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Sofia Siljeholm
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Emma Holmberg Ohlsson
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Ordförande, t.o.m. §7
Sekreterare
Årskursrepresentant D2
Informationsmästare
Årskursrepresentant C2

§1 OFMÖ

Ordförande Sanne Bengtsson förklarade mötet öppnat klockan
12:21.

§2 Tid och sätt

Mötet beslöt att godkänna tid och sätt.

§3 Adjungeringar

Inga adjungeringar fanns att administrera.

§4 Föredragningslista

Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föregående mötesprotokoll

Punkten borlades.

§6 Sittning med E-tjejer

Sanne informerade att sittningen blir den 23e november, att hon
jobbar på en affish, att temat blir barnkalas och att priset
kommer ligga kring 60-80 kronor. Vidare informerade hon att
försäljningen troligen kommer ske utanför iDét måndagen,
tisdagen, onsdagen samt torsdagen den veckan.

§7 Dammiddagen

Sanne informerade att företaget XDIN eventuellt är intresserade
av att sponsra middagen samt att hon har börjat få ihop jobbare
till eventet.
Efter informationen lämnade Sanne mötet och Josefin tog över
ordförande rollen.

§8 Hemsidan

Efter förslag på att ha en projektgrupp som håller i förändringen
på hemsidan, omfattningen av arbetet samt vissa detaljfrågor
bestämde mötet att diskutera detta då fler styrelsemedlemmar
var närvarande. Det konstaterades dock att det vore bra att få in
alla åsikter i frågan så Emma tog på sig att skicka ut ett mejl till
styrelsens medlemmar som sen alla får svara på.

§9 Övrigt

Carolina frågade mötet om det skulle vara okej om hon frågade
DWWW om access till D-Chips mapp. Det ansåg mötet att hon
får.
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Carolina påminde mötet att läsa igenom stadgarna och
reglementet, som nu är färdigskrivet, samt att påpeka eventuella
fel som finnes i dem.
Mötet kom även fram till att styrelsen bör ha möte så snart som
möjligt där motionen diskuteras, så den kan presenteras på
bästa sätt vid Datatekniksektionens höstterminsmöte.
Mötet diskuterade hur man ville göra med sponsen till de som
åker på DataTjej och kom fram till att lämpligast vore att de som
åker söker spons själva, men får använda föreningens namn i
sitt sökande. Med andra ord står inte föreningen för några
kostnader.
Mötet diskuterade lämpliga datum för D-Chips föreningsmöte
och kom fram till att 26e eller 27e november skulle passa bäst.
Diskussion fördes även kring hur man ska hantera
valberedandet inför detta men inga beslut togs.
Mötet konstaterade att det vore bra om D-Chip event syntes i
Datatekniksektionens kalender.
§10 Meddelanden

Inga meddelanden.

§11 OFMA

Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 13:00.
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