
Verksamhetsplan för D-Chip 2016
Framlagt till HTM15

1 Inledning

D-Chip är en förening för samtliga tjejer som tillhör D-sektionen vid Lunds tekniska högskola.

Föreningens syfte är “att främja kvinnors framtid och trivsel p̊a Datatekniksektionen vid Lunds

Tekniska Högskola samt verka för mer kvinnligt engagemang”. Verksamhetsplanens syfte är att

bestämma i vilken riktning föreningen skall röra sig, det vill säga att konkretisera det syfte som finns

angivet i föreningens stadgar och skapa tydliga m̊al för hur föreningens verksamhet ska bedrivas.

Verksamhetsplanen ska ocks̊a precisera de förväntningar som finns p̊a föreningens styrelse som

helhet och p̊a s̊a sätt öka medlemmarnas inflytande p̊a och insyn i verksamheten.

2 Organisationsutveckling och kontinuitet

D-Chip har, under olika namn, funnits som en förening p̊a D-Sektionen i 20 år. Under hösten har

det dock uppdagats att juridiskt s̊a är vi kanske inte det. Föreningen är i ett s̊adant skede att

det hade varit bra att undersöka ärendet uttömmande. P̊a s̊a vis finns information som föreningen

sedan kan använda för att utvecklas vidare om s̊a skulle önskas.

Vidare s̊a finns ett medlemsregister p̊a hemsidan. Det är dock synligt för alla, även utomst̊aende.

S̊a för att öka medlemmars integritet bör en lösning tas fram som är mindre åtkomlig.

Det åligger styrelsen

att undersöka vad D-Chip är juridiskt samt undersöka vilket h̊all föreningen vill g̊a mot.

att upprätta ett medlemssregister som inte är lika synligt.
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3 Finansiering

D-Chips ekonomiska situation är i dagsläget stabil och visst utrymme finns för att delar av verk-

samheten ska kunna g̊a med förlust. För att säkerställa att samma ekonomiska läge kvarst̊ar nästa

år, och för att klara av föreningens m̊al med nollbudgetering det r̊adande verksamhets̊aret, behöver

vissa bidrag sökas.

Det åligger styrelsen

att söka bidrag fr̊an LTH:s likabehandlingsfond.

4 Nätverkande

För att föreningen ska kunna n̊a sina m̊al p̊a l̊ang sikt krävs det att D-Chip verkar för att öka

sammanh̊allningen mellan sektionens kvinnor men även för att hjälpa dem knyta kontakter ut-

anför sektionen. Genom att öka sammanh̊allningen med övriga sektioner p̊a LTH, och öppna upp

för mer kontakt andra tekniska högskolor i landet, kan nya perspektiv f̊as p̊a verksamheten och

klimatet inom sektionen. Inte nog med det, mer samarbete med andra sektioner och föreningar

leder till ett bredare nätverk för v̊ara medlemmar vilket kan komma till stor nytta senare i deras

yrkesverksamma liv.

Vidare upprättades ett samarbete med ideela föreningen DataTjej under höstterminen 2015. Syftet

i dagsläget är att hjälpa varandra med informationsspridning. Hösten 2016 behöver detta samar-

bete ses över och eventuellt av-/vidareutvecklas.

Det åligger styrelsen

att sträva efter att minst en aktivitet anordnas gemensamt med varje annan tjejförening p̊a LTH.

att ta kontakt med minst en annan förening för tjejer som läser datateknik vid en teknisk högskola

i Sverige.

att sträva efter att n̊a ut till gymnasietjejer för att informera om studier vid Datatekniksektionen

p̊a LTH.

att följa upp det samarbete med DataTjej som upprättats.

5 Funktionärer

Under det senaste året har antalet aktiva funktionärer inom D-Chip ökat men det finns fortfarande

funktionärsposter som inte fylls. Främst gäller detta årskursrepresentanterna som byts ut varje år.
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Vidare finns det numera en funktionärspol för alla som vill engagera sig genom att exempelvis

hjälpa till vid sittningar eller ta emot de nya studenterna. Det är viktigt att dessa funktionärer

h̊alls uppdaterade p̊a föreningens verksamhet för att ha möjlighet att engagera sig.

Vidare s̊a finnes posten ”Årskursrepresentant”, en post som tillsatts under åren men som de senaste

3 åren inte har använts i n̊agon större utsträckning. Posten bör utredas och åtgärdas.

Det åligger styrelsen

att verka för att 70 procent utav alla funktionärsposter fylls.

att h̊alla föreningens funktionärer uppdaterade p̊a D-Chips verksamhet.

att se över posten ”Årskursrepresentant”.

6 Likabehandling

I D-Chips syfte st̊ar det att föreningen ska verka för kvinnors framtid och trivsel inom sektionen,

men D-Chip vill även att alla människor ska känna sig välkomna och tycka att D-sektionen är en

trevlig organisation att engagera sig i. Föreningen ska verka för en god arbetsmiljö där ingen form

utav diskriminering till̊ats

Det åligger styrelsen

att göra det tillgängligt för internationella studenter att engagera sig i föreningen.

att verka för ett bra klimat p̊a sektionen där alla känner sig välkomna.

7 Nollningen

Att anordna event under nollningen, och p̊a andra sätt synas, är viktigt för att nollorna ska

känna sig välkomna, b̊ade som medlemmar i D-Chip och till LTH. För att öka antalet engagerade

kvinnliga studenter p̊a D-sektionen bör dessa ges möjlighet att skapa vänskapsgrupper där de

känner sig trygga. Det är samtidigt viktigt att föreningen tidigt involverar de nya studenterna i

sin verksamhet för att säkerställa kontinuitet i verksamheten och trygga dess medlemsförsörjning.

Det åligger styrelsen

att anordna välkomstmiddagen dagen innan uppropet för alla nya kvinnliga studenter p̊a D- och

C-programmet.

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.
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8 Evenemang

Utöver de evenemang som redan nämnts i verksamhetsplanen har föreningen ett antal sittningar

och event som bör äga rum varje år. Ett event dit även alumner är välkomna bör äga rum s̊a

sektionens kvinnliga studenter f̊ar möjlighet att h̊alla kontakten med varandra och sektionen även

efter att de lämnat universitetet. Företagsevent är ytterligare en viktig del utav föreningens verk-

samhet och bidrar till dess ekonomiska välm̊aende. Viktigare är att de hjälper D-Chips medlemmar

att knyta kontakter p̊a företag i Lund med omnejd, vilket kan komma till stor nytta i början utav

karriären och/eller när det är dags för examensarbetet. Vidare bör en sittningen h̊allas där D-Chips

medlemar f̊ar jobba h̊allas för att visa mindre engagerade medlemmar hur roligt det kan vara att

engagera sig.

Det åligger styrelsen

att anordna minst ett evenemang där D-Chips alumner är välkomna.

att anordna minst tv̊a företagsevent.

att h̊alla i en sittning där föreningens medlemmar f̊ar jobba.
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