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Verksamhetsberättelse för verksamhets̊aret 2020

I denna verksamhetsberättelse presenterar D-Chips styrelse sin verksamhet för år 2020. Först

kommer en övergripande beskrivning och sedan redogörs det mer djupg̊aende om ekonomin, hur

informationsspridning har g̊att, vilka företag som vi har varit i kontakt med och vilka evenemang

som h̊allits under året.

1 Övergripande

Samtliga styrelseposter som valdes in inför början av verksamhets̊aret 2020 fick testamenten och

överlämningar vilket gjorde det enkelt för styrelsen att komma ig̊ang snabbt med arbetet. Under

v̊arterminen arbetades det vidare med att upprätth̊alla det positiva rykte som D-Chip byggt upp

under tidigare år och öka engagemanget. Organisationen har strävat efter att synas mycket, b̊ade

genom att ha event öppna för alla medlemmar p̊a sektionen och att delta p̊a event tillsammans

med sektionen. P̊a de flesta av D-Chips evenemang under året har det varit hög närvaro fr̊an med-

lemmarna samt även sektionens medlemmar. De utlysta styrelseposterna har haft tillfredställande

söktryck b̊ade p̊a v̊aren och hösten. Vi har även haft deltagande medlemmar fr̊an alla årskurser,

vilket tyder p̊a ett fortsatt brett intresse för organisationen. För första g̊angen har vi även valt in

en revisor som är utomst̊aende fr̊an organisationen, vilket även det är ett kvitto p̊a intresse ut̊at

sett för organisationen.

Styrelsen 2020 genomförde 12 protokollförda styrelsemöten och tre föreningsmöten via online-

verktyget Zoom. P̊a föreningsmötena valdes nya styrelsemedlemmar, valberedning och revisorer,

samt en del ändringar i stadgar och reglemente.

Nytt för 2020 är att vi har behövt ändra v̊art arbete med hänsyn till Covid-19. V̊ara evenemang,

styrelsemöten samt föreningsmöten har behövts göras online. Styrelsemötena och föreningsmötena

fungerade smidigt online utan n̊agra större komplikationer utöver l̊angsamt eller instabilt nätverk

vid enstaka tillfällen.

De evenemangen som faktiskt hölls fysiskt under restriktionerna, exempelvis välkomstlunchen

och cykelfesten, genomfördes p̊a s̊adant sätt att v̊ara medlemmar hölls i mindre grupper för att

undvika risken för smittspridning. Detta medförde inga större problem d̊a evenemangen anpassades

utefter de restriktioner som var aktiva vilket gjorde att v̊ara medlemmar uppskattade evenemangen

trots ändringarna. Till de digitala evenemangen användes olika verktyg s̊asom Zoom och Discord,

där D-Chip nu har en egen discord för att medlemmar ska kunna vara med fr̊an deras egna hem

med kamera och mikrofon, samt kunna skapa nya kontakter inom föreningen.

N̊agot som även är nytt för i år är att vi skapat ett Mentorskapsprogram för nya kvinnliga och

icke-binära studenter p̊a D- och C-programmet. Det har startats med syftet att f̊a fler att stanna

kvar p̊a programmen och öka trivseln, vilket enligt feedback fr̊an b̊ade mentorer och nya studenter

har varit en mycket lyckad satsning.
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Organisationer som vi har haft fortsatt god kontakt och samarbete med under året är studi-

evägledning för Datateknik och InfoCom, Elektra, DataTjej, LTH, D-sektionen. D-Chip har även

samarbetat och planerat evenemang (som tyvärr inte kunde bli av under 2020 under r̊adande si-

tuationen med Covid-19) med de andra föreningarna för kvinnor och icke-binära p̊a LTH, som

FREJA (F-sektionen), Hera (M-sektionen och I-sektionen) och Athena (TLTH:s egna förening för

kvinnor och icke-binära).
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Nedan presenteras alla punkter fr̊an den reviderade verksamhetsplanen för 2020 och hur de har

behandlats.

Att sträva efter att upprätth̊alla ett gott sam-

arbete mellan D-Sektionen vid TLTH och D-

Chip.

Har haft kontinuerlig kommunikation med D-

sektionens styrelse s̊a att event inte krockar

samt s̊a att information kunnat föras smidigt

mellan D-Chip och D-Sektionen. Detta har va-

rit särskilt viktigt d̊a information fr̊an TLTH

har behövt g̊a via D-Sektionen till oss. P̊a ett

av v̊ara evenemang, Murder Mystery, har D-

Sektionens nya styrelse för 2021 f̊att en egen

grupp för att kunna lära känna varandra. Det-

ta möjliggjordes eftersom vi önskade att bi-

beh̊alla en bra relation till D-Sektionen och

dess styrelse även efter 2020.

