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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016
I denna verksamhetsberättelse presenterar D-Chips styrelse sin verksamhet för år 2016. Först
kommer en övergripande beskrivning och sedan redogörs mer djupgående om ekonomin, hur informationsspridning har gått, vilka företag som vi har varit i kontakt med samt vilka events som
hållts under året.
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Övergripande

År 2016 var ett svårt år för D-Chip. Rykten runt D-Chip och dess verksamhet bidrog till att många
fick fel bild av föreningen. Följden av detta blev en styrelse där hälften av posterna var satta samt
få funktionärer. Styrelsen genomförde därför mindre än vad de hade velat. Det hade behövts nya
fräscha idéer vilket styrelsen 2016 hoppas blir fallet för nästa år.
Med det sagt genomfördes 15 protokollförda styrelsemöten, samt en del icke protokollförda.
Det kallades till 4 föreningsmöten, dock genomfördes ej HTM då antalet närvarande var för lågt.
På föreningsmöten diskuterades till största del föreningens framtid; hur vår relation till Datatekniksektionen ska se ut i framtiden. Bland annat genomförde styrelsen undersökningar för vad som
krävdes för ett eget organisationsnummer. Detta för att ge mer underlag till pågående diskussioner.
Däremot togs inget beslut under året. Arbetet bör fortskrida under 2017.
Utöver detta genomfördes en stor uppdatering och förbättring av våra stadgar och reglemente.
Huvudsakligen för att innehållet behövdes förtydligas samt bli mer enhetligt, men också för att
göra nödvändiga förändringar inför en eventuell separering från Datatekniksektionen. Detta har ej
stadfästs hos Datatekniksektionen än, detta bör genomföras 2017.
Nedan presenteras punkter från verksamhetsplanen och hur de har behandlats.
Att undersöka vad D-Chip är juridiskt samt

Styrelsen undersökte D-Chips alternativ och

undersöka vilket håll föreningen vill gå mot.

stora diskussioner om ämnet genomfördes under föreningsmöten. Det är dock fortfarande
vagt vad gäller vad en förening kan eller inte
kan göra utan ett eget organisationsnummer.

Att upprätta ett medlemsregister som inte är

Genomfört. Man måste nu vara inloggad på

lika synligt.

Datatekniksektionens hemsida för att kunna
se våra medlemmar.

Att söka bidrag från LTH:s likabehandlings-

Genomfört och fick fullt bidrag.

fond.
Att sträva efter att minst en aktivitet anord-

Ett företagsevenemang med ARM och Elektra

nas gemensamt med varje annan tjejförening
på LTH.

hölls under hösten.
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Att ta kontakt med minst en annan förening

Det diskuterades att ta kontakt med Datatek-

för tjejer som läser datateknik vid en teknisk

niktjejer vid Campus Helsingborg. Dock fanns

högskola i Sverige.

det ingen kontaktperson på deras håll vilket
gjorde att det rann ut i sanden.

Att sträva efter att nå ut till gymnasietjejer

Ordförande var under året studentambassadör

för att informera om studier vid Datateknik-

och åkte då på olika mässor samt till gymna-

sektionen på LTH.

sieskolor.

Att följa upp det samarbete med DataTjej

Genomfört. Informationsansvarig skickade vi-

som upprättats.

dare information från DataTjej till våra medlemmar. Vi tog även emot post som var adresserat till dem.

Att verka för att 70 procent utav alla funk-

I år var tyvärr ett år då det var svårt att

tionärsposter fylls.

hitta folk som kunde och ville engagera sig.
Valberedningen samt årskursrepresentant var
V.A.Kant.

Att hålla föreningens funktionärer uppdate-

Genomfört. Kommunikation fördes över soci-

rade på D-Chips verksamhet.

ala medier och verkade uppskattat från båda
parter.

Att se över posten ”Årskursrepresentant”

Genomfördes tyvärr inte. Årets styrelse var
överbelastad och prioriterade därför bort detta.

Att göra det tillgängligt för internationella

Diskuterades inom styrelsen, dock fann vi ing-

studenter att engagera sig i föreningen.

en bra lösning.

Att anordna välkomstmiddagen dagen innan

Genomfördes. Detta år var vi många, men

uppropet för alla nya kvinnliga studenter på

tyvärr inte alla. Bättre lösningar för att skicka

D- och C-programmet.

ut information så att det når fler behövs.

Att engagera de nya studenterna i sektionen

Det anordnades en lunch på Moroten och Pis-

och D-Chip, exempelvis genom att anordna en

kan för Micro-Chip samt D-Chip. Uppskattad

lunch där de nya studenterna får träffa äldre

tradition som även i år verkade lyckad.

medlemmar i D-Chip.
Att anordna minst ett evenemang där D-

Det anordnades ett julbord i skiftet mellan no-

Chips alumner är välkomna.

vember och december. Det var andra året detta genomfördes och vi hoppas det blir en årlig
tradition då alla som kommer uppskattar evenemangsformen.

Att anordna minst två företagsevent.

Genomfördes

delvis.

företagsevenemang

hölls.

Endast

ett

Däremot

var

styrelsen på besök hos ÅF för att upprätta
kontakt.
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Att hålla i en sittning där föreningens med-

Detta genomfördes tyvärr inte. Sent på våren

lemmar får jobba.

är alltid fullspäckat med studier och evenemang. Detta året var styrelsen för sent ute för
att kunna genomföra evenemanget som vanligtvis genomförs då.

