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Verksamhetsberättelse för verksamhets̊aret 2017

I denna verksamhetsberättelse presenterar D-Chips styrelse sin verksamhet för år 2017. 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

Verksamhets̊aret 2017 började lite speciellt. Efter verksamhets̊aret 2016 pausade D-Chips arbete,

men i maj 2017 valdes en helt ny styrelse in. Därav har inte ett helt års arbete hunnits med under

detta verksamhets̊ar, men hösten har varit en bra termin med stort engagemang och hög närvaro.

Styrelsen genomförde 11 protokollförda styrelsemöten, en del icke protokollförda och det kallades

till tv̊a föreningsmöten. P̊a föreningsmötena valdes nya styrelsemedlemmar, valberedning och revi-

sorer samt mindre ändringar i stadgar och reglamente. Under v̊arterminsmötet valde man att inte

rösta igenom att bli en fri förening men ett tydligare samarbete har p̊abörjats med datatekniksek-

tionen.

I år har man satsat p̊a att f̊a ett positivt rykte, ge ett bra intryck för de nyintagna och försökt

locka in m̊anga nya till att engagera sig. Man har försökt synas mycket, visa tydligt att vi finns

och ändrat/lagt till lite nya evenemang.

Nedan presenteras punkter fr̊an verksamhetsplanen och hur de har behandlats.

Att införskaffa ett bankkonto hos lämplig

bank i föreningens namn.

När vi ligger under datatekniksektionen kan

vi inte ha ett eget organisationsnummer som

krävs för ett eget bankkonto.

Att överse det avtal som ska upprättas mellan

Datatekniksektionen vid TLTH och D-Chip.

Ett avtal p̊abörjades men hann inte avslutas

p.g.a. hektiskt i slutet av året. Detta bör av-

slutas 2018.

Att söka bidrag fr̊an LTH:s likabehandlings-

fond.

Gjort och fick fullt bidrag.

Att sträva efter att minst en aktivitet anord-

nas gemensamt med varje annan tjejförening

p̊a LTH.

Under hösten hölls ett företagsevenemang med

ARM och Elektra. Det hölls även diskussioner

med Elektra om att ha en gemensam nations-

sittning men de drog sig ur p.g.a. d̊alig upp-

slutning fr̊an deras sida.

Att ta kontakt med minst en annan förening

för tjejer som läser datateknik vid en teknisk

högskola i Sverige.

Det diskuterades att ta kontakt med Datatek-

niktjejer vid Campus Helsingborg. Dock fanns

det ingen kontaktperson p̊a deras h̊all vilket

gjorde att det rann ut i sanden.
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Att sträva efter att n̊a ut till gymnasietjejer

för att informera om studier vid Datateknik-

sektionen p̊a LTH.

Detta prioriterades inte under verksam-

hets̊aret men medlemmar var aktiva i Flickor

p̊a Teknis under v̊aren.

Att verka för att 70 procent utav alla funk-

tionärsposter fylls.

Tv̊a personer till valberedning valdes in,

årskursrepresentant ans̊ags inte nödvändigt.

Att h̊alla föreningens funktionärer uppdate-

rade p̊a D-Chips verksamhet.

Detta har inte genomförts och har inte ansetts

nödvändigt.

Att se över posten ”Årskursrepresentant”. Det diskuterades att ta bort denna post d̊a

den inte ans̊ags nödvändig men har inte gjorts

n̊agot mer. Bör tas upp igen 2018 och tas bort

om diskussionerna ser likadana ut.

Att göra det tillgängligt för internationella

studenter att engagera sig i föreningen.

Detta prioriterades inte under verksam-

hets̊aret.

Att anordna välkomstmiddagen dagen innan

uppropet för alla nya kvinnliga studenter p̊a

D- och C-programmet.

Detta genomfördes och blev väldigt lyckat.

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 MoP för Micro-Chip

samt D-Chip.

Att anordna minst ett evenemang där D-

Chips alumner är välkomna.

Anordnades ett julbord.

Att anordna minst tv̊a företagsevent. Hade ett med ARM och ett med tretton37.

Att h̊alla i ett evenemang, till exempel sitt-

ning, där föreningens medlemmar f̊ar jobba.

Detta hanns inte med d̊a styrelsen gick p̊a i

maj.

2 Ekonomihantering

Under höstterminen har ekonomihanteringen inom föreningen fortsatt i samma sp̊ar som föreg̊aende

år. Bokföringen sköts fortfarande via webbaserade bokföringsprogrammet Kapitas, detta program

har ocks̊a genererat dokumenten till bokslutet.

D-Chip har under halv̊aret f̊att in mer pengar än budgeterat. Det budgeterades för att föreningen

skulle f̊a ett negativt resultat p̊a 900 SEK, men den slutgiltiga siffran blev 2760,61 SEK över budget.