Att söka bidrag fr̊an LTH:s likabehandlings-

fond.

Detta gjordes och vi blev tilldelade bidraget

om 15000 SEK.

Att sträva efter att minst en aktivitet an-

ordnas gemensamt med n̊agon tjejförening vid

TLTH.

Vi har haft samarbete med Elektra där vi hade

en pub tillsamman under Teknikfokus 2020. Vi

har fortsatt ha kontakt med tjejföreningar p̊a

LTH inklusive Athena genom facebookgrup-

pen som skapades tidigare.

Att ta kontakt med minst en annan förening

för tjejer som läser datateknik vid en teknisk

högskola i Sverige.

Detta prioriterades inte under v̊art verksam-

hets̊ar.

Att verka för att ha tillräckligt m̊anga funk-

tionärer utefter behov.

Under 2020 firade D-Chip sitt 25-̊ars jubile-

um och för planering och genomförande av

evenemangen hade vi en projektgrupp jobba-

de mycket självständigt. Under ett av v̊ara

evenemang under hösten, Mysteriet p̊a Greve-

zoom, hade vi en funktionär. Vi startade även

upp ett Mentorskapsprogram under 2020, vil-

ket gav oss fler än 20 aktiva funktionärer.
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Att h̊alla föreningens funktionärer uppdate-

rade p̊a D-Chips verksamhet.

Genom sociala medier och p̊a föreningsmötena

har information om verksamheten n̊att ut

till alla medlemmar i föreningen. För funk-

tionärerna i Mentorskapsprogrammet s̊a fanns

en egen informationskanal, för andra funk-

tionärer s̊asom projektgruppen till jubileet och

specifika evenemang har enskilda möten fun-

gerat som informationskanal.

Att göra det tillgängligt för internationella

studenter att engagera sig i föreningen genom

att förslagsvis ta kontakt med den internatio-

nella phaddergruppen ang̊aende detta.

I år har det varit väldigt f̊a internationella stu-

denter jämfört med ett vanligt år, vi har därför

inte lagt fokus p̊a att locka till oss utländska

studenter specifikt p̊a v̊ara evenemang.

Att anordna välkomstlunchen dagen innan

uppropet för alla nya kvinnliga och icke-binära

studenter p̊a D- och C-programmet.

I år fick lunchen h̊allas utomhus i mindre grup-

per p̊a grund av de r̊adande restriktionerna.

Trots att vi var tvungna att h̊alla evenemang-

et p̊a ett annorlunda sätt var det ett väldigt

uppskattat evenemang.

Att anordna en lunch under nollningen,

förslagsvis p̊a MoP, där nya studenter f̊ar en

chans att lära känna äldre medlemmar i D-

Chip.

En trevlig lunch annordnades p̊a Moroten och

Piskan likt tidigare år.

Att engagera de nya studenterna i sektionen

och D-Chip, genom att visa upp sig p̊a D-

sektionens olika event med alla utskott s̊asom

L.I.G.G.-eventet.

Under nollningen var D-Chip med p̊a L.I.G.G.

samt en dag anordnad av Pepparna och höll

vid b̊ada tillfällena i en station. Vi hade även

ett iDét-mys med Informationsutskottet. Un-

der v̊aren höll vi även tv̊a evenemang under

v̊ar jubileumsvecka, en pub och en sittning,

där hela D-sektionen var inbjuden. D-Chip

bjöd ocks̊a in hela sektionen till den digitala

mordg̊atan Mysteriet p̊a GreveZoom.

Att anordna minst ett evenemang där D-

Chips alumner är välkomna.

Alumner var inbjudna och deltog p̊a D-Chips

25-̊ars jubileum och grundarna till D-Chip var

även delaktiga under kvällen i form av ett in-

spelat tal som framfördes under sittningen.
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Att anordna minst tv̊a företagsevent. Under v̊aren, innan Covid-19 s̊a hann vi lyck-

ligtvis h̊alla tv̊a evenemang i samarbete med

företag. Det ena evenemanget var en pub med

Cygni och Storytel som även hölls i samar-

bete med teknikfokus och Elektra. Det andra

evenemanget var jubileumsveckan som hölls i

samarbete med Ericsson.

Att h̊alla i minst ett icke-skolrelaterat evene-

mang, till exempel nationssittning eller cykel-

fest.

Under b̊ade v̊aren och hösten hölls en cook-

along, utöver det anordnades bland annat en

cykelfest och en murder mystery-kväll.

Att anordna ett event för att uppmärksamma

D-Chips 25̊ars-jubileum.