2

Ekonomihantering

Under året har ekonomihanteringen inom föreningen fortsatt i samma spår som föregående år med
några justeringar. Bokföringen sköts fortfarande via webbaserade bokföringsprogrammet Kapitas,
detta program har också genererat dokumenten till bokslutet. Däremot har hanteringen av fakturor
förbättrats. För att nu behandla en ingående faktura behöver den attesteras, vilket inte gjordes
tidigare. Med attestera menas att ansvarig för fakturan samt ordförande skriver under på att allt
står rätt till innan ekonomiansvarig betalar och registrerar den.
D-Chip har haft ett ekonomiskt inaktivt år vilket resulterade i många budgetavsteg. Det budgeterades för att föreningen skulle få ett positivt resultat på 900 SEK, den slutgiltiga siffran är knappt
1400 SEK. Att resultatet är så nära förutspått är på grund av att både kostnader och intäkter är
låga. Kostnadskonto, 4801, samt intäktskonto, 3104, för Arrangemang gjorde stora budgetavsteg
på grund av att få arrangemang genomfördes. Även konto 3001, Livsmedel, gjorde ett budgetavsteg
då inga livsmedel såldes i år. Andra konton som bör nämnas är Sponsring, 3105, som gjorde ett
stort budgetavsteg på grund av liten kontakt med Näringslivet fanns då Näringslivsansvarig var
V.A.Kant.

3

Informationsspridning

I år var det lite fler affischer än förra året då informationsansvarig skaffade en funktionär speciellt
för detta ändamål. Det har även funnits Facebook-event till varje evenemang.
D-Chip har flertalet informationskanaler:
• maillistor, både den stora till alla (d-chip@dsek.se) och en per årskurs,
• facebookgruppen, D-Chip @LTH,
• facebooksidan, D-Chip,
• hemsidan,
• affischering,
• Google Calender,
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• gruppen DEA, både på LinkedIn och Facebook,
• Instagram, @dchip.
Hemsidan har oftast varit uppdaterad och informationsansvarig har försökt att promota den så
fler ska upptäcka den. Under året har också hela dokumenthanteringen och funktionärshanteringen
på hemsidan byggts om. Utåt sett är det ingen större skillnad men ombyggnaden underlättar
mycket för informationsansvariges framtida arbete.

4

Näringslivskontakt

Näringslivsansvarig var V.A.Kant under året vilket medförde att resterande styrelse hjälptes åt.
Den stående punkten ”Näringsliv” på styrelsemöten hjälpte oss att koordinera de kontakter vi
hade. Året var lugnt med flera företagskontakter men få evenemang.
Styrelsen fick kontakt med ARM och med hjälp av Elektra genomfördes ett evenemang i form
av en workshop. Tyvärr var de få deltagare på plats och de som var där hade blandade känslor
kring formen på evenemanget. Till nästa gång behöver vi marknadsföra evenemang bättre samt
ha en godare kommunikation med företaget om vad som ska ske under kvällen. Däribland om vad
våra medlemmar förväntar sig av evenemanget. Det bör även tilläggas att deltagare omedvetet
blev fotograferade och skrivna om i en lokaltidning. Ordförande vidarebefordrade åsikter till ARM
om att detta var opassande.
Utöver detta blev D-Chip, tillsammans med andra tjejföreningar, inbjudna till en lunch hos ÅF
för att få höra om vad ÅF idag gör för jämställdhet på arbetsplatsen samt om vad för framtida
samarbeten med tjejföreningarna vore möjliga. De representanter som var på plats hade ett gott
intryck av ÅF när de lämnade och hoppas på framtida samarbeten.
Slutligen, styrelsen hade även kontakt med andra företag under året, men lyckades inte boka in
något fysiskt möte eller evenemang med dessa. Kontakterna kommer finnas tillgängliga för nästa
års näringslivsansvarig.

5

Evenemang

Detta år var överlagt lugnt med få evenemang, detta eftersom eventasvarig var V.A.Kant majoriteten av året. För de evenemang som genomfördes var styrelsen väldigt tacksam över hjälpen de
fick från sina funktionärer.
Under nollningen genomfördes 3 evenemang; två luncher samt en fika. Till att börja med hade
vi den traditionsenliga lunchen för Micro-Chip. För första gången bjöd vi in, utöver nollor och
funktionärer, faddrar för att redan här skapa kontakt med sina blivande nollor. Det nya tillägget
verkade väldigt omtyckt av både nollor och faddrar. Lunchen i sig verkade uppskattad av de tjejer
som var där. Senare under nollningen hade vi en lunch på Moroten och Piskan. Där fick Micro-Chip
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en chans till att lära känna äldre D-Chip. Utöver detta hade vi även en ett tillfälle där vi bjöd på
fika och berättade för Micro-Chip om deras uppdrag.
I slutet av året genomfördes ett alumnijulbord. Det krockade tyvärr med andra aktiviteter på
LTH, vilket det tyvärr är stor sannolikhet för under den tiden på året. Evenemanget var uppskattat
av både D-Chip och alumner som deltog.
Vi hade även ett tack för 2016s funktionärer. Detta i form av middag på Vin & Tapas samt
bio. Restaurangen hade väldigt god mat och bio var ett trevligt avslut. Formen för tacket passade
storleken på sällskapet, men skulle inte rekommenderas för allt för stora sällskap.
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