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Verksamhetsberättelse för verksamhets̊aret 2014

I denna verksamhetsberättelse presenterar D-Chips styrelse sin verksamhet för år 2014. Först
kommer en övergripande beskrivning och sedan redogörs vilka events som h̊allts under året, vilka
företag som vi har varit i kontakt med och hur informationsspridningen har g̊att.

Övergripande

År 2014 har varit ett händelsefyllt år för D-Chip. Det har h̊allits i m̊anga evenemang av diverse
slag och det har även tillkommit till en del ändringar i stadgarna samt reglementet.

Under året har styrelsen haft 15 protokollförda möten samt en del icke protokollförda d̊a de mest
åt taccos. Därutöver har 4 föreningsmöten h̊allits. Resultaten av föreningsmötena har lett till nya
mandatperioder för vissa styrelseposter, möjligheten till att ha virtuella- samt alumnimedlemmar,
en ny funktionärspost kallad D-Chipfunktionär, infört krav p̊a verksamhetsplan i stadgar samt
reglemente och ändrat p̊a reglerna för utlysning av föreningsmöten.

I år har vi även haft en valberedning, för första g̊angen p̊a m̊anga år. D̊a det inte är n̊agot
som funnits etablerat sedan innan s̊a har arbetet tidvis varit förvirrat d̊a det inte funnits praktiska
saker s̊asom fr̊agor till intervjuerna. Det praktiska har löst sig nu och processen kommer förfinas
efterhand om s̊a skulle behövas.

I övrigt kan nämnas att styrelsen har jobbat p̊a att synliggöra D-Chip, mycket genom att
göra m̊anga affischer, gyckla p̊a events, vara med p̊a L.I.G.G. (där vi i år hade tv̊a stationer som
b̊ada uppskattades) och medverka p̊a sektionssafarit som Datatekniksektionens styrelse höll under
nollningen.

D̊a det varit s̊a m̊anga evenemang under året (se nedan) s̊a beslöt sig ordförande samt eventan-
svarig för att g̊a B-cert utbildning s̊a att de i framtiden lättare skulle kunna h̊alla i egna evenemang.
Detta underlättade under till exempel tackfesten. Vidare gav mängden evenemang upphov till ett
behov av att öppna upp vissa events för Datatekniksektionen, vilket jobbades en del p̊a i slutet av
året.

Under 2013 införskaffades medaljen som ett sätt för de som varit aktiva i D-Chip att stolt bära
p̊a tillställningar och visa upp att de bidragit till föreningen. Under 2014 kom beställningen och de
första ”Fortfarande Fräsch”-medaljerna delades ut. 6 D-Chipare är nu glada ägare till medaljen.

Även 2014 beställdes det in tröjor till de i D-Chip som önskade äga en. Denna g̊ang var de gr̊a.
De var oerhört vackra och galet mysiga.

Märkvärdig i D-Chip har 2014 även varit märkvärdig p̊a D-sektionen. Detta har gjort att D-
Chips märken p̊a ett väldigt smidigt sätt har kunnats säljas även p̊a tillfällen där D-sektionens
märken har s̊alts, tex märkesm̊alningen p̊a nollningen.

Ekonomihantering

Under året har ekonomihanteringen inom föreningen förbättrats p̊a flera sätt. Bokföringen sköts nu
i ett bokföringsprogram, kapitas, iställer för i excel. Det ger större kontroll och insyn d̊a siffrorna
inte g̊ar att fixa till i efterhand lika lätt. Vidare förenklar det arbetet med att ta fram bokslutet
avsevärt d̊a programmet enkelt kan generera rätt filer.

Vidare har D-Chip numera ett eget konto genom D-sektionen och kan därmed enklare disponera
pengarna som finns p̊a kontot. Ekonomiansvarig kan själv göra överföringar efter utlägg utan att
det behöver g̊a via skattmästaren p̊a sektionen. Under året har även möjligheten att föreningen
skaffar ett helt eget konto med en egen bankkontakt börjat undersökas.