Att resultatet gick över förväntad inkomst beror delvis p̊a att det var fler deltagare än förvänatat

p̊a evenemangen D-Chip anordnade. Dessutom p̊a grund av att det endast blev ett halv̊ars aktivi-

tet men p̊a en budget satt för ett helt år, s̊a hann D-Chip inte spendera de pengar som hade gjort

att de följt det som var budgeterat, att f̊a ett negativt resultat p̊a 900 SEK. Det s̊aldes biljetter

för alumnijulbordet vilket ligger som en fordring kvar över till nästa år.
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3 Informationsspridning

Inte mycket har ändrats detta året. Hemsidan och facebooksidan har kontinuerligt blivit uppdate-

rade. Det vi märkt är att hemsidan inte syns lika mycket s̊a därför är mejl och facebooksidan och

gruppen de viktigaste informationskanalerna.

Vi har fortfarande kvar dessa informationskanaler:

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

• facebookgruppen, D-Chip @LTH,

• facebooksidan, D-Chip,

• hemsidan,

• affischering,

• Google Calender,

• D-sekionens kalender

• gruppen DEA, b̊ade p̊a LinkedIn och Facebook,

• Instagram, @dchip.

Affischering användes endast inför HTM men f̊ar gärna användas oftare. Instagram, Google Ca-

lendar och DEA användes i stort sett inte alls och det borde försöka förbättras till nästa år. Inför

evenemangen uppdaterades hemsidan, ett facebookevenemang skapades och delades i p̊a sidan

och i gruppen. Det skrevs även in i D-sektionens kalender - en väldigt viktig kanal för att n̊a de

äldre studenterna. Inför större evenemang mejlades det även ut information om evenemanget med

hänvisning till facebook.

4 Näringslivskontakt

Kontakt upptogs med flera företag under höstterminen, b̊ade nya p̊abörjade kontakter och företag

som D-Chip haft kontakt med tidigare. Tv̊a evenemang genomfördes.

D-Chip blev kontaktade av tretton37, och efter ett lunchmöte med tretton37 där Näringslivsansvarig

och Ordförande deltog planerades ett evenemang. Detta genomfördes med 22 deltagande p̊a tret-

ton37s kontor, med information, mat och ett avslutande quiz. Bra stämning och ett intresse fr̊an

b̊ade D-Chip och tretton37s sida att fortsätta samarbeta, en diskussion kring workshop p̊abörjades.

En enkät skickades ut till deltagande i evenemanget efter̊at, och nästan alla svar var positiva.

Tillsammans med Elektra genomfördes även ett evenemang p̊a ARM. Färre antal deltagare än

tretton37, det var 14 deltagare inklusive Elektras medlemmar. Evenemanget innehöll även en

workshop-uppgift som uppfattades som lite för sv̊ar. Om framtida evenemang med ARM kommer
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h̊allas s̊a bör Näringslivsansvarig ha ett möte innan och planera evenemanget, d̊a detta ofta ger

bättre resultat.

Kontakt p̊abörjades även med andra företag, men dessa evenemang kommer genomföras under

v̊arterminen. Lärdomar som tagits med sig till framtida styrelser och näringslivsansvariga, är att

vara ute i god tid för att hitta datum som passar, samt att tidigt vara tydlig med att ett evenemang

innefattar betalning för företaget.

5 Evenemang

Under nollningen genomfördes 3 evenemang. Dels den traditionsenliga välkomstlunchen d̊a vi även

i år valde att bjuda in faddrar och funktionärer. Det var väldigt hög uppslutning och m̊anga

verkade nöjda. Senare hölls även lunchen p̊a Moroten och Piskan som ofta är väldigt uppskattad

där Micro-Chip f̊ar lära känna äldre i D-Chip. I år hade man inte ett uppdrag till Micro-Chip och

inte heller rosettp̊atagningen under gasque. Istället fick Micro-Chip en liten lapp och sin rosett vid

bordsplaceringen och det anordnades en variant p̊a en cykelfest en söndag under nollningen. Det

var inte lika hög uppslutning p̊a detta evenemang men det kan bero p̊a att det är s̊a mycket som

händer och att vissa hade jobbat sent dagen innan d̊a det var nollesittningen. Förslagsvis kan man

ha eventet efter nollningen för de som var där verkade tycka det var väldigt trevligt.

Det anordnades även en lunch i samband med höstterminsmötet som skulle informera om poster

man kunde söka och ifall n̊agon skulle ha n̊agra fr̊agor. Lunchen hade väldigt hög uppslutning.

I slutet av året anordnades ett julbak under en vardagskväll och ett alumnijulbord. Julbaket

var smidigt att utföra och de som var med uppskattade eventet. Julbordet krockade med en stor

tackfest fr̊an nollningen vilket gjorde att m̊anga inte kunde komma, speciellt fr̊an tidigare årskurser.

Utöver dessa event anordnades även en pluggkväll.
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