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Dagordning för DataTjejs årsmöte 
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1. Formalia 

a. Mötets öppnande 

b. Val av mötesordförande 

c. Val av mötessekreterare 

d. Val av två justerare tillika rösträknare 

e. Beslut om mötets behöriga utlysande 

f. Fastställande av röstlängd 

g. Adjungeringar 

h. Fastställande av mötets dagordning 

i. Föregående mötesprotokoll 

2. Dechargeärenden för föregående verksamhetsår 

a. Styrelsens verksamhetsberättelse 

b. Styrelsens ekonomiska berättelse 

c. Projektgruppens verksamhetsberättelse 

d. Projektgruppens ekonomiska berättelse 

e. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2017/2018 

f. Beslut om ansvarsfrihet för projektgruppen 2017/2018 

3. Propositioner 

a. Proposition 1: Stadgeförändring 

4. Motioner 

a. Inga motioner har skickats in 

5. Valärenden för kommande verksamhetsår 

a. Val till föreningens styrelse 

i. Val av ordförande 

ii. Val av vice ordförande 

iii. Val av kassör 

iv. Val av övriga styrelseledamöter 

b. Val till projektgruppen 

i. Val av projektledare 

ii. Val av vice projektledare 

iii. Beslut om att delegera valet av övriga projektgruppmedlemmar 

c. Val av revisorer och valberedning 

i. Val av ekonomisk revisor  

ii. Val av verksamhetsrevisor 

iii. Val av valberedning och sammankallande för valberedningen 

6. Kommande verksamhetsår 

a. Fastställande av verksamhetsplan 

b. Fastställande av verksamhetsbudget 

c. Fastställande av ekonomiska riktlinjer 
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DataTjej årsmöte 2019 

Bilaga A 

Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsåret 2018-05-01 – 2019-04-30 

Föreningens struktur 

Styrelsen 
Styrelsen har bestått av: 

 

POST NAMN ORT 

Ordförande Patricia Ilin Göteborg 

Vice ordförande Ebba Linnea Nilsson  Stockholm 

Kassör  Johanna Ljunglöf Stockholm 

Näringslivsansvarig 1 Erika Thunstedt Stockholm 

Näringslivsansvarig 2 Lovisa Svensson Stockholm/Lund 

Medlemsansvarig  Norah Navér  Uppsala 

Informationsansvarig 1 Sakura Orihara  Stockholm 

Informationsansvarig 2 Rebecca Holmberg Linköping 

IT & Webbansvarig 1 Johanna Jovér  Stockholm 

IT & Webbansvarig 2 Sanni Nyström Stockholm 

Barn & ungdomsansvarig Amanda Bergström Stockholm 

Suppleant  Christina Källkrans 

Christina Metcalfe  

Luleå 

Umeå 

 

Styrelsen har haft 29 stycken protokollförda möten och två teambuildingsaktiviteter under det gångna 

året. Utöver detta har de olika subgrupperna och individerna haft enskilda möten som inte rörde hela 

styrelsen. 

 

Projektgruppen 

Projektgruppen i Umeå har bestått av: 

 

POST NAMN 

Projektledare Christina Metcalfe 

Vice projektledare Amanda Engström  
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Företagsansvarig 1 Linnea Berggren 

Företagsansvarig 2 Sofia Tovedal 

Företagsansvarig 3 Mirja Zschau Kinnunen 

Deltagar- och logistikansvarig Matilda Nilsson 

Fika- & funktionärsansvarig Sara Dimow 

Tryck- & kommunikation 1 Amanda Sjöström 

Tryck- & kommunikation 2 Cecilia Wikberg 

Eventansvarig 1 Julia Stål 

Eventansvarig 2 Frida Ylitalo 

Eventansvarig 3 Jennifer Hörting  

Ekonomi Alice Risholt 

 

Övriga förtroendeposter 

Valberedningen har bestått av: Tijana Barać, Amanda Tudose och Jane Bertheim 

Ekonomisk revisor har varit: Josefin Fors (Grant Thornton) 

Verksamhetsrevisor har varit: Linda Dahlin (invald 2017)  
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Viktiga händelser under verksamhetsåret 

IT och webb 

● Uppdaterade rutiner för känsliga kontouppgifter 

● Fick kontroll över kontot som administrerade datatjej.se 

● Bytte plattform för domän och hosting 

● Tog kontroll över alla DataTjej-mailkonton genom att förflytta alla till vår nya hosting istället 

(Miss Hosting). Detta då vi via Google hade enskilda DataTjej-konton och inget gemensamt 

föreningskonto som vi kunde styra/kontrollera de enskilda kontona från. I och med detta kan 

vi numera återställa lösenord på alla konton. 

● Hade ett samarbete med Claremont Accelerate för att utveckla DataTjejs jobbportal 

○ Vi har tagit fram annonsörvillkor och köpvillkor för företagen. 

○ För att jobbportalen skulle vara exklusiv för DataTjejs medlemmar utvecklades även 

en medlemsportal 

○ Med den nya medlemsportalen samlade vi in nya data från våra medlemmar och 

skapade därav en ny medlemsdatabas.  

Medlemmar 

● Under året har vi ökat från cirka 2 000 till cirka 3 000 medlemmar. 

● Våra medlemmar har behövt förnya sina medlemskap i och med den nya medlemsportalen. 

○ Närmare 1 000 av cirka 3 000 medlemmar har skapat ett konto. 

● Vi hade en medlemsvärvartävling i början av året med prisutdelning. 

● Under hösten skickade vi ut en medlemsenkät där våra medlemmar fick svara på frågor om 

våra event och önskemål om framtiden.  Senare sammanställde vi svaren. 

● Under hösten 2018 genomförde vi också en universitetsturnering (“Uni tour”) i våra DataTjej-

städer med syfte att värva nya medlemmar.  

● Vi drog igång kampanjerna #WeAreDataTjej och #HireDataTjej i november 2018 för att 

bryta stereotyperna om vad en data/IT-intresserad kvinna eller icke-binär är, samt för att 

skapa buzz i samband med lanseringen av jobbportalen. 

● Vi har skrivit ihop en ny integritetspolicy samt gjort om allmänna villkoren (generella och 

specifika för event) för att vara GDPR-vänliga.  

Samarbeten 

● Uppdaterat sponsringsmallen som förra årets styrelse tagit fram 

● Startade huvudsponsorsamarbeten med Ericsson, Cygni, Tele2 och Nasdaq i december och 

januari 

● Förnyat samarbetet med JS Sverige som skapar interaktiva broschyrer 

● Förnyat samarbetet med Universum Communications Sweden AB som gör karriärtester med 

våra medlemmar 

● Påbörjat samarbete med föreningen D-chip i Lund 

● Påbörjat samarbete med Miss Hosting AB som levererar webbhotell  

● Påbörjat samarbete med Claremont Accelerate som hjälpt oss skapa Jobbportalen 
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Konferensen 

● DataTjej konferensen ägde rum i Umeå 6-8 februari. Antal deltagande medlemmar var 98 

stycken och antalet deltagande företag var 24 stycken. 

● Konferensen förnyades med ytterligare en workshoprunda, yoga som kvällsaktivitet och att all 

mat som serverades under dagarna var lakto-ovo vegetarisk. 

Övrigt 

● I juni 2018 tillsattes totalt 17 nya lokalt näringslivsansvariga, varav tre hoppade av. 

Resterande finns i följande nio städer: Göteborg, Stockholm, Luleå, Umeå, Lund, Linköping, 

Karlstad, Västerås och Uppsala 

● Under året tillsatte vi tre nya bloggare, varav en valde att avsluta samarbetet. 

● Vi blev nominerade och vann “Bästa Organisation 2018” på Womengineer Awards. 

● Vi blev även nominerade till Leo Regulus Tech Awards. 

● Fortsatte med Månades DataTjej. 

● Började att testa Confetti istället för Google Formulär i Stockholm och Göteborg för att 

automatisera delar av anmälningsprocessen i samband med event. 

● Under året har vi förtydligat och uppdaterat alla instruktioner och mallar för de lokalt 

näringslivsansvariga samt tagit fram instruktioner som tidigare saknats.  

● Vi har märkt att punkt 1.8 i stadgan är felaktig då den inte stämmer överens med 

räkenskapsåret som står hos banken. Av den anledningen har vi istället behövt göra ett 

undantag och följa bankens räkenskapsår (1 april - 31 mars). 

● Vi har lyft några förslag på stadgeändringar till den nya styrelsen som bland annat berör 

punkten ovan om räkenskapsåret. 

● På grund av lågt intresse för engagemang i konferensstaden Linköping har vi som undantag 

fått skicka ut intresseanmälan till övriga konferensstäder för att söka projektgrupp. Detta 

innebär också att valberedningen fått extra tid på sig att presentera sina nomineringar. 

Uppsala blir istället värdstaden för konferensen 2020. 

● På grund av två sjukskrivningar och ett avhopp mellan december och april har vi behövt göra 

omorganisering internt i föreningen för att täcka underbemanningen. 
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Evenemang under verksamhetsåret 

Evenemangen som DataTjej hjälp till att arrangera sammanfattas i tabellen nedan. Observera att 

några event saknar siffror på antal deltagare (‘saknas’) då handlingarna skickades ut innan eventen 

tog plats. 

 

DATUM STAD AKTIVITET  FÖRETAG ANTAL 

NÄRVARANDE 

2018-05-02 Stockholm Are your devices watching 

you? 

Ericsson 21 

2018-05-05 Solna Hackathon: Framtidens 

robotsamhälle – Hur bra kan 

det bli? 

Nackademin 27 

2018-05-07 Stockholm React.js 101 Gears of Leo 38 

2018-05-15 Luleå Spakväll i Luleå Medlemsevent 13 

2018-05-16 Skellefteå Kodcentrum med DataTjej 

(barn- & ungdom) 

Kodcentum/ 

Arctic game labs 

13 

2018-05-22 Linköping Kahoot- och pizzakväll Medlemsevent 14 

2018-05-23 Stockholm The art of self-leadership Medlemsevent 35 

2018-05-23 Skellefteå Kodcentrum med DataTjej 

(barn- & ungdom) 

Kodcentum/ 

Arctic game labs 

13  

2018-05-30 Skellefteå Kodcentrum med DataTjej 

(barn- & ungdom) 

Kodcentum/ 

Arctic game labs 

13  

2018-09-06 Stockholm Power Women in Tech - The 

Sky's the Limit 

Nordnet 57 

2018-09-17 Uppsala Lär dig laga lyxigaste 

matlådan tillsammans med 

Accenture! 