Under v̊aren 2020 anordnades en jubileums-

vecka där vi hade olika evenemang, bland an-

nat en pub, ett självförsvarsevenemang och en

sittning. P̊a puben deltog förutom D-Chips

egna medlemmar ocks̊a medlemmar fr̊an D-

Sektionen och p̊a sittningen deltog utöver det

även n̊agra D-Chip-alumner.

Att i samband med D-Chips 25̊ars-jubileum

renovera det rosa sk̊apet, i syfte att kun-

na marknadsföra D-Chip och organisationens

evenemang.

Detta prioriterades inte p̊a grund av restriktio-

ner med Covid-19 och vi hoppas att styrelsen

2021 ska kunna fullfölja detta.

2 Ekonomihantering

Under 2020 har D-Chip fortsatt att bokföra i Fortnox vars implementering inte blev helt korrekt

genomförd under 2019. Dokumenten till bokslutet har genererats med hjälp av Fortnox.

Det budgeterades ett nollresultat, men efter verksamhets̊aret blev hamnade vi p̊a ett överskott

(se resultatrapporten för 2020). Anledningen till detta är att flera av D-chips evenemang har

uteblivit eller g̊att över till att h̊allas online i och med de restriktioner som fanns p̊a plats under

året, därav har även kostnaderna minskat.

Det faktum att vi inte regelbundet har varit p̊a plats i v̊ar styrelselokal Komitea har ocks̊a

bidragit till att arbetet med bokföringen har blivit lidande p̊a vissa punkter. Bland annat har

kvitton och utlägg kommit in senare än i vanliga fall och i vissa fall har underskrifter saknats och

varit tvungna att kompletteras med i efterhand. I och med att styrelsemedlemmar m̊anga g̊anger

ligger ute med privata pengar har vi prioriterat att f̊a ut betalningar av dessa.
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3 Informationsspridning

Även i år har GDPR ställt till med problem och precis som tidigare år har informationsansvarig

genom kontakt med LU Servicedesk f̊att tag p̊a nya D-Chip-medlemmarnas stil-id (för mail-listan)

och privata mail adresser (inför välkomstlunch). Detta har fungerat men v̊ar förhoppning är att

det endast är en temporär lösning d̊a det är en tidskrävande och l̊angdragen process.

Nytt för i år är att kontakten med andra kvinnliga föreningar p̊a LTH har ökat med hjälp av

en ny Facebook-grupp ”LTH:s kvinnliga föreningar”. Syftet med gruppen är att den ska fungera

som en kommunikationskanal för alla föreningar och ge upphov till samarbete. B̊ade för att h̊alla

evenemang tillsammans men ocks̊a för att dela med sig av tips och r̊ad.

I övrigt s̊a har största informationsflödet kommit fr̊an Facebook och Instagram. Hemsidan har

ocks̊a använts men har blivit en sekundär informationskälla d̊a den fortfarande inte genererar

särskilt mycket trafik. LinkedIn har ocks̊a använts men detta främst i kontakt med företag.

Vi i styrelsen s̊ag även till att g̊a med i gruppen Teknikkvinnor p̊a Facebook. Detta för att

om vi har fr̊agor till andra kvinnor inom tekniska yrken, eller skulle vilja söka efter en kvinnlig

föreläsare med en teknisk bakgrund s̊a har vi haft denna i åtanke. Vi hoppas att framtida styrelser

fortsätter med detta d̊a vi anser att det är en mycket givande grupp där D-Chip kan skapa kontakt

med kunniga kvinnor inom branschen vid olika tillfällen.

Vi har följande informationskanaler:

• Mail-listor,

• Facebookgruppen [D-Chip @LTH, LTH:s kvinnliga föreningar],

• Facebooksidan [D-Chip],

• Hemsidan,

• Google Calender,

• LinkedIn,

• D-sektionens kalender,

• Instagram [@dchip]

• Gruppen DEA, b̊ade p̊a LinkedIn och Facebook finns ocks̊a men det har inte använts i år.

• Gruppen Teknikkvinnor p̊a Facebook

Google Calendar användes i år och även D-sektionens kalender. Inför evenemangen uppdate-

rades hemsidan, ett Facebookevenemang skapades och delades p̊a sidan och i gruppen. Det skrevs

även in i D-sektionens kalender. Mail-listan användes endast för HTM och VTM.

Under året p̊abörjades arbetet att designa och trycka tre nya affischer som skulle sättas upp i

E-Huset. En om D-Chip och v̊ara informationskanaler, en om de poster man kan söka i D-Chips
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styrelse p̊a v̊aren och en för hösten. Detta arbete sattes p̊a paus d̊a all verksamhet i skolan stängdes

ned och studenter uppmuntrades att inte befinna sig i skolan. Styrelsen ans̊ag d̊a att det inte fanns

n̊agon mening med att sätta opp affischer som ingen skulle se. Ytterligare en andledning till att

arbetet stod still var att föreningens logga höll p̊a att göras om och vi ville ha den nya loggan p̊a

v̊ara affischer.

