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Halvårsbreättelse för D-Chip 2012
I börjar av Januari åka 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.
 
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.
 
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 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.
 
/Sanne Bengtsson, ordförande D-Chip
 

Ekonomi
Vad gäller ekonomin så har det inte hänt något nytt annat än att vi har fått in pengar för 
aktiviteter. Vi pratade ju om vi skulle ha vårt eget konto men vad jag hittat så skulle det 
kosta oss för mycket så det är bättre att gå via d-sek. Däremot något som jag måste göra till 
årskiftet är att tillsammans med skattmästaren skriva hur vi och dom ska gå tillväga med 
ekonomiska frågor, för till exempel så kan d-seks mästerier inte skicka en intärnfaktura till 
d-chip för då blir det konstigt med bokföringen. En sak vi skulle kunna göra är våra egna 
utläggsräkningspapper istället för d-seks, men det tar vi på ett styrelsemöte.
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/Louise Hauzenberger, ekonomiansvarig D-Chip
 