Accenture 16 

2018-10-02 Göteborg Testa livet som IT-konsult på 

Acando! 

Acando 23 

2018-10-02 Stockholm Testa livet som IT-konsult på 

Acando! 

Acando 21 

2018-10-17 Göteborg Lär dig att koda en hiss med 

livs levande Limetraineer! 

Lime 

Technologies 

Sweden 

17 

2018-11-07 Stockholm Lär dig styra mot dina mål 

med Hypergene! 

Hypergene 24 

2018-11-09 Stockholm Introduktion till webbanalys 

med Google Digitalakademin 

Google 

Digitalakademin 

36 
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2018-11-13 Linköping Konkretisera dina styrkor med 

Accenture 

Accenture 19 

2018-11-13 Göteborg Testa VR och kör en manuell 

robot tillsammans med 

Swisslog & KUKA 

Swisslog, 

KUKA, PS 

Partner 

15 

2018-11-14 Stockholm Tech-quiz på Accenture Accenture 13 

2018-11-19 Stockholm Avancerad webbanalys för 

hemsidor & webbshoppar med 

Google 

Google 

Digitalakademin 

21 

2018-11-26 Stockholm Introduktion till 

sökmotoroptimering med 

Google Digitalakademin 

Google 

Digitalakademin 

17 

2018-12-04 Stockholm Introduktion till 

sökmotormarknadsföring med 

Google 

Google 

Digitalakademin 

3 

2018-12-06 Göteborg Bring out your gingerbread 

design-skills in a Christmas 

mingle! 

Medlemsevent 14 

2018-12-11 Lund Yoga med DataTjej! Medlemsevent 10 

2018-12-12 Stockholm Lanseringsevent av DataTjejs 

Jobbportal! 

Medlemsevent 25 

2018-12-12 Luleå Julmingel med DataTjej Medlemsevent 13 

2018-12-15 Umeå Zero to hero: Javascript for 

Beginners! 

Medlemsevent 19 

2018-12-18 Västerås Glöggmys och julpyssel i 

Västerås 

Medlemsevent 5 

2018-12-19 Karlstad Lunchföreläsning med en 

touch av jul! 

Medlemsevent 12 

2018-12-19 Uppsala Dekorera pepparkakshus med 

DataTjej! 

Medlemsevent 10 

2019-01-24 Göteborg The Power of Role Models Medlemsevent 29 

2019-01-29 Uppsala Ta körkort på 3D-skrivare! Medlemsevent 16 

2019-01-30 Stockholm Creative Tech Medlemsevent 24 

2019-02-28 Göteborg Karriärpub i Göteborg Invativa 18 

2019-02-28 Lund The Saga of an Elevator and a 

Limer 

Lime 

Technologies 

Sweden 

23 

2019-03-13 Stockholm Behind the Scenes at King King/ 45 
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Midasplayer  

2019-03-26 Västerås Mentorskap och 

erfarenhetsutbyte med 

DataTjej och #addher 

Medlemsevent 18 (varav 6 

DataTjejer) 

2019-04-03 Uppsala Frukost med Aurora 

Innovation! 

Aurora 

Innovation 

15 

2019-04-04 Göteborg React-workshop med DataTjej 

& Cygni i Göteborg 

Cygni 22 

2019-04-11 Stockholm Hey DataTjej! - We invite you 

to kick-start the spring with 

Nasdaq! 

Nasdaq (saknas) 

2019-04-25 Stockholm Mingelkväll med Tele2 Tele2 (saknas) 

 

Antal externa mässor som DataTjej deltagit i sammanfattas i tabellen nedan. 

 

STAD DATUM AKTIVITET  

Stockholm 2018-10-11 D-dagen, KTH 

Göteborg 2019-02-13 GÖSTA, Göteborgs Universitet 

Stockholm 2019-02-28 Medias branschdag, Medieteknik KTH 

Göteborg 2019-04-08 foss-north, fri/öppenkällkod-konferens  

 

Verksamheten i siffror under verksamhetsåret 

Observera att några av siffrorna nedan är markerade som preliminära (‘prel’) då handlingarna 

skickades ut innan verksamhetsåret tagit slut. 

 

● DataTjej har haft totalt 41 event med 787 antal deltagare under året, exklusive konferensen. 

Varav: 

○ 24 företagsevent  

○ 15 medlemsevent 

○ 3 barn- och ungdomsevent 

○ Flest antal event i följande städer: Stockholm (16), Göteborg (7), Uppsala (4) 

○ Minst antal event i följande städer: Umeå (1), Karlstad (1), Solna (1), Luleå (2), Lund 

(2), Västerås (2), Linköping (2), Skellefteå (3) 

○ Flest antal deltagare i följande städer: Stockholm och Göteborg 

○ Minst antal deltagare i följande städer: Västerås och Luleå 

● DataTjej har deltagit i 4 mässor under året. 

● DataTjej har sålt 32 antal jobbannonser via Jobbportalen sedan lansering, 2018-12-12 - 2019-

04-05. (prel) 

● Under samma period har Jobbportalen har haft ca 1 600 unika besökare. (prel) 
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● DataTjej har under verksamhetsåret sålt 25 antal marknadsföringsinlägg på sina sociala 

medier, inklusive innehållet i huvudsponsorskapen. 

● Mellan perioden 2018-04-29 - 2019-04-05 har DataTjej ökat antalet följare på Facebook med 

611 styck, varav också ökat med 528 likes. På LinkedIn har vi ökat med 1 014 nya följare. 

Instagram saknar denna statistik. (prel) 
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Styrelsens ekonomiska berättelse 

Gäller för hela föreningen DataTjej  

Räkenskapsåret 2018-04-01 – 2019-03-31 
 

Resultatet för DataTjej under räkenskapsåret 2018-04-01 - 2019-03-31 uppgick till 230,303 kr. 

Konferensen genererade vinst om 147,833 kr under verksamhetsåret, vilket är en bidragande orsaken 

till det positiva resultatet.  

 

Vi gick in i verksamhetsåret 2018/2019 med ett positivt resultat från tidigare verksamhetsår. Dock bör 

vinsten från verksamhetsåret revideras med 35,000 kr då det uppkommit restfakturor som tillhörde 

verksamhetsåret 2017/2018.  

 

De största förändringarna under verksamhetsåret 2018/2019 var jobbportalen som lanserades 

december 2018. Kostnadsmässigt innebar det att vi fick något högre kostnader för Webbtjänster än 

budgeterat, men tack vare vårt samarbete med Claremont kunde vi hålla nere konsultkostnaderna för 

arbetet av portalen. Budgeten för webbtjänster belastades till stor del av kostnaderna för 

projektgruppens migrering av medlemmar till en databas som gjordes under räkenskapsåret 

2017/2018 men som fakturerades under 2018/2019. Att posten “4990 övrigt” var så stor beror på att 

restfakturor från konferensen 2017/2018 bokförts på detta konto. 

 

Föreningens positiva resultat kom delvis från att vi lyckades få in de 3 huvudsponsorer som 

budgeterat, vi lyckades signera 4 huvudsponsorer totalt, men en av dem kom in på kommande 

räkenskapsår. Jobbportalen är en ny inkomstkälla för DataTjej vilket bidragit till det positiva 

resultatet, totalt genererade portalen 21,000 kr under räkenskapsåret. Jobbportalen ämnar skapa 

ytterligare mervärde för medlemmarna av att vara med en del föreningen. Ekonomiskt ger det oss 

också en möjlighet att skapa en ny form av intäkt. Genom att utöka föreningens ekonomiska 

inkomstkällor skapar vi en framtida stabilitet till ekonomin i föreningen. Vidare ger det oss även 

större ekonomiska möjligheter att skapa mer aktiviteter för våra medlemmar. 
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Styrelsens resultatrapport 
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Styrelsens balansrapport 
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Styrelsens signaturer 

Observera att alla styrelsemedlemmar kommer att signera detta blad på årsmötet. 

 

 

________________________ 

Patricia Ilin, Ordförande 

________________________ 

Ebba Linnea Nilsson, Vice ordförande 

 

________________________ 

Johanna Ljunglöf, Kassör  

 

________________________ 

Erika Thunstedt, Näringslivsansvarig 1 

 

________________________ 

Lovisa Svensson, Näringslivsansvarig 2 

 

________________________ 

Norah Navér, Medlemsansvarig  

 

________________________ 

Sakura Orihara, Informationsansvarig 1 

 

________________________ 

Johanna Jovér, IT & webbansvarig 1 

 

________________________ 

Sanni Nyström, IT & webbansvarig 2 

 

________________________ 

Amanda Bergström, Barn & ungdomsansvarig 

 

________________________ 

Christina Källkrans, Suppleant  

 

________________________ 

Christina Metcalfe, Projektledare 
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Projektgruppens verksamhetsberättelse 

DataTjej Konferens Umeå 

Verksamhetsåret 2018-05-01 – 2019-04-30 

 

Projektgruppen 
Projektgruppen har bestått av 13 personer inom olika ansvarsområden.  

 

Under sitt verksamhetsår hade projektgruppen 26 stycken protokollförda möten. Utöver detta har de 

olika subgrupperna haft enskilda möten med projektledningen som inte rörde hela projektgruppen. En 

arbetshelg (helgen innan konferensen) har även utförts av hela projektgruppen. 

 

Sammanfattning av DataTjej Konferens 2019 
Projektgruppen har under det gångna året planerat och genomfört DataTjej Konferens 2019 i Umeå. 

Konferensen genomfördes onsdagen den 6e februari till fredagen den 8e februari. Konferensen hade 

104 deltagare på plats, 24 företag och en inspirationsföreläsare. 37 funktionärer har arbetat under 

konferensen, 6-8 februari, samt den 3e februari.  

