Verksamhetsberättelse DONNA 19/20
Nedan följer en beskrivning på alla evenemang som Donna 19/20 genomförde och
planerade under verksamhetsåret 2019-2020.
Introfika
Vårt första event var en fika för alla nyantagna Donnor till D-sektionen dagen före Nolle-P
startade. Vi fikade, pratade, lekte lekar och de nyantagna studenterna fick möjlighet att lära
känna varandra och samtidigt ställa alla frågor de hade till oss.
Donnasittningen HG
Ett nytt event för i år som STABEN ordnade på HG och som vi jobbade på. Eventet
genomfördes under Nolle-P för alla Nollan. STABEN stod för all planering och vi stod för allt
arrangemang på plats.
Kräftis
I september strax efter Nolle-P var slut hölls den årliga sittningen Kräftis. Detta år i Gasquen
för första gången. Eventet startade med en fördrink som hölls av Ericsson, innan kräftskivan
fortsatte i Gasquen.
Rosa oktober
Ett samarbete mellan damföreningarna Donna, EMMA, Yvette och Systerskapet för att
samla in pengar till Rosa Bandet. En monter sattes upp under en vecka och företagen HiQ
och Xamera stod med och bjöd på fika och hade tävlingar. Vi sålde märken och gjorde PR
för att samla in pengar. Totalt under veckan samlade vi in 29 905 kronor.
Cykelfest med D-Group
Cykelfesten med D-Group var ett nytt event för i år som planerades genom en projektgrupp
med representanter från båda föreningarna. Det var ett event öppna för alla på sektionen
och inleddes med en gemensam fördrink och fortlöpte genom en traditionell cykelfest.
Förköp till ett eftersläpp erbjöds och detta avslutade eventet.
Quintek
Vi deltog på Quintek för att marknadsföra datautbildningar för tjejer på gymnasiet. De fick
komma till LiU under en dag och vi höll i en programmeringslabb i Python för att ge en
inblick i programmering på Universitetet.
Under the stars
Den årliga höstsittningen som vi i år kallade Under the stars. Denna sittning ägde rum på
Universitetsklubben i november och startade med en fördrink som hölls av Attentec. På
denna sittning fick varje Donna ha med sig en plus 1.
Lunchföreläsning Qrendo
En lunchföreläsning för alla Donnor på sektionen som gästades av företaget Qrendo.
Qrendo bjöd på sushi-lunch och höll inledningsvis en presentation av företaget, men satt
sedan med vid varje bord och svarade på frågor.

Damsittningen
Den traditionsenliga Damsittningen hölls i år tillsammans med Yvette och Systerskapet, då
Tingeling detta år inte existerade. Årets tema var Glitter och Glamour och hölls på Kårhuset
Kollektivet i februari. Eftersläpp ingick i biljetten och även detta ägde rum på KK.
Vårevent
Årets vårevent var Brunch och Spa. Vi startade med en brunchbuffé på Cioccolata bistro och
fortsatte sedan till Quality Hotel the Box där vi hade hyrt hela spaavdelningen för sektionens
Donnor.
Mindre samarbeten
Även en rad mindre samarbeten gjordes under året. Vi stod med föreningen Datatjej i deras
monter under en dag på LiU. Vi var med och hjälpte D-Group på Ovvefix för Ettan och höll
en station på deras Ovveinvigning. Vi jobbade på Omtentakravallen åt D-Group och åt
damföreningen EMMA på deras julsittning. Vi var även med på D-tour och höll två olika
stationer för att marknadsföra Donna för gymnasieeleverna som deltog.
Planerade event
På grund av Covid19 så behövde en del planerade event ställas in. En förfest tillsammans
med damföreningen Systerskapet var planerad för Februari för tjejer och icke-binära på de
båda sektionerna. En företagskväll med Cybercom var planerad för Donnor på D-sektionen
och en intern workshop med Accenture och Donna 20/21 blev heller inte av. En ny tradition i
form av ett event för alla Donna-pateter var planerat för Maj, men planeringen avstannade
på grund av den rådande situationen. Donnas största event tillsammans med de övriga
damföreningarna på Campus Valla, Stilettracet, behövde även detta ställas in.

