöjda med träffen och D-Chip fick in lite pengar till vår

kassa.

Den 16 maj hade vi ett extrainsatt föreningsmöte där styrelsen presenterade sina förslag på



ändringar i stadgar och visade upp ett förslag på nytt reglemente.

Dagen innan de nya studenterna på Datatekniksektionen började anordnades det ett event för

Micro-Chip (= de nyatjejerna innan Nolleqasquen). Eventet såg annorlunda ut i år i jämförelse

med föregående år och blev mycket uppskattat. Micro-Chip fick leka lekar för att lär känna

varandra och bjöds på lite mat. Efteråt fick styrelsen beröm från övriga på Datatekniksektionen

att vi hade gjort ett riktigt bra jobb då de nya tjejerna verkar vara mer engagerade i sektionen än

föregående år. (Vi jobbade med andra ord för vårt ändamål “Att främja kvinnors framtid och

trivsel på Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola samt verka för mer kvinnligt

engagemang.”).

Den 19 september anordnade vi det en sykväll för alla sy-sugna och på detta event såg D-Chip till

att det fanns mat att köpa.

Den 26 september hölls det ett extra höstterminsmöte terminsmöte där nya stadgar och ett helt

nytt reglemente röstades igenom. Nora Ekdal valdes dessutom officiellt in till hedermedlem.

Den 23 november var det dag för en gemensam sittning för alla tjejer som läser på C, D, E och

BME programmet som D-Chip och Elektra annornade tillsammans. Sittning var en tema sittning

med temat barnkalas. Sittningen hölls i iDét och sexet var utklädda till pappor med glasögon,

hattar och pipor. Chip’N Dale var utklädd till clown och höll i kluriga och roliga lekar som

fulländade barnkalaskänslan. Alla på sittningen hade väldigt roligt och jag måste personligen säga

att det var min bästa sittning någonsin och jag hoppas att D-Chip och Elektra eller framtida

tjejförening för E- och BME-programmen kan ha mer samarbete i framtiden.

Efter sittningen var det pub i Edekvata.

Den 26 november hölls höstterminsmötet där ny styrelse och funktionärer valdes in. Det var

första gången med den nya styrelseuppbyggnaden och det ska bli riktigt spännande att se hur det

går för dem 2013.

Den 28 november annordnande Datatekniksektionen så att D-Chip fick komma på julmys på

företaget Avensia.

Resterande tid planerades det inför ännu ett nytt event från D-Chips sida som vi kallade för

“D-Chip middagen”. Till detta event skulle alla D-Chips medlemmar bli inbjudna (studenter,

gamla och hedersmedlemmar).  Till denna sittningen ville vi få sponsorer och vi fick företaget

Combitech att samarbeta med oss.



Under året har jag försökt hålla styrelsemöten kontinuerligt vilket gick bättre under våren än

hösten. Alla protokoll är godkända utom de sista som nya styrelsen förhoppningsvis kommer att

godkänna den 30 januari 2013 på deras första styrelsemöte.

Sammanfattningsvis vill jag säga att 2012 har varit ett år för D-Chip att göra en riktigt “re-shape”.

Vi har ändrat på stadgan, strukturerat om styrelsen, skaffat ett reglemente, haft många nya event

och överlämnat ett nytt och friskt D-Chip inför 2013.

Tack för detta året! Jag ser fram emot att ta del av D-Chips år 2013 som en av D-Chips två

revisorer!

Sofia Siljeholm, sekreterare
Jag har skrivit ett tiotal protokoll under året. Något som blev lättare och lättare i och med att

protokollmallen uppdaterades och blev awesome. Denna gick sedan i arv till nästa sekreterare

som förhoppningsvis får lika stor nytta av den som jag.

Förutom det har fokus mest legat på att hjälpa till på diverse events då det behövdes och på de

nya stadgarna samt reglementet.

Louise Hauzenberger, ekonomiansvarig
Mycket utav det vi gjort under året har varit att diskutera hur vi vill att D-Chip ska utvecklas,

bland annat så fördes en kort diskussion om vi skulle skaffa ett eget bankkonto istället för att gå

igenom D-sektionen. Jag har inte sett några problem med att gå igenom D-sektionen så länge

sittande skattmästare på D-sektionen vet hur det ska administreras i deras system. Om vi i

framtiden anser att vi har så pass stora marginaler så kanske det är något som kan tas upp igen

men just nu tycker jag att D-Chip ska fortsätta att fokusera på att synas mer än vad vi gjort

tidigare.

Emma Holmberg Ohlsson, informationsansvarig
Under året har mycket diskussioner förts om hur D-Chips hemsida ska användas och se ut.

Förslag på ändringar gavs och i slutet av min mandatperiod (eller möjligtvis i början av min nya)

har lite ändringar av sidan skett. Jag planerar att fortsätta med lite mer kodarbete under 2013 så

att sidan blir lättare för nästa informationsmästare att sätta sig in i.



En hel del av tiden under året har gått till att se till att de nya stadgarna och reglementet blev så

bra som de blev. Ändringarna som gick igenom i stadgarna har i efterhand krävt lite arbete i vår

databas, men inget stort alls. Förutom detta har året som informationsansvarig nog mest bestått

av styrelsemöten och mailutskick.

2012 i helhet tycker jag har varit ett jättebra år för D-Chip, föreningen har blivit lite mer levande

igen. Att vi fick igenom våra nya stadgar tror jag kommer att göra att vi kan engagera ännu fler

tjejer nästa år och anordna massor av roliga event :)

Ashley Lu, märkvärdig
Som märkvärdig har jag inte jättemycket att bidra med. Vi hade märken så det räckte (153

stycken) inför hösten så där var inga nya som beställdes. Inventarie med märken vet jag inte om

där finns någon information om sedan tidigare- men jag förmodar att d-chip nu har alla, i och

med att vi fick tillbaka d-chip märken av d-sektionens märkvärdig.

D-chips fina "krama data"-märke har sålts på olika events, som DataTjej och lekdagarna under

nollningen.

Jag har räknat att där i nuläget finns 135 stycken "Krama data"-märken och 66 stycken "Silicone

Valley"-märken kvar, dessa ligger i D-Chips skåp.

Josefin Karlsson, Carolina Sartorius, Cecilia Fagerros, Ella Eriksson, Souzan
Meana och Eliza Jing, årskursrepresentanter
Under året har vi årskursrepresentanter inte haft speciellt mycket att göra som just

årskursrepresentant förutom att sprida information angående event till de i vår årskurs. För

övrigt har vi hjälpt till mycket i arbetet med nya stadgar och införskaffande av reglementet. Vi

hjälpt till att fixa och ordna inför de event som varit under året. Två av årskursrepresentanterna,

Josefin Karlsson och Carolina Sartorius, var sektionsansvariga under Flicka på Teknis och såg till

att Datatekniksektionen fick synas för dataintresserade gymnasietjejer. Årskursrepresentant för

C1, Josefin Karlsson, har även agerat vice ordförande för föreningen.