 

Konferensen hade dagsaktiviteter (föreläsningar samt workshops) i Humanisthuset (Vardagsrummet, 

Hörsal E, HB201, HC205, HB206, HC204, HC206) och Beteendevetarhuset (BT101). Konferensens 

dagsaktiviteter avslutades med en mässa i Rotundan och caféhörnan i Universum på Umeå 

Universitetscampus. Under kvällarna anordnades tre stycken aktiviteter; en overallsittning på 

Droskan, ett yogapass och middag på Hanson&Hammar båda på IKSU sport och final- och 

företagsittning på Äpplet.  

 

Av de 24 företagen som deltog köpte dem följande paket: 

1 stycken Diamant 

0 stycken Guldpaket 

10 stycken Silverpaket 

13 stycken Bronspaket  

 

Viktiga händelser under verksamhetsåret 
● Projektledningen inledde verksamhetsåret med att skriva verksamhetsplan i maj. 

● Projektgruppen hade i maj en kickoff-middag på restaurang Båten i centrala Umeå.  

● Under sommaren 2018 valde projektledningen att ta hjälp av utvecklare för att bygga 

DataTjej Konferens App. Appen användes under konferensen.  

● I juni fick projektgruppen beslut om att Akademiska hus ger bidrag på 5 000 kr för en lunch 

under konferensen. 

● I september fick projektgruppen beslut om att två institutioner (TFE och CS) vid Umeå 

Universitet ger bidrag på 150 000 kr till lokalkostnader för boende för deltagarna samt 

transportkostnader.  

● I november fattade projektgruppen beslut om att välja SEB som konferensen diamantsponsor.  
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● I november fick projektgruppen beslut om att Institutionen för Informatik står för 

lokalkostnader för mässlokalen.  

● Konferencier till finalsittningen bokades i december och var influencern Clara Herny.  

● Underhållningen under finalsittningen var Slowgold och Snösvänget.  

● I februari 2019 hade projektgruppen kick-out på IKSU Spa i Umeå. 9 av 13 personer deltog.  

 

Omsättning i siffror 
Omsättningen under verksamhetsåret 2018-05-01 – 2019-04-30 presenteras i nästa bilaga av 

ekonomiansvarige Alice Risholt. 
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Projektgruppens ekonomiska berättelse 
DataTjej Konferens Umeå 

Verksamhetsåret 2018-05-01 – 2019-04-30 

 

Resultat 

Resultatet för DataTjej-Konferens 2019 blev +147,883.6. Resultat att jämföra med är konferensen i 

Stockholm 2018 som slutade på +179 900 och konferensen i Uppsala 2017 som slutade på ca -10 000. 

 

Intäkter 

De totala intäkterna blev 1 154 240 kronor varav 76% kommer från företagspaket och 13% från 

sponsorer. De sålda företagspaketen var ett Diamantpaket á 90 000, tio silverpaket á 50 000 samt tolv 

bronspaket á 25 000. Företagen kunde även välja guldpaketet men dessa sålde vi inga av.  

 

I sponsring fick vi 150 000 från Umeå Universitet och 5 000 från Akademiska Hus. Vi fick även 

lokalerna för mässa, föreläsningar och workshops sponsrade av kåren NTK samt institutionen 

Informatik på Umeå Universitet. 

 

Utgifter 

De totala utgifterna blev 913 901,48 kronor. Konferensens största utgifter var banketten och ovve-

sittningen som tillsammans uppgick till 49% av de totala utgifterna. 25% gick till hotellkostnader och 

12% till reklam- och trycksaker. 

 

Avvikelser från originalbudget 

Eftersom värvningen av företag gick långsammare för oss än väntat valde vi tidigt att sätta en 

prioritetsordning på utgifter. Att boka en stor artist till banketten kostar kring 100 000 och vi valde 

därför att sätta detta som lägst prioritet. Vid tidpunkten det stod klart att vi skulle ha råd att boka en 

artist var det för nära inpå konferensen vilket gjorde att de flesta tackade nej. En mindre artist bokades 

därför för knappt 50 000 vilket resulterade i att Event-gruppens resultat hamnade under budget.  

 

När det stod klart att vi skulle hamna långt under de budgeterade utgifterna valde vi att lägga till en 

gåva i goodiebagen för deltagarna: en termosflaska som blev väldigt uppskattad. Detta gjorde att 

resultatet för reklam- och trycksaker hamnade ungefär 30 000 över det som var budgeterat. 

 

Samtliga övriga grupper har hamnat under budget vilket har resulterat i den positiva vinsten. 

 

Problem  

Under 2018 års konferens i Stockholm hade man stora problem med att kunders fakturor inte 

betalades in i tid samt att leverantörer inte skickade ut fakturor innan räkenskapsåretsslut. Detta 

resulterade att det fanns många kundfordringar i bokföringen efter överlämningen och under 

sommaren 2018 fick mycket tid läggas på att rätta till dessa. Under vårt år har vi dock inte stött på 

samma problem inga kundfordringar. 
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Under projektets gång har budgeten behövts uppdateras flera gånger eftersom vi inte har kunnat vara 

säkra på våra intäkter. Vi hade satt den första deadlinen att ha samtliga företagspaket sålda i november 

men när vi nådde detta datum låg vi ca 400 000 kronor back. Här gjordes därför en ny budget. När vi 

senare fick in mer företag fick vi distribuera ut pengarna allt eftersom. Tyvärr blev detta kontinuerliga 

justerande väldigt tidskrävande och såklart även frustrerande för samtliga subgrupper eftersom ingen 

kunde vara säker på hur mycket pengar de skulle ha att röra sig med. För att minska risken att samma 

problem händer igen rekommenderas att kommunicera en hårdare deadline till företagen, men även 

skjuta på deadline för företagspaket till december. 

 

 

Alice Risholt 

Ekonomiansvarig, DataTjej Konferens 2019 
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Projektgruppens resultatrapport 

Umeå 2019 Belopp Procent 

Intäkter   

1601 Förskott/Tillfälliga lån 60 000,00 kr 5,20% 

3011 Sponsorer 155 000,00 kr 13,43% 

3021 Deltagare 47 740,00 kr 4,14% 

3031 Biljetter 10 000,00 kr 0,87% 

3091 Övrigt 881 535,00 kr 76,37% 

Totala Intäkter 1 154 275,00 kr  

Utgifter   

Konferensen   

4001 Lokal 0,00 kr * 

4011 Transport/Resor 32 794,65 kr 3,47% 

4021 Hotell 229 830,00 kr 24,28% 

4031 Lunch/Fika 85 205,30 kr 9,00% 

4061 Bankett 455 251,71 kr 48,10% 

4071 Mässa 13 718,00 kr 1,45% 

4081 Funktionärstack 0,00 kr ** 

4201 Reklam/Trycksaker 112 721,01 kr 11,91% 

4221 Webbtjänster 2 824,11 kr 0,30% 

4991 Övrigt 4 876,70 kr 0,52% 

   

Totala utgifter K 937 221,48 kr 99,03% 

Projektgruppen   

4101 Konferensgrupp 8 168,17 kr 0,86% 

6571 Bank 900,00 kr 0,10% 

4211 Kontorsmaterial 101,75 kr 0,01% 

4231 Telefon 0,00 kr  

Totala utgifter PG 9 169,92 kr 0,97% 

Totala Utgifter 946 391,40 kr  

Resultat 207 883,60 kr  

60 000 kr tillbaka till styrelsen 147,883.6 kr  

 

* Samtliga lokaler 

blev sponsrade och 

betalades ej av 

DataTjej 

 

** Eftersom 

funktionärstacket 

var en biljett till 

banketten är detta 

inräknat i 4061 

Bankett. Summan 

för 41 st 

funktionärer 

estimeras till 25 

500 kr. 
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Projektgruppens signaturer 

Observera att detta blad kommer att kompletteras med resterande projektgruppmedlemmars 

signaturer på årsmötet.  
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Ekonomisk revision 

Föreningen DataTjej  

Räkenskapsåret 2017-04-01 - 2018-03-31 

Ekonomisk revision utelämnades av revisorn Josefin Fors då några dokument tillhörande 

konferensens bokföring verksamhetsåret 2017/2018 saknas. Vi räknar med att dessa handlingar inte 

kommer att lämnas in inom snar framtid på grund av personliga skäl som hindrar ansvarig person att 

göra detta. Detaljer om vilka dokument som saknas har vi inte fått av revisorn. 
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Verksamhetsrevision 

Föreningen DataTjej  

Verksamhetsåret 2017-05-01 – 2018-04-30 

Observera att denna revision skrevs 2018 då stadgan tidigare år tolkats fel. 

 

I egenskap av revisorn har jag granskat föreningen DataTjejs verksamhet för verksamhetsåret 

2017/2018. Detta har skett genom att jag tagit del av styrelsens mötesprotokoll från styrelsemöten 

som har genomförts under verksamhetsåret. Utöver detta har jag följt föreningens aktiviteter på 

Facebook, Instagram, LinkedIn samt mejlutskick.  

 

Enligt min bedömning har DataTjejs styrelse drivit föreningen i enlighet med stadgarna.  

 

Jag föreslår därför att årsmötet beviljar ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

Ort och datum 

Göteborg, 28 mars 2018 

 

Linda Dahlin, Verksamhetsrevisor DataTjej 2017/2018  
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Propositioner 

Proposition 1: Stadgeförändring 

Denna proposition röstades igenom första gången på årsmötet 2018. Om godkännande ges till 

följande förslag ändras stadgarna enligt Bilaga P: Reviderade Stadgar 2018 i detta dokument. 