Föreningen har haft ett lite för bra år ekonomiskt, nästan alla budgetposter har g̊att bättre
än budget. Tv̊a konton särskillt värda att nämna är ”3190, Övriga intäkter” och ”8190, Övrigt”.
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De b̊ada kontona har gjort stora budgetavsteg d̊a vi valde att köpa in hoodies som vi s̊alde till
självkostnadspris och det saknades ett kostymeringskonto. D̊a årets vinst till stor del beror p̊a de
jämställdhetsbidrag vi f̊ar bör vinsten fr̊an året användas i ett s̊adant syfte kommande år. Med
tanke p̊a föreningens finansiella situation kan det vara en bra idé att skapa l̊angsiktiga projekt som
bidrar till föreningens syfte.

Informationsspridning

Arbetet med informationsspridning har haft mycket med att göra affischer till sittningar och andra
event - vilket jag tror har hjälpt D-Chip att synas som förening. Detta gjorde dock s̊a att till
exempel hemsidan hamnade lite i skymundan. D-Chip har många informationskanaler, nämligen:

• d-chip@dsek.se som n̊ar ”alla” medlemmar, gamla som nya

• årskursmaillistorna, som finns bak till och med 2009

• facebookgruppen

• hemsidan

• affischering

• gruppen DEA p̊a LinkedIn

De funkar lite olika bra. Den stora maillistan n̊ar inte riktigt till alla medlemmar, och det är ganska
sv̊art att veta vem som inte är med. Det är f̊a som läser p̊a hemsidan.

Näringslivskontakt

I början av året s̊a fortsatte jag kontakten med Sweco och SONY. Sweco drog sig ur i sista sekunden
för att de inte ville betala, vilket var väldigt synd för vi hade planerat ett bra event. Kontakten
med SONY fortsatte under hela v̊aren och jag pratade med flera olika personer, vilket gjorde att
allt blev väldigt rörigt. Det tänkta eventet skulle varit med Elektra s̊a vi pratade ihop oss och förde
mailkonverastionen med SONY tillsammans. SONY kunde tyvärr inte komma överens om vad de
ville göra eller vem som skulle ta ansvar för eventet vilket gjorde att det inte blev n̊agot event.

Under v̊aren s̊a hade vi v̊art första mailutskick fr̊an ett företag. Det var WES som hjälpte IKEA
med rekrytering till deras management program. Kul att göra n̊agot annat även om det inte ger
oss jättemycket. Under året s̊a har jag även lagt upp lite intressanta jobb eller trainee program i
v̊ar facebook grupp fr̊an bland annat ABB och Capgemeni. B̊ada dessa företagen har program för
tjejer som verkade riktigt bra och intressanta och jag hoppas de inspirerade n̊agra tjejer i alla fall.

Senare p̊a v̊aren hade vi en android utbildning med Lunicore för D-Chip och Elektra som var
väldigt uppskattad för b̊ade studenterna och företaget. Det var lite tekniska problem men annars
var det ett riktigt lyckat event med 28 (!!) deltagande. Det var roligt att ett lite mer datainspirerat
event drog s̊a m̊anga deltagande. Under hösten fortsatte konversationen med Lunicore och de har
planerat en fortsättning p̊a utbildningen som tyvärr inte hans med i höstas men förhoppningvis
kommer äga rum i v̊ar.

Återigen s̊a hade vi ett event med Tactel. I år var det en after work där vi fick vara med och g̊a
runt och titta p̊a deras p̊ag̊aende projekt. Super lyckat event som uppskattades av alla. Bra mat,
kul koncept och bra anordnat av Tactel.
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Under hösten och framförallt ARKAD s̊a pratade jag med Capgemeni, Sigma och Avensia.
Alla hade väldigt mycket under hösten och vintern s̊a jag har fört vidare de kontakterna till min
efterträdare och förhoppningvis kommer vi ha event med dem i v̊ar.