4 Näringslivskontakt

Under v̊aren 2020 hölls som tidigare nämnt tv̊a evenemang i samarbete med tre olika företag,

nämligen en pub via teknikfokus med Storytel och Cygni, samt med elektra. Det andra evenemanget

som hölls var jublieumsveckan i samarbete med Ericsson. När Covid-19 i mars började p̊averka inte

bara föreningens arbete utan även företagens, s̊a blev det inga fler evenemang i samarbete med

företag.

Under hösten 2020 hade inte D-Chip n̊agot ytterligare näringslivsevent. Detta beror till stor

del p̊a Covid-19. Många företag som tidigare uttryckt intresse för ett samarbete valde att avvakta

p̊a grund av Covid-19. Det var ett event planerat med Assa Abloy p̊a hösten, det skulle vara

en sponsrad studiekväll. Dock när restriktionerna begränsades ytterligare till 15 personer ställdes

eventet in och företaget valde att avvakta med ett samarbete tills restriktionerna lättat. Därför

har fokus istället legat p̊a att avlasta arbetet för resterande del av styrelsen samt en helt ny

strukturering av näringslivs-mappen p̊a D-Chip styrelses egna drive.

5 Evenemang

Under v̊aren 2020 anordnade D-Chip fem evenemang. Det första evenemanget D-Chip höll i var en

företagspub. Pubben var ett samarbete mellan D-Chip, Elektra och Teknikfokus. Företagen som

närvarade vid pubben var Storytel och Cygni och det bjöds p̊a mat.

Senare under v̊aren anordnade D-Chip en jubileumsvecka. Detta för att fira att föreningens 25:e

födelsedag. Under veckan hölls tv̊a evenemang, en pub och en sittning. Under b̊ada evenemang var

hela D-sektionens medlemmar välkomna och under sittingen var även alumner. Hela veckan var

sponsrad av Ericsson. Utöver veckan anordnades det även ett självförsvarsevenemang för medlem-

marna i D-Chip för att fira föreningen. Evenemanget hölls veckan innan jubileumsveckan och det

bjöds p̊a fika. Jubileumsveckan och framförallt självförsvarsevenemanget var mycket uppskattat.

För att planera jubileumsveckan sattes en projektgrupp med funktionärer ihop.

Sista evenemanget för v̊aren 2020 var en cook-along. Detta var det första digitala evenemanget

D-Chip arrangerade och inkluderade matlagning och sällskapsspel.

Under v̊aren planerade även styrelsen att h̊alla i en nationssittning. Detta blev dock inte av p̊a

grund av Covid-19.

Likt tidigare år höll D-Chip i en välkomstlunch för de nya studenterna i augusti, där de fick

chansen att träffa varandra och gamla studenter. Evenemanget fick anpassas efter restriktioner till
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följd av den r̊adande pandemin och deltagarna blev uppdelade i mindre grupper. Ett par veckor

senare anordnades ännu en lunch - denna g̊ang p̊a Moroten Piskan, med ungefär 50 närvarande

D-Chippare.

Under nollningen och vid ett par tillfällen efter höll D-Chip i studiekvällar. En del av tillfällena

hölls i fysisk form där deltagarna bjöds p̊a fika, men eftersom restriktionerna blev h̊ardare s̊a hölls

ett n̊agra p̊a digital form. Vid de digitala tillfällen erbjöd sig en programmeringslärare att hjälpa

och stötta D-Chips medlemmar i programmeringskurserna.

Årets sista fysiska evenemang var cykelfesten, som hölls under nollningen. Deltagarna blev

uppdelade i mindre grupper, där varje grupp fick i uppdrag att antingen laga förrätt eller huvudrätt.

Evenemanget gick av stapeln med en fördrink och mingel i iDét, därefter fick de cykla vidare till den

plats där de skulle äta förrätt. Efter huvudrätten samlades alla deltagare i iDét igen för efterrätt,

trevligt umgänge och musikquiz.

P̊a grund av den r̊adande pandemin, fick evenemangen efter cykelfesten flytta ut p̊a nätet. I

november hölls en till cook-along.

Precis innan jul anordnade D-Chip ett online-evenemang för hela D-sektionen. Det var ”Myste-

riet p̊a GreveZoom” - en digital mordg̊ata, där deltagarna blev uppdelade i mindre grupper och

tilldelade varsin karaktär som de skulle spela under kvällen. Uppslutningen var hög med över 60

deltagare och blev mycket uppskattat.
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