Observera att “Bilaga T” som omnämns nedan gällde i förra årets årsmöteshandlingar. 
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Valberedningens nomineringar 
 

Styrelse 2019/2020 

 

POST NAMN ORT 

Ordförande Kerstin Wärn Stockholm 

Vice ordförande Sofia Källström Borlänge 

Kassör  Shirin Alherek Södertälje 

Näringslivsansvarig 1 Maria Dahlström Bollnäs 

Näringslivsansvarig 2 Jennie Näslund Katrineholm 

Medlemsansvarig  Pernilla Lundin Stockholm 

Informationsansvarig 1 Alexandra Granström Stockholm 

Informationsansvarig 2 Linnéa Teigen Göteborg 

IT & Webbansvarig 1 Linda Ahlberg Stockholm 

IT & Webbansvarig 2 Marita Liposinovic Stockholm 

Barn & ungdomsansvarig Amanda Bergström Stockholm 

Suppleant  Amanda Björneskog Malmö 

 

Projektgrupp Uppsala 2019/2020 

På grund av lågt intresse för engagemang i Linköping har vi fått skicka ut ny intresseanmälan till 

övriga konferensstäder för att kunna hitta en projektgrupp. Detta har tagit valberedningen extra tid. 

Alla nya nominerade till projektgruppen i Uppsala har av den anledningen ännu inte hunnit tackat Ja 

till sina nomineringar. Med detta i åtanke föreslår vi att projektledare och vice projektledare väljs in 

på årsmötet, men att valet av ekonomiansvarig och övriga projektgruppmedlemmar istället delegeras 

till den nya styrelsen som röstar in dem på ett separat styrelsemöte. 

 

 

POST NAMN 

Projektledare Elin Gosch 

Vice projektledare Anna Enstam 
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Övriga förtroendeposter 

Ekonomisk revisor: Kristina Metel 

Verksamhetsrevisor: Astrid Hettinger 

Valberedning: Sakura Orihara, Mariam Massoud, Lisa Ryrholm 
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Kommande verksamhetsår 

Verksamhetsplan  

DataTjej är en ideell förening som syftar till att främja kvinnor och icke-binära i alla åldrar som 

intresserar sig för data och IT. Syftet är att gynna skapandet av kontakter mellan data/IT-intresserade 

DataTjejer och näringsliv samt öka gemenskapen DataTjejer emellan. Genom föreningens aktiviteter 

möjliggörs spridning av kunskap och inspiration mellan medlemmarna, med det långsiktiga målet att 

öka antalet tjejer och icke-binära i IT-branschen. 

 

Öka närvaron i föreningstäta städer som exempelvis Linköping 

I Linköping finns bl.a. många olika tjejföreningar driver aktiviteter vilket har inneburit att DataTjej 

har haft ganska svårt att få ett fäste i Linköping. Tjejer som engagerar sig är oftast redan involverade i 

en förening som gör mer eller mindre samma sak som DataTjej. Vi hade under 2017 ett samarbete 

med Systerskapet (en tjejförening för systemvetenskapliga sektionen) där en tjej hade posten lokalt 

näringslivsansvarig i DataTjej mot en kostnad som vi delade på. Det är viktigt att prata med de olika 

tjejföreningarna och planera event tillsammans, men också få fotfäste så intresset för konferensen 

växer, annars finns det risk att det blir svårt att göra något i dessa städer som vi fick uppleva i år när vi 

inte fick något intresse för konferensen som skulle hållas i Linköping. Vi blev tvungna att byta stad.  

 

Vi har dessutom i nuläget inte fått till ett samarbete med någon annan stor förening. 

Exempel på föreningar: Womengineer, Women In Tech, Tjejerkoder, Pink Programming, 

Teknikkvinnor, Womengineer, KTHTjejer, Emma, Donna, Yvette, Tingeling och Systerskapet i 

Linköping, Siv (Uppsala), Code Excursion och Malvina KTH). Via ordförande-mailen har ordförande 

bett några intresserade återkomma för samarbete. Bland annat har vi haft en tjej som har en egen 

podcast som velat intervjua DataTjejer. 

  

Skapa bra relation till konferensvärdstaden i god tid 

Tidigt under året är det viktigt att skapa en god relation till värdstaden där nästa konferens kommer att 

hållas. På så sätt är det också lättare att se hur intresset ser ut där kring potentiella sökare till den nya 

projektgruppen. Ett tips är som sagt att samarbeta med andra föreningar, stark marknadsföring samt 

att hålla i event i den aktuella staden. DataTjej bör ha minst en lokalt näringslivsansvarig i den staden 

som kan ansvara för alla kontakter där. 

  

Teknisk fysik är också data och glöm inte yrkesutbildningarna! 

Försöka rikta marknadsföringen till alla möjliga data/IT-utbildningar och högskolor! Det har visat sig 

vara en utmaning att definiera vad en “DataTjej” är. Ni bör arbeta med marknadsföring som riktar sig 

mot att DataTjejer är vad som helst inom data/IT och det finns en hel uppsjö av utbildningar vi 

missar! 

Även yrkeshögskolor och IT-högskolor är värda att kontakta. Exempelvis Yrgo, Nackademin och IT-

högskolan (i Göteborg). Nackademin har vi år 2017/2018 haft preparandkurs med som var väldigt 

populära. 

  

Försök bli mer aktiva på sociala medier 
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Kommentera andras inlägg och uppmuntra människor att kommentera våra inlägg skulle öka 

aktiviteten på sociala medier. Försök även få upp viewsen på våra sociala medier genom just bl.a. 

kommentarer. Vi hade vår medlemsansvariga som ansvarade för att skriva lite kommentarer, men 

främst att svara på alla meddelanden som vi fick via sociala medier. Detta gick väldigt bra, men det 

kan vara kul att vara mer aktiv genom kommunikation på våra egna medier. 

  

Spridning av lokalt näringslivsansvariga 

Se till att ha en lokalt näringslivsansvarig i Lund då vi har ett samarbete med D-chip där. Som regel - 

försök att ha en lokal i alla våra konferensstäder (se stadgan). Sedan är det även en god ide att ha 

lokala även i andra städer såsom bl.a. Malmö och Gävle (i ordförandemailen finns ett mejl från Gävle 

kommun). De vill så småningom ha vår konferens där då de anser att de har attraktiva företag och 

föreningar som vi kan samarbeta med. Men för att vi i framtiden ska kunna välja in Gävle i stadgan så 

måste vi börja med att ha lokala på plats för att skapa oss en bas med medlemmar och företag. 

Tillsammans med näringslivsansvariga, se gärna till att det blir gjort under det nya verksamhetsåret. 

Ni hittar kontaktpersonerna styrelsens kontaktdokument: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OfJKKFn-

xFj2sqQNzccUrofAAcFM7QPtlr0fQDloTrk/edit#gid=0 

  

Konferensen och styrelsen har olika sociala medier 

Konferensen har en egen hemsida (konferens.datatjej.se) och egna sociala medier (Instagram 

@konfdatatjej och Facebook). Ta er en riktig funderare tillsammans med projektgruppen över om det 

är så det ska fortsätta. De har dels mindre följare, men många medlemmar upplever att det är konstigt 

att vi är “separata” på sociala medier. Många medlemmar förstår inte att konferensen har egna kanaler 

och vi är osäkra på om företagen har koll på det.  

  

Konferensen behöver marknadsföras mer 

Konferensen behöver marknadsföras mycket mer framöver eftersom många medlemmar inte haft 

vetskap om konferensen (förutom de som varit på konferensen redan). Börja gärna marknadsföra på 

DataTjejs sociala medier och via mail ca 2 månader innan och oftare ju närmare det kommer. 

         Sedan är det bra om ni väljer ut en person i projektgruppen eller i styrelsen som kan 

fotografera och ordna med inlägg samt med Instastories under konferensen. 

  

Uppdatering av stadgarna 

Vi har under vårt år lagt märke till att räkenskapsåret är felaktigt, dvs. det stämmer ej överens med det 

som står hos banken. Det viktiga för er är att föreslå denna revidering till årsmötet 2020 och 

säkerställa att den röstas igenom även 2021. Kontrollera med banken vilket räkenskapsår som gäller 

framöver då räkenskapsåren tenderar att ändras. Står mer förslag på stadgeändringar här: 

https://docs.google.com/document/d/1kcKoaP2jPTTZXNEmrPGEq0k6dyIThnK2UZHeYFUMhlc/edi

t#  

  

Hemsida på engelska 

Vi har många engelsktalande medlemmar. Vi försökte skapa en översättningsbar hemsida, men vi fick 

tidsbrist. Denna idé om att översätta sidan har pågått sedan 2017.  

  

Arbeta också med att få flera in på hemsidan 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OfJKKFn-xFj2sqQNzccUrofAAcFM7QPtlr0fQDloTrk/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OfJKKFn-xFj2sqQNzccUrofAAcFM7QPtlr0fQDloTrk/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OfJKKFn-xFj2sqQNzccUrofAAcFM7QPtlr0fQDloTrk/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OfJKKFn-xFj2sqQNzccUrofAAcFM7QPtlr0fQDloTrk/edit#gid=0
https://docs.google.com/document/d/1kcKoaP2jPTTZXNEmrPGEq0k6dyIThnK2UZHeYFUMhlc/edit
https://docs.google.com/document/d/1kcKoaP2jPTTZXNEmrPGEq0k6dyIThnK2UZHeYFUMhlc/edit
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Det är här medlemsvärdet kommer in. I och med inlogget är det bra om vi kan erbjuda våra 

medlemmar som faktiskt har ett konto något mer exklusivt förutom jobbportalen och hade varit bra att 

sätta i verket. 

  

Jobbportalen 

Under 2018 hade en näringslivsansvarig via sin arbetsgivare Claremont lyckats ordna ett samarbete 

där vi fick hjälp med att ta fram vår jobbportal. Där kan företag lägga upp jobbannonser, praktik, 

sommarjobb, exjobb, trainee m.m. Vi får ju mängder av förfrågningar om att dela annonser och vi har 

inte velat lägga ut dem på vår Facebooksida med risk för spam. Om företaget vill lägga upp en annons 

skapar de ett konto och när det blivit godkänt av IT-ansvariga så kan de fritt fram lägga upp sina 

annonser mot en avgift.  

 

Vi att vi bör få in fler företag där, så följ upp statistiken på trafiken från våra medlemmar. Försök 

komma på sätt att få till ett bättre flöde där. 

  

Jobba med den data ni har tillhanda 

Istället för att göra massa nytt, försök jobba med den data som redan finns tillgänglig. 