Det har varit ett spännande år med m̊anga nya kontakter och olika typer av event som jag
hoppas fortsätter framöver. Det är kul att se att det finns ett stort intresse för event med företag
och n̊agot jag verkligen tycker vi ska fortsätta med och utveckla ytterligare.

Evenemang

Under året har vi i D-Chip annordnat väldigt m̊anga event. Totalt har vi haft 14 stycken, vilket
i snitt under året har varit ett event varannan vecka. Målsättning under året har varit att ha
varierade events s̊a att alla medlemmar kan vara med p̊a n̊agot de gillar. Det har även varit att
komma p̊a nya event som inte har gjorts tidigare, till exempel mordg̊atan p̊a tackphesten och ett
tappert försök till att h̊alla en självförsvarskurs.

Den 5/2 hade vi en sittning gemensamt med Elektra (E-Sektionens tjejförening). Vi använde
oss av deras sex vilket ledde till vegetarisk mat som kanske var mindre populärt. Alla var lite lagom
förvirrade d̊a alla fr̊an Elektra samt deras sex ocks̊a var helt nya p̊a posterna. Vi körde n̊agra lekar
b̊ade innan och under sittningen där de sittande var uppdelade i lag och tävlade mot varandra
vilket var väldigt uppskattat. Därefter körde vi en nationsutg̊ang.

Den 14/2 bjöd vi i D-Chip p̊a alla hjärtans dag mys d̊a vi stod i iDét under lunchen och gav
bort v̊afflor och gav sektionens medlemmar chansen att göra alla hjärtans dag kort. Dessutom hade
vi en kramruta framför baren som kanske inte var optimalt för cafémästeriets verksamhet, men vi
fick den Vice cafémästaren som hade ansvar för den dagen (jag själv) godkände det s̊a det var frid
och fröjd.

Den 22/3 var det d̊a dags för D-Chipmiddagen, vilket är v̊ar alumnimiddag. Det var ett väldigt
lyckat event där det bjöds p̊a väldigt god mat och trevligt sällskap.

Den 11/4 höll vi i Herrmiddagen. Just den sittningen använde vi oss inte av n̊agot sex alls
utan D-Chip stod för allt jobb. Huvudansvaret p̊a olika delar, s̊a som bar och kök, delades ut till
styrelsemedlemmarna medans jag som eventansvarig s̊ag till att allt flöt p̊a som de skulle. Själva
sittningen hade burlesque tema för de som jobbade och var en finsittning för de som satt. Vi gick
även all in med dekoration och dylikt i iDét för att skapa stämning. Innan sittningen blev gästerna
indelade i lag och skulle tävla mot varandra, som sedan fortsatte även p̊a sittningen. Det som
kan tänkas p̊a till nästa år är att inte servera lika mycket vin till de sittandes samt se till att de
inte lämnar sittningen för att shotta i Edekvata. Denna kombination ger inte ett glatt arbetslag.
Kvällen avslutades för jobbarna i en mycket trevlig sexa där n̊agra av killarna p̊a sektionen kom
förbi och gycklade b̊ade mer och mindre p̊aklädda.

Den 8/5 hölls det en dammiddag för D-Chip, Elektra, BME samt Hera där n̊agra killar p̊a
sektionen jobbade. Dessa körde d̊a p̊a ovve för de sittande och Coyote ugly tema för de som
jobbade. Det blev en dräggig sittning med aningen för lite kläder p̊a v̊ar kära Chip’N Dale.