Förutom våran egen medlemsundersökning och data från Jobbportalen finner ni även data på: 

● Våra sociala medier (Facebook, Instagram och LinkedIn) 

○  Här kan ni bl.a. se när flest medlemmar är inne och läser våra inlägg samt vilka 

inlägg som verkar mest intressanta baserat på visningar och likes. 

● Vår hemsida överlag 

○ Här kan ni bl.a. se hur många visningar vi har på de olika sidorna, hur många som 

skapar ett konto (dvs. hur många medlemmar vi har) och hur det går med 

Jobbportalen. 

● Universums enkätundersökning om våra medlemmars karriärer 

● Anmälningsformulären från våra event samt utvärderingar. Här kan ni exempelvis undersöka; 

o   Vilka typer av event inte håller minimumantal deltagande 

o   Vilka typer av event verkar mest populära 

o   Hur det skiljer sig mellan städerna 

o   Hur medlemmarna hittar info om eventen 

o   Vad medlemmarna saknar 

o   Vad företagen tycker om sina egna event och vår kontakt med dem 

● Våran egen utvärdering som gjordes hösten 2018.  

○ Vi fick totalt 178 svar där 60% var studenter och över 30% arbetstagare.  

○ Undersökningen finnes i DataTjej > Medlemsdokument > Medlemsenkät 

  

GDPR och borttagning av data som ej används 

I och med GDPR så måste vi ta bort all personliga data som vi ej längre använder eller behöver. 

Detta är något som ni bör prata ihop er om, främst IT-ansvariga och näringslivsansvariga. Data som 

behöver tas bort gäller däribland: 

● Match and Go (de gamla excelfilerna på matchningarna) såväl som de gamla 

anmälningsformulären. 

● Anmälningarna till de olika eventen, från alla år. 

● Valberedningens dokument och anmälningsformulär. 

● Anmälningsformulär till årsmöten. 

  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_3pN66xsYgPtu1i67JVxqtlbwOmGcclE
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_3pN66xsYgPtu1i67JVxqtlbwOmGcclE
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Prissänkning 

Vi är en ideell förening och det är viktigt att vi ej glömmer det. Av den anledningen bör ni se över alla 

våra priser och sänka dem. Den feedback vi fått av lokalt näringslivsansvariga är att företagen 

reagerar på de höga priserna, oavsett storlek på stad. Många företag har avstått från att samarbeta med 

oss, både när det gäller event, marknadsföring och annonsering. Börja med att se efter vilka priser 

andra föreningar satt på liknande saker för att kunna sätta oss på en liknande nivå, utan att behöva gå 

back allt för mycket. 

● Företagsevent: Gå igenom budgeten för att säkerställa att ni känner att ni har tillräckligt för att 

trycka ert material, betala för eventuella resor osv. innan ni beslutar att sänka priset på 

eventen. Vårt förslag är att ni kollar hur många medlemmar vi har i varje dag samt hur stor 

staden egentligen är i jämförelse med Stockholm och Göteborg för att ha i åtanke (a) antal 

företag och (b) potentiella nya medlemmar som finns där. Skapa ca 3 paket och sätt olika 

priser beroende på storlek. Ett annat förslag är att i de mindre städerna såsom ex. Luleå sälja 

ett ”paket” där flera företag tillsammans kan delta på kostnaden på något sätt. 

● Marknadsföring på sociala medier: Denna anser vi bör ligga omkring 1 000 kr. 

● Jobbportalen: Kanske kan man ge rabatt till företag eller dra ner priset till 1 000 kr för 30 

dagar. Jag kan tycka att de är lite saftiga i dagsläget. Ett tips är också att man skulle också 

kunna göra så alla företag från konferensen får en gratis annons på hemsidan också. 

● Huvudsponsorskap: Detta pris har fungerat bra. 

● Sponsring för våra kassar: Egentligen ville vi ha sponsring för våra kassar, men detta var 

ingen huvudsponsor sugen på då de tyckte att priset var för högt. Ett förslag är om ni därför 

på något sätt kan väva in det i huvudsponsorskapet. 
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Verksamhetsbudget  
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Ekonomiska riktlinjer för styrelsen 

Budget  

Styrelsen ska, inför årsmötet, lägga ett förslag på en budget för nästkommande verksamhetsår.  

Avtackning styrelsen  

Avtackning av avgående styrelsen sker under årsmötet eller i slutet av verksamhetsåret. Ordförande 

och kassör har möjlighet att inhandla en avskedspresent till avgående styrelserepresentanter.  

Avtackning projektgruppen  

Avtackning av projektgruppen sker i samband med avslutningsmiddagen på konferensen. Ordförande 

och kassör har möjlighet att inhandla en avskedspresent till avgående projektgrupp. De har även 

möjlighet att avtacka projektgruppen i slutet av verksamhetsåret.  

Slutdatum för återbetalning av lån  

Alla lån som sker mellan styrelse och projektgrupp ska ha ett återbetalningsdatum. Datumet beslutas 

gemensamt av kassören och ekonomiansvarige i projektgruppen.  

Halvårsredovisning  

För att underlätta bokföring och översikt av ekonomi bör halvårsredovisning av föreningens 

verksamhet redovisas. Redovisningen ska vara klar den första december.  

Slutdatum för bokföring  

Revisorn har 4 månader efter bokslut på sig att lämna en revisionsberättelse. För att revisorn ska hinna 

bör därför den ekonomiska berättelsen skickas till revisorn inom en månad efter bokslut. Det är 

eftersträvansvärt att bokföringen ska vara så färdig som möjligt så den ekonomiska berättelsen på 

årsmötet är så korrekt som möjligt.  

Utlägg  

Inga utbetalningar för utlägg sker utan att först få kvitto. I början av sin verksamhetstid bör styrelsen 

besluta hur utläggsbetalningar skall hanteras för att säkerställa så kassören får kvittot.  

Moms  

Styrelsen ska ha moms i åtanke vid offerter.  

Årsmöte  
Om ekonomin tillåter står föreningen för kostnader relaterade till årsmötet. Detta innefattar vid behov 

boende och resa för avgående projektgrupp, avgående styrelse och nominerade.  

Konferensen  

Styrelsen betalar både resa och deltagaravgifter för de platser de tillhandahåller för styrelsemedlemmar 

om ekonomin tillåter eftersom styrelsemedlemmar både har ett planeringsmöte i samband med 

konferensen och representerar DataTjej under konferensen.  

Teambuilding  

Styrelsen bör ha en styrelseträff i början av verksamhetsåret för att lära känna varandra och för att 
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påbörja styrelsens arbete på bästa sätt. Boende, resa och mat betalas. Finns det utrymme ekonomiskt 

kan en andra styrelseträff ordnas, och då gärna i samband med konferens eller årsmöte tillsammans 

med projektgrupp.  

Teambuilding för lokalt näringslivsansvariga  

Styrelsen skall anordna en teambuilding- och informationshelg för de tillsatta lokalt 

näringsingslivsansvariga. Boende, resa och mat betalas.  
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Ekonomiska riktlinjer för projektgruppen 

Budget 

Projektgruppen ska i början av verksamhetsåret lägga en preliminär budget. Denna budget 

ska godkännas av styrelsen under ett styrelsemöte. Budgeten ska vara presenterad för 

styrelsen senast den första juli om inget annat bestäms. 

 

Teambuilding för projektgruppen 

Teambuilding för projektgruppen bör ej överstiga 1,000 kr per person. Dessa pengar kan 

användas till teambuilding innan konferensen, fika vid möten samt för kickout efter avslutad 

konferens. 

 

Avtackning funktionär 

Avtackning av konferensens funktionärer kan exempelvis ske med en betald bankettbiljett 

eller motsvarande. 

 

Avtackning projektgruppen 

Avtackning till projektgruppen för deras insats under året kommer att ges av styrelsen under 

konferensen inför alla konferensdeltagare. Tackfest eller kickout för projektgruppen kan 

bekostas av teambuildingsbudgeten om utrymme finns. 

 

Slutdatum för återbetalning av lån 

Alla lån som sker mellan styrelse och projektgruppen ska ha ett återbetalningsdatum. 

Datumet beslutas gemensamt av styrelsens kassör och ekonomiansvarig i projektgruppen. 

 

Halvårsredovisning 

För att underlätta bokföring och översikt av ekonomin ska halvårsredovisning av 

projektgruppens verksamhet redovisas till styrelsen. Redovisningen ska vara klar den första 

december. 

 

Slutdatum för bokföring 

Bokföringen ska vara färdigställd två veckor innan årsmötet för att kassören i föreningen ska 

ha möjlighet att gå igenom bokföringen. Detta för att årsmötet ska kunna ge projektgruppen 

ansvarsfrihet. 

 

Utlägg 

Inga utbetalningar för utlägg sker utan att först få kvitto. 

 

Moms 

Projektgruppen ska ha moms i åtanke vid offerter. 
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Kapitel 1 

Om föreningen 
 

1.1 Namn 

Föreningens namn är DataTjej. 

1.2 Säte 

Föreningens säte är Göteborg.           

1.3 Syfte 

DataTjej syftar till att frä̈mja personer som helt eller delvis identifierar sig som 

kvinnor i alla åldrar som intresserar sig fö̈r data och IT. Föreningen ska verka för 

kontakt och gemenskap mellan dess medlemmar.  

1.4 Värdegrund 

DataTjej är religiöst och partipolitiskt obunden.      

1.5 Juridisk form 

DataTjej är en ideell förening.     

1.6 Firmateckning 

Tecknande av föreningens firma görs av ordförande och kassör var för sig.   

1.7 Verksamhetsår 

Föreningens verksamhetsår löper mellan 1 maj och 30 april.    

1.8 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår löper mellan 1 maj och 30 april. 
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Kapitel 2 

Verksamhet 
          

Föreningen ska årligen anordna en medlemskonferens (hädanefter kallad konferensen) 

samt anordna medlemsaktiviteter löpande under året. Föreningen ska ha en 

verksamhet i enlighet med föreningens syfte.     

2.1 Konferensen 

2.1.1 Allmänt om konferensen 

Konferensen flyttar runt mellan nedan listade städer. Den anordnas av en av årsmötet 

vald projektgrupp. Föreningens styrelse fastställer nästkommande konferensstad. 

Konferensen ska hållas årligen före sista februari. 

 

● Göteborg      

● Lund 

● Uppsala 

● Umeå 

● Stockholm  

● Linköping 

● Luleå      

2.1.2 Projektgruppen 

Sammansättning Projektgruppen ska bestå av en projektledare, vice projektledare, 

kassör, samt 5 till 10 ledamöter. Projektledare, vice projektledare och kassör i 

projektgruppen ska vara myndiga.   

2.1.3 Uppgift 

Att anordna och genomföra en konferens för föreningens medlemmar.   

2.1.4 Rättigheter 

Projektgruppen äger rätt att i namn och emblem använda föreningens namn och 

symboler.     

2.1.5 Ekonomi 

Konferensens ekonomi är i största möjliga mån fristående från föreningens ekonomi. 

Allt eventuellt överskott ska gå till föreningen. Projektgruppen ska följa gällande 

ekonomiska riktlinjer och svarar inför styrelsen. Projektgruppens kassör är högsta 

ansvarig för konferensens ekonomi.  
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Kapitel 3 

Medlemskap      

3.1 Inträde 

Personer som helt eller delvis identifierar sig som kvinnor och stödjer föreningens 

ändamål har rätt att ansöka om medlemskap.      

3.2 Medlemskap 

Medlemskap i DataTjej erhålls genom ansökan om medlemskap och årligt avläggande 

av av årsmötet fastställd medlemsavgift.      

3.3 Utträde 

Medlemmar har rätt att när som helst avsäga sitt medlemskap i DataTjej. Erlagd 

medlemsavgift återbetalas ej.      

3.4 Uteslutning 

Årsmötet äger rätt att utesluta medlemmar som ej längre uppfyller de krav som anges i 

Inträde. Medlemmar som skadat föreningen, föreningens medlemmar eller på annat 

sätt motarbetat föreningens syfte kan uteslutas. 
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Kapitel 4 

Styrelsen 
 

Föreningens styrelse är underställd årsmötet och har det övergripande ansvaret för 

ledningen av DataTjejs verksamhet så att den överensstämmer med denna stadga och 

av årsmötet fattade beslut. 

4.1 Sammansättning 

Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, 0 till 4 ledamöter samt 1 

till 3 rangordnade suppleanter som inträder vid ordinarie ledamots bortfall. 

Projektgruppens ordförande sitter som sista suppleant i styrelsen. 

      

Ordförande, vice ordförande och kassör i styrelsen ska vara myndiga.   

4.2 Uppdrag och uppgifter 

Styrelsen ska 

       

● verka för sammanhållningen mellan föreningens medlemmar och verka för 

deras gemensamma intressen 

● leda föreningens arbete   

● övervaka genomförandet och upprätthållandet av årsmötets beslut samt  

● ansvara för att de genomförs  

● ge stöd till projektgruppen i deras arbete med konferensen   

● lägga förslag på budget till årsmötet     

● lägga förslag på verksamhetsplan till årsmötet   

● redovisa verksamhetsberättelse på årsmötet.     

4.3 Styrelsens sammaträden 

Styrelsen ska sammanträda minst 6 gånger per verksamhetsår. Ordförande ansvarar 

för att kallelse till styrelsemöte skickas ut till samtliga styrelsemedlemmar senast 7 

dagar före utsatt mötesdatum. Protokoll ska föras vid varje möte och vara granskat och 

tillgängligt för medlemmar senast 14 dagar efter mötesdatum.    

4.4 Styrelsens beslutsrätt 

Styrelsen är beslutsmässiga då minst hälften av antalet röstberättigade är närvarande. 

Röstberättigade är ordförande, vice ordförande, kassör, ledamöter, och tjänstgörande 

suppleanter . 
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4.5 Ordförande      

Ordförande ska       

● leda styrelsens arbete         

● föra föreningens talan utåt       

● kalla till styrelsemöten       

4.6 Vice ordförande     

Vice ordförande ska 

● inträda som ordförande vid dennes frånvaro     

4.7 Kassör 

Kassör ska 

● föra bok över föreningens ekonomi 

● sköta föreningens ekonomi i enlighet med av årsmötet fastställd budget  

● redovisa ekonomisk berättelse vid årsmöte 
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Kapitel 5 

Valberedningen 

5.1 Sammansättning 

Valberedningen är direkt underställd årsmötet och består av minst 3 oberoende 

medlemmar. Ledamot i valberedningen får inte bereda val som denne kandiderar till. 

Valberedningens mandatperiod följer verksamhetsåret.     

5.2 Uppgift 

Valberedningen ska bereda val till föreningens styrelse, revisorer, projektgrupp samt 

valberedning för kommande verksamhetsår. Förslaget ska presenteras senast två 

veckor före årsmötet. 

      

Valberedningen ska även utlysa samtliga poster senast två månader före ordinarie 

årsmöte till samtliga medlemmar. Innan förslaget presenteras ska valberedningen i 

största möjliga mån kontrollera kandidaternas lämplighet för respektive uppdrag. 
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Kapitel 6 

Revision 

Föreningens verksamhet och ekonomi ska granskas av två av årsmötet valda revisorer. 

Om möjligt ska valda revisorer ha personliga suppleanter. 

      

En revisor ska vara ansvarig för den ekonomiska granskningen. Den andre revisorn, 

verksamhetsrevisorn, ska granska föreningens verksamhet och bör vara väl förtrogen 

med föreningens verksamhet. 

      

Revisorerna ska senast fyra månader efter avslutat verksamhetsår avsluta sina 

granskningar och avlägga revisionsberättelser till styrelsen. Dessa berättelser ska 

redovisas på nästa årsmöte och ska innehålla utlåtande om ansvarsfrihet till årsmötet. 
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Kapitel 7 

Årsmöte 
            

7.1 Allmänt 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, vid vilket samtliga medlemmar äger 

närvaro-, yttrande-, yrkande-, och rösträtt. Alla beslut tas med acklamation om inte 

annat begärs av närvarande medlem. Vid lika röstetal äger föreningsordförande 

utslagsröst utom vid personval då lotten avgör. 

      

Det finns två typer av årsmöte: ordinarie årsmöte samt extrainsatt årsmöte. Ordinarie 

årsmöte ska hållas inom perioden 15 februari - 15 april.     

7.2 Punkter på varje ordinarie årsmöte     

1. Formalia      

(a) Mötets öppnande 

(b) Val av mötesordförande  

(c) Val av mötessekreterare    

(d) Val av två justerare tillika rösträknare  

(e) Beslut om mötets behöriga utlysande  

(f) Fastställande av röstlängd 

(g) Adjungeringar 

(h) Fastställande av mötets dagordning  

(i) Föregående mötesprotokoll  

2. Dechargeärenden för föregående verksamhetsår     

(a) Föreningens verksamhetsberättelse  

(b) Föreningens ekonomiska berättelse 

(c) Projektgruppens verksamhetsberättelse  

(d) Projektgruppens ekonomiska berättelse 

(e) Beslut om ansvarsfrihet för projektgruppen  

(f) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

3. Propositioner 

4. Motioner 

5. Valärenden för kommande verksamhetsår      

(a) Val till föreningens styrelse  
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i. Val av ordförande      

ii. Val av vice ordförande 

iii. Val av kassör 

iv. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter    

v. Val av styrelsesuppleanter  

(b) Val till projektgruppen       

i. Val av projektledare 

ii. Val av vice projektledare      

iii. Val av kassör       

iv. Val av övriga ledamöter 

(c) Val av revisorer och valberedning      

i. Val av ekonomisk revisor och revisorsuppleant 

ii. Val av sakrevisor och revisorsuppleant     

iii. Val av valberedning och sammankallande för valberedningen  

6. Kommande verksamhetsår 

(a) Fastställande av verksamhetsplan  

(b) Fastställande av verksamhetsbudget 

(c) Fastställande av ekonomiska riktlinjer 

7. Övriga frågor 

8. Mötets avslutande           

7.3 Kallelse och handlingar 

Kallelse till årsmöte och extra årsmöte ska skickas ut till alla medlemmar senast 30 

dagar före utsatt mötesdatum. Handlingar till årsmötet ska skickas ut till samtliga 

medlemmar senast 7 dagar före utsatt mötesdatum. 

7.4 Beslutsmässighet 

För att årsmötet och extra årsmöte ska vara beslutsmässigt krävs att minst 25 

beslutsföra medlemmar är närvarande.      

7.5 Motioner och propositioner 

Medlem har motionsrätt till föreningens årsmöte. Motionen ska vara undertecknad av 

motionären och styrelsen tillhanda senast 14 dagar före utsatt mötesdatum. Alla 

motioner ska behandlas av styrelsen. 

      

Endast föreningens styrelse har propositionsrätt. 
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Inkomna motioner och motionssvar samt propositioner ska finnas med i årsmötets 

handlingar.  

7.6 Extra årsmöte 

Rätt att kalla till extrainsatt årsmöte har 

      

● Föreningens styrelse 

● Ekonomisk revisor och verksamhetskrevisor tillsammans 

● Minst 25 medlemmar i förening. Dessa måste skicka en skriftlig begäran till 

styrelsen med motivering till varför de kallar till extra årsmöte 

      

Styrelsen ansvarar för att senast 7 dagar efter inkommen begäran utlysa mötet. 

Kallelsen ska skickas till samtliga medlemmar med motivering till varför mötet är 

kallat. Mötet ska kallas till skyndsamt, och i enlighet med vad som står beskrivet 

under punkt 7.3. Under extra årsmöte får endast de punkter som föredragningslistan 

tar upp behandlas.  
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Kapitel 8 

Stadgeändring 
        

Förändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande ordinarie 

årsmöten med minst två tredjedelars majoritet. Förslag på ändring ska inkomma som 

motion eller proposition. Stadgeändringar träder i kraft direkt efter avslutat möte där 

andra godkännandet beslutats om.    
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Kapitel 9 

Upplösning 
        

Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut av två på varandra följande 

ordinarie årsmöten. 

      

Beslut om upplösande skall fattas med minst två tredjedelars majoritet och förslag om 

upplösande ska finnas upptaget på kallelsen till årsmötet. 