Den 9/6 bjöd vi in D-sektionens styrelse p̊a ett styrelsemys vid innerg̊arden vid glasverandan.
Det var en väldigt bra uppslutning fr̊an b̊ada styrelserna och det verkade uppskattat. De b̊ada
styrelserna fick tävla mot varandra i olika grenar för att utse vilken styrelse som var bäst. P̊a
n̊agot konstigt sätt blev det däremot oavgjort trots en stor poängskillnad. Väldigt oklart hur det
gick till, jag som trodde att jag var bra p̊a det här med matte. Sen blev det i alla fall grillning och
allmänt skitsnack.
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Dagen innan uppropet höll vi traditionsenligt en välkomstlunch för de blivande Micro-Chip:arna.
Vi började utanför k̊arhuset med namnlekar tills vi ans̊ag att vi inte saknade n̊agon och sedan rörde
vi oss mot gröngräset där vi lekte n̊agra lekar som tvingade tjejerna att prata lite med varandra. Ef-
ter det blev det tacos nere i iDét och n̊agra väldigt propra s̊anger d̊a vi höll en liten ”minisittning”
med dem.

Detta år bestämde vi oss för att göra n̊agot annorlunda när vi gav Micro-Chip:arna deras
uppdrag. Därför höll vi den 3/9 en Chipnick där vi satte oss p̊a gröngräset och fikade en stund.
Efter det delade vi upp dem i tre grupper där de fick g̊a p̊a tv̊a ministationer som vi i styrelsen
fixade lite. Vi hade en rimstuga och en där de fick skriva ett gyckel. I slutet fick de framföra sina
gyckel för resten av gruppen och sedan fick de microchip uppdraget.

Den 12/9 bjöd D-Chip sina medlemmar p̊a lunch p̊a Moroten och Piskan vilket var ett ypperligt
tillfälle för gamla D-Chip:are att träffa de nya nollorna. Det var hela 42 stycken som kom, b̊ade
gamla och nollor, men jag tror det var mestadels för de himmelska babyribsen.

D̊a samarbetet med staben under nollningen gav lite att önska bestämde vi oss för att ha
en sittning innan S-phesten som i år hette Skymning, i stället för att ha flera sm̊aevents. Denna
sittning höll till i Shärathon och blev en femrätters med fem väldigt stora portioner för en billig
penning. Den blev väldigt lyckad tillslut där samtliga gäster satt i matkoma innan sista rätten ens
var serverad.

D̊a konferensen Datatjej ska vara i Lund år 2016 och de behövde ragga folk till en projektgrupp
höll vi tillsammans med Datatjej den 5/11 “Bakagrej med Datatjej”. Tyvärr kom det inte s̊a
m̊anga till eventet men för oss som var där hölls det en genomg̊ang p̊a vad Datatjej är för n̊agot
och taggade oss lite för att åka dit. Sen bakade vi tills vi storknade med mer eller mindre lyckade
resultat. Det smakade gott i alla fall men var kanske inte alltid helt estetiskt tilltalande.

Den 15/11 höll vi ett pyjamasmys där vi lassade upp med massa chips och läsk och satte p̊a
n̊agra filmer i shärathon. I pausen p̊a filmerna passade vi p̊a att berätta om de olika styrelseposterna
för att försöka locka nya människor till styrelsen. Det var inte jättem̊anga människor där men de
som kom dit hade desto mysigare.

För att tacka de som hjälpt oss i D-Chip under året höll vi den 21/11 en tackphest. I år blev
deltagarna inbjudna till en mordg̊ata p̊a slottet (iDét) där alla fick olika karaktärer att spela. Det
var väldigt lyckat och uppskattat och bjöd p̊a sjukt mycket mat.

Eftersom pyjamasmyset var s̊a mysigt bestämde vi oss för att ha ett hungergames marathon
i shärathon den 23/11, innan premiären av den nya hungergames filmen. D-Chip bjöd p̊a snacks
och läsk i mängder. Däremot var det inte jättem̊anga deltagare, men jag hörde ingen klaga över
att i princip f̊a en p̊ase snacks och en flaska läsk var.

Under året har vi haft en dansansvarig som drog ihop och lärde ut danser till Herrmiddagen.
Dessutom har denne under hösten ocks̊a dragit ihop danstillfällen i Shärathon. Däremot har dessa
tyvärr inte varit alltför välbesökta.
För styrelsen 2014

Sofia Siljeholm
Ordförande
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