      

Vid föreningens upplösning överlämnas eventuella tillgångar till liknande ändamål 

som DataTjejs. 
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Kapitel 10 

Stadgetolkning   

           

Om det uppstår tvist om tolkningen av denna stadga kan frågan hänskjutas till 

verksamhetsrevisor samt ordförande för gemensamt avgörande. 
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Kapitel 1 

Om föreningen 

1.1 Namn 

Föreningens namn är DataTjej. 

1.2 Säte 

Föreningens säte är Göteborg.           

1.3 Syfte 

DataTjej syftar till att främja personer som identifierar sig som kvinnor och icke-

binära i alla åldrar som intresserar sig för data och IT. DataTjej är en ideell förening 

som arbetar med att främja och inspirera fler kvinnor och icke-binära att välja och 

stanna kvar i IT-branschen. 

1.4 Värdegrund 

● DataTjej är religiöst och partipolitiskt obunden 

● DataTjej är alltid öppna och inkluderande mot alla 

● DataTjej arbetar för att förändra synen på de normer och stereotyper som 

finns avseende data/IT 

● DataTjej arbetar för att skapa förtroende och tillit mellan kvinnor och icke-

binära i branschen 

1.5 Juridisk form 

DataTjej är en ideell förening.     

1.6 Firmateckning 

Tecknande av föreningens firma görs av ordförande och kassör var för sig.  

1.7 Verksamhetsår 

Föreningens verksamhetsår löper mellan 1 maj och 30 april.    
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1.8 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår löper mellan 1 maj och 30 april. 
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Kapitel 2 

Verksamhet         

 

Föreningen ska årligen arrangera event för att ge medlemmar tillfällen att lära känna 

andra kvinnor och icke-binära med likartade intressen och utbildningar. För att nå ut 

till så många medlemmar som möjligt skall DataTjej arbeta aktivt med att få en 

variation på innehållet av eventen. Eventen kan antingen vara i form av företagsevent 

i syfte att presentera näringslivet för medlemmarna eller medlemsevent för att främja 

nätverkande mellan medlemmarna. Föreningen skall också årligen anordna en 

konferens för medlemmarna. (Se mer information under 2.3) 

 

Föreningen ska ha en verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Föreningen skall 

också arbeta aktivt med att marknadsföra, utveckla och förnya DataTjej.  

 

Både styrelsen och projektgruppen är ansvariga för att marknadsföra DataTjej under 

ansökningsperioden för nästkommande styrelse, projektgrupp och lokalt 

näringslivsansvariga.  

2.1 Företagsevent 

Föreningen samarbetar enbart med företag som 

 

● är av intresse för verksamhetens medlemmar och synliggör branschens 

bredd och olika yrkes- och karriärmöjligheter. DataTjej skall ej associeras 

med företag som brukar olaglig verksamhet enligt svensk lagstiftning 

● arbetar enligt DataTjejs värdegrund och är för ökad jämställdhet i IT-

branschen 

2.2 Medlemsevent 

Föreningen skall anordna medlemsevent i de städer där det finns tillgängliga, 

engagerade DataTjejer som planerar eventet. Eventet skall vara fritt från exponering 

av företag. DataTjej får ej stå för kostnaden av alkohol på medlemsevent. 

2.3 Konferensen 

2.3.1 Allmänt om konferensen 

Föreningens styrelse fastställer nästkommande konferensstad. Konferensen anordnas 

av den projektgrupp som röstas in vid årsmötet. Konferensen ska hållas årligen före 

sista februari. Konferensen flyttar runt mellan nedan listade städer: 

 

● Göteborg      

● Lund 

● Uppsala 
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● Umeå 

● Stockholm  

● Linköping 

● Luleå      

2.3.2 Projektgruppen 

Sammansättning av projektgruppen ska bestå av en projektledare, vice projektledare, 

ekonomiansvarig och minst 5 ledamöter.  

 

Projektledare, vice projektledare och kassör i projektgruppen ska vara myndiga. 

2.3.3 Uppgift 

Att anordna och genomföra en konferens för föreningens medlemmar. Projektgruppen 

selekterar sökande till konferensen med hjälp av Riktlinjerna, se bilaga 1.    

2.3.4 Rättigheter 

Projektgruppen äger rätt att i namn och emblem använda föreningens namn och 

symboler.     

2.3.5 Ekonomi 

Projektgruppen ska följa de ekonomiska riktlinjer som finns samt svara inför styrelsen. 

Allt eventuellt överskott ska gå till föreningen. Konferensens ekonomi är i största 

möjliga mån fristående från föreningens ekonomi. Projektgruppens kassör är högsta 

ansvarig för konferensens ekonomi, men föreningens kassör har slutgiltiga ordet. 
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Kapitel 3 

Medlemskap     

3.1 Inträde 

Personer som identifierar sig som kvinnor och icke-binära och stödjer föreningens 

ändamål har rätt att ansöka om medlemskap. Medlemmen skall godkänna Allmänna 

villkor, enligt bilaga 2.       

3.2 Medlemskap 

Medlemskap i DataTjej erhålls genom ansökan om medlemskap och årligt avläggande 

av årsmötet fastställd medlemsavgift. Medlemsavgiften är 0 kronor.  

3.3 Utträde 

Medlemmar har rätt att när som helst avsäga sitt medlemskap i DataTjej. Erlagd 

medlemsavgift återbetalas ej.      

3.4 Uteslutning 

Årsmötet äger rätt att utesluta medlemmar som ej längre uppfyller de krav som anges i 

3.1 Inträde. Medlemmar som skadat föreningen, föreningens medlemmar eller på 

annat sätt motarbetat föreningens syfte kan uteslutas. 
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Kapitel 4 

Styrelsen 
 

Föreningens styrelse är underställd årsmötet och har det övergripande ansvaret för 

ledningen av DataTjejs verksamhet så att den överensstämmer med denna stadga och 

av årsmötet fattade beslut. 

4.1 Sammansättning 

Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör och minst 4 ledamöter 

samt minst 2 suppleanter som inträder vid ordinarie ledamots bortfall. 

Projektgruppens projektledare sitter som en suppleant i styrelsen.  

      

Ordförande, vice ordförande och kassör i styrelsen ska vara myndiga.   

4.2 Uppdrag och uppgifter 

Styrelsen ska 

       

● verka för sammanhållningen mellan föreningens medlemmar och verka för 

deras gemensamma intressen 

● leda föreningens arbete framåt  

● övervaka genomförandet och upprätthållandet av årsmötets beslut samt 

ansvara för att de genomförs  

● ge stöd till projektgruppen i deras arbete med konferensen   

● lägga förslag på budget till årsmötet     

● lägga förslag på verksamhetsplan till årsmötet   

● redovisa verksamhetsberättelse på årsmötet     

4.3 Styrelsens sammanträden 

Styrelsen ska sammanträda i styrelsemöten minst 15 gånger per verksamhetsår.  

Ordförande ansvarar för att kallelse till styrelsemöte skickas ut till samtliga 

styrelsemedlemmar senast 7 dagar före utsatt mötesdatum. Protokoll ska föras vid 

varje möte och vara granskat och tillgängligt för medlemmar, vid förfrågan, senast 14 

dagar efter mötesdatum.    

4.4 Styrelsens beslutsrätt 

Styrelsen är beslutsmässiga då minst hälften av antalet röstberättigade är närvarande. 

Röstberättigade är ordförande, vice ordförande, kassör, ledamöter och suppleanter. 
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4.5 Ordförande   

Ordförande ska       

● Arbeta för att öka gemenskapen och samarbetet i styrelsen  

● Koordinera och leda styrelsens arbete        

● Föra föreningens talan utåt       

● Kalla till styrelsemöten  

● Kalla till årsmöte      

4.6 Vice ordförande    

Vice ordförande ska 

● Inträda som ordförande vid dennes frånvaro 

● Arbeta för att öka gemenskapen och samarbetet i styrelsen  

● Arbeta med en parallell post om valberedningen väljer att tillsätta det 

  

4.7 Kassör 

Kassör ska 

● Föra bok över föreningens ekonomi 

● Löpande uppdatera styrelsen om föreningens ekonomiska ställning 

● Sköta föreningens ekonomi i enlighet med av årsmötet fastställd budget  

● Redovisa ekonomisk berättelse vid årsmöte 

● Ha kontinuerlig kontakt med föreningens revisorer 
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Kapitel 5 

Valberedningen 
 

5.1 Sammansättning 

Valberedningen är direkt underställd årsmötet och består av minst 3 oberoende 

medlemmar, varav en är huvudansvarig och leder valberedningens arbete. Ledamot i 

valberedningen får inte bereda val som denne kandiderar till. Valberedningens 

mandatperiod följer verksamhetsåret.     

5.2 Uppgift 

Valberedningen ska bereda val till föreningens styrelse, revisorer, projektgrupp samt 

valberedning för kommande verksamhetsår. Förslaget ska presenteras senast fyra 

veckor före årsmötet. 

      

Valberedningen ska även utlysa samtliga poster senast två månader före ordinarie 

årsmöte till samtliga medlemmar. Innan förslaget presenteras ska valberedningen i 

största möjliga mån kontrollera kandidaternas lämplighet för respektive uppdrag. 
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Kapitel 6 

Revision 
 

Föreningens verksamhet och ekonomi ska granskas av två av årsmötet valda revisorer. 

Om möjligt ska valda revisorer ha personliga suppleanter. 

      

En revisor ska vara ansvarig för den ekonomiska granskningen. Den andre revisorn, 

verksamhetsrevisorn, ska granska föreningens verksamhet och bör vara väl förtrogen 

med föreningens verksamhet. 

      

Revisorerna ska senast fyra månader efter avslutat verksamhetsår avsluta sina 

granskningar och avlägga revisionsberättelser till styrelsen. Dessa berättelser ska 

redovisas på nästa årsmöte och ska innehålla utlåtande om ansvarsfrihet till årsmötet. 

 

  



 

 

DataTjej årsmöte 2019 

Bilaga P 

Kapitel 7 

Årsmöte         

7.1 Allmänt 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, vid vilket samtliga medlemmar äger 

närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt. Alla beslut tas med acklamation om inte 

annat begärs av närvarande medlem. Vid lika röstetal äger föreningsordförande 

utslagsröst utom vid personval då lotten avgör. 

      

Det finns två typer av årsmöte: ordinarie årsmöte samt extrainsatt årsmöte. Ordinarie 

årsmöte ska hållas inom perioden 1 april - 30 april.     

7.2 Punkter på varje ordinarie årsmöte     

1. Formalia      

(a) Mötets öppnande 

(b) Val av mötesordförande  

(c) Val av mötessekreterare    

(d) Val av två justerare tillika rösträknare  

(e) Beslut om mötets behöriga utlysande  

(f) Fastställande av röstlängd 

(g) Adjungeringar 

(h) Fastställande av mötets dagordning  

(i) Föregående mötesprotokoll  

2. Dechargeärenden för föregående verksamhetsår     

(a) Föreningens verksamhetsberättelse  

(b) Föreningens ekonomiska berättelse 

(c) Projektgruppens verksamhetsberättelse  

(d) Projektgruppens ekonomiska berättelse 

(e) Beslut om ansvarsfrihet för projektgruppen  

(f) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

3. Propositioner 

4. Motioner 

5. Valärenden för kommande verksamhetsår      

(a) Val till föreningens styrelse  

i. Val av ordförande      
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ii. Val av vice ordförande 

iii. Val av kassör 

iv. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter    

v. Val av styrelsesuppleanter  

(b) Val till projektgruppen       

i. Val av projektledare 

ii. Val av vice projektledare      

iii. Val av kassör       

iv. Val av övriga ledamöter 

(c) Val av revisorer och valberedning      

i. Val av ekonomisk revisor och revisorsuppleant 

ii. Val av sakrevisor och revisorsuppleant 

iii. Val av valberedning och sammankallande för valberedningen  

6. Kommande verksamhetsår 

(a) Fastställande av verksamhetsplan  

(b) Fastställande av verksamhetsbudget 

(c) Fastställande av ekonomiska riktlinjer 

7. Övriga frågor 

8. Mötets avslutande           

7.3 Kallelse och handlingar 

Kallelse till årsmöte och extra årsmöte ska skickas ut till alla medlemmar senast 30 

dagar före utsatt mötesdatum. Handlingar till årsmötet ska skickas ut till samtliga 

medlemmar senast 7 dagar före utsatt mötesdatum. 

7.4 Beslutsmässighet 

För att årsmötet och extra årsmöte ska vara beslutsmässigt krävs att minst 25 

beslutsföra medlemmar är närvarande.      

7.5 Motioner och propositioner 

Medlem har motionsrätt till föreningens årsmöte. Motionen ska vara undertecknad av 

motionären och styrelsen tillhanda senast 14 dagar före utsatt mötesdatum. Alla 

motioner ska behandlas av styrelsen. 

      

Endast föreningens styrelse har propositionsrätt. 

      

Inkomna motioner och motionssvar samt propositioner ska finnas med i årsmötets 

handlingar.  
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7.6 Extra årsmöte 

Rätt att kalla till extrainsatt årsmöte har 

      

● Föreningens styrelse 

● Ekonomisk revisor och verksamhetsrevisor tillsammans 

● Minst 25 medlemmar i förening. Dessa måste skicka en skriftlig begäran till 

styrelsen med motivering till varför de kallar till extra årsmöte 

      

Styrelsen ansvarar för att senast 7 dagar efter inkommen begäran utlysa mötet. 

Kallelsen ska skickas till samtliga medlemmar med motivering till varför mötet är 

kallat. Mötet ska kallas till skyndsamt, och i enlighet med vad som står beskrivet 

under punkt 7.3. Under extra årsmöte får endast de punkter som föredragningslistan 

tar upp behandlas.  
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Kapitel 8 

Stadgeändring 
        

Förändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande ordinarie 

årsmöten med minst två tredjedelars majoritet. Förslag på ändring ska inkomma som 

motion eller proposition. Stadgeändringar träder i kraft direkt efter avslutat möte där 

andra godkännandet beslutats om.    
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Kapitel 9 

Upplösning 
        

Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut av två på varandra följande 

ordinarie årsmöten. 

      

Beslut om upplösande skall fattas med minst två tredjedelars majoritet och förslag om 

upplösande ska finnas upptaget på kallelsen till årsmötet. 

      

Vid föreningens upplösning överlämnas eventuella tillgångar till liknande ändamål 

som DataTjejs. 
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Kapitel 10 

Stadgetolkning   

           

Om det uppstår tvist om tolkningen av denna stadga kan frågan hänskjutas till 

verksamhetsrevisor samt ordförande för gemensamt avgörande.  
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Bilaga 1. Riktlinjerna 
Dessa riktlinjer för deltagarurval för DataTjej konferensen godkändes på årsmötet 2018. 

 

Nedan följer ett antal punkter som projektgruppen bör ta i beaktning vid urvalsprocessen av 

deltagare till DataTjej konferens. Genom att följa dessa riktlinjer kommer föreningen att få en bättre 

kontinuitet mellan de olika åren samt ge en mer rättvis platsfördelning till medlemmarna. Punkterna 

är inte i prioriterad ordning utan samtliga nedan punkter bör vägas in i största möjliga mån vid 

beslut. 

 

Deltagarplatser för konferensens nästkommande stad  
Sökande till konferensen som bor i den stad där konferensen ska äga rum nästkommande år bör 

prioriteras. Detta för att få förankring i den staden samt öka engagemanget och på så vis får större 

spridning vilket underlättar tillsättning av nästkommande projektgrupp för konferensen. Denna punkt 

avser därför främst DataTjejer som inte går sitt sista studieår. Denna punkt kan anses väga tyngre än 

övriga punkter. 

 

Årskurs i vilken medlemmen går 
Medlemmar i slutet av sin utbildning bör få en majoritet av platserna. I övrigt bör det dock vara en 

blandning av årskurser för att gynna framtida engagemang inom föreningen under studietiden. 

 

Tidigare deltagande på DataTjej konferens 
Har medlemmen aldrig tidigare varit på DataTjej konferens, bör denne prioriteras. Har 

medlemmen deltagit tidigare kan detta dock vägas upp av övriga punkter. 

 

Antalet gånger medlemmen tidigare sökt om att få delta i 

konferensen 
Har medlemmen ansökt flertalet gånger tidigare men ej fått en plats bör denne prioriteras, framförallt 

om medlemmen är i slutet av sin utbildning. 

 

Engagemang i DataTjej förening 
Är medlemmen nu engagerad i föreningen i form av en förtroendevald, lokalt ansvarig eller övrigt 

bör detta vägas in i beslutet. Har medlemmen tidigare varit engagerad bör det tas i beaktande. 

 

Fördelning av platser baserat på lärosäten 
Fördelning av platser bör göras i relation till de olika lärosäten och institutioner som finns. 

Fördelningen bör utgå ifrån att få stor geografisk spridning av medlemmarnas studieorter. 

 

Spridning bland program inom lärosäte 
På lärosäten som har flertalet utbildningar inom IT och data bör en representation 

från samtliga program eftersträvas i urvalet. 

 

Utbildningsnivå 
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Ansökan för konferensen är öppen för medlemmar som läser en eftergymnasial data eller IT-

utbildning motsvarande minst två år, men bör prioritera tjejer som läser en eftergymnasial data eller 

IT-utbildning motsvarande minst 3 år. 

 

Slumpmässigt urval 
En slumpmässighet bör användas i urvalet för att få större spridning på medlemmarna. 

 

Krav på studiebevis 
Samtliga sökande till konferensen ska kunna uppvisa ett giltigt studiebevis. 

 

Reservlista för deltagare  
För att fylla upp samtliga platser till konferensen bör en reservlista finnas. Vid avhopp av deltagare 

innan konferensen bör reservlistan användas. 

 

Motivering i ansökan 
En motivering till varför medlemmen önskar delta vid konferensen bör ges vid ansökan. 
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Bilaga 2. Allmänna villkor  
Observera att vi även har allmänna villkor specifikt för event och en integritetspolicy i och med 

GDPR-lagen, men dessa har inte lagts in som bilagor då stadgan ej hänvisar till dem. 

 

1. Medlemskap i DataTjej 
Medlemskap i DataTjej kan sökas av en person som är över 18 år och identifierar sig som 

kvinna eller icke-binär samt har ett intresse inom IT eller data.  

 

2. Medlemsförmåner 

Medlemskapet i DataTjej ger medlemmen möjlighet att delta vid DataTjejs event och 

konferens, ansöka till mentorskapsprogrammet Match and Go, tillgång till DataTjejs  

Jobbportal samt tillgång till annat material DataTjej publicerar med syfte att inspirera och 

engagera DataTjejs medlemmar. 

 

3. Avanmälan vid förhinder 
DataTjej har en strikt syn på anmälningarna inför eventet om man anmäler sig och inte 

kommer, eller avanmäler sig dagen innan/samma dag kan det komma att påverka ens 

möjlighet att delta på DataTjejs konferens och framtida event. Om du inte kan komma på ett 

event som du anmält dig till ska du skriva till kontakt@datatjej.se så snabbt som möjligt. Vi 

delar inte ut din mailadress till tredje part utan ditt samtycke.  

 

4. Nyhetsbrev 
När du blir medlem i DataTjej godkänner du att DataTjej får skicka mail till dig med riktad 

information om vår verksamhet. Ifall du inte längre vill ta emot mail hittar du information om 

hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande, eller så kontaktar du vår 

medlemsansvarig på medlem@datatjej.se. Observera att det kan ta någon dag innan 

prenumerationen har avslutats då detta görs manuellt.  

 

5. Våra värderingar 
● DataTjej ska på ett inspirerande sätt skapa förtroende och tillit mellan kvinnor samt icke 

binära i branschen. 

● DataTjej ska alltid lyssna på och respektera andras åsikter samt arbeta tillsammans för en 

gemenskap. 

● DataTjej är alltid öppna och inkluderande mot alla kvinnor och icke-binära samt alla 

slags data/IT-utbildningar. 
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