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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte 27e Januari 2016

Närvaro: Elin Sakurai Ordförande

Emma Asklund Vice ordförande

Lisa Claesson Sekreterare

Therese Magnusson Informationsansvarig

Hanna Lindwall Näringslivsansvarig fr̊an §6
Nick Persson Revisor

§1 OFMÖ Elin Sakurai förklarade mötet öppnat klockan 12:13.

§2 Tid och sätt Mötet beslöt att godkänna tid och sätt.

§3 Adjungeringar Ingen att adjungera.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att inte godkänna mötesprotokollet fr̊an 20

november 2015.

§6 Meddelande Lisa Claesson meddelade att de som vill ha medaljen Fort-

farande Fräsch?! ska meddela Elin Sakurai.

Elin Sakurai meddelar att DataTjej händer fr̊an onsdag kväll

till söndag och att E:2210 kommer användas som tillfällig

förvaringsplats för projektgruppen under eventet.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.

§8 Näringsliv Hanna Lindwall informerade att det är event med ARM den

3e februari, men att det tappas deltagare p̊a grund av Da-

taTjejs projektgrupp kommer vara p̊a spa den dagen.

Hanna meddelar dessutom att hon tänkte ta kontakt med

Academic Work d̊a dessa ville ha ett event med D-Chip.
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Elin Sakurai informerade att pengarna fr̊an ett tidigare event

med ARM hamnade p̊a Datatekniksektionens konto istället

för D-Chips. Ett mail har skickats till ARM s̊a de är vet att

deras pengar hamnade fel. Datatekniksektionen har skickat

pengarna till D-Chips konto.

§9 Styrelseskifte Elin Sakurai meddelar att styrelseskiftet blir den 5e februari

och att budgeten för tack och kickoff är p̊a 6000kr. Förra

året hade de 7000kr i budgeten.

Emma Asklund föreslog att man skulle laga mat hemma hos

n̊agon och kanske spela biljard nere i centrum.

Hanna Lindwall erbjöd att ha skiftet hemma hos henne.

Elin Sakurai uppskattade att det skulle g̊a p̊a 1000kr. Och att

man avser 1000kr p̊a en workshop för de som g̊ar p̊a under

sommaren och till exempel fikar och hittar p̊a utomhusakti-

viteter.

§10 Styrelsehoodies Elin Sakurai informerar att budgeten ligger p̊a 3000kr i år

och att icke styrelsemedlemar f̊ar betala självkostnadspris om

de vill köpa en D-Chip tröja.

Hanna Lindwall föreslog att man kunde ha en slogan p̊a

tröjan och om man skulle ha tröja utan luva som Datatek-

niksektionens Näringslivsutskott har haft.

Therese Magnusson föreslog att Emma Asklund tar fram

förslag p̊a priser, med eller utan dragkedja och luva och olika

färger p̊a tröjan som funkar med det rosa trycket till nästa

styrelsemöte.

§11 Extra VTM Elin Sakurai informerar att vi bör sätta ett datum för extra

VTM.

Nick Persson informerar att d̊a det är ett extramöte ska

kallelsen skickas ut via maillista och föredragningslistan

sättas upp p̊a Datatekniksektionens anslagstavla senast 4

dagar innan mötet. Det finns heller inget motionsstopp. Det

m̊aste ocks̊a finnas med i kallelsen anledningen till varför ex-

tramötet ska h̊allas.

Elin föreslog den 12 februari.
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Therese Magnusson konstaterade att det var Datatekniksek-

tionens skiftesgasque p̊a det datumet och att ett annat da-

tum vore mer passande.

Emma Asklund berättade att hon inte kunde onsdag och

torsdag den veckan, men att om de flesta kunde d̊a s̊a kan

man välja d̊a.

Hanna Lindwall föredrar torsdag.

Lisa Claesson meddelade att det är bättre att ha mötet p̊a

kvällen d̊a gamla medlemmar d̊a kan vara med p̊a mötet.

Elin Sakurai fr̊agade om m̊andagen den 8e februari funkade

bättre.

Emma Asklund sade att hon inte kunde m̊andag.

Lisa Claesson fr̊agade om medlemmar som har tagit examen

har rösträtt.

Elin Sakurai svarade att hon inte trodde det.

Nick Persson berättade att de har yrkanderätt, men inte

rösträtt.

Elin Sakurai meddelade att vi ska ha fokus p̊a valen av de

vakantsatta posterna p̊a mötet och valet av D-Chips framtid

där valen är att g̊a helt in i Datatekniksektionen eller g̊a helt

ur och införskaffa eget organisationsnummer.

Elin Sakurai meddelade även att vi behöver boka ett möte

innan extra mötet för att kunna förbereda och det ska vara

innan information skickas ut.

Emma Asklund konstaterade att om vi har det den 11e feb-

ruari m̊aste vi ha mötet innan den 4e februari. Hon undrade

om det gick att ha förberedelsemötet efter styrelsemötet den

4e februari vid klockan 15.

Therese Magnusson informerade att hon hade ett möte mel-

lan klockan 15 och 16.

Emma Asklund föreslog att Therese Magnusson kommer till

mötet efter hennes möte.

Hanna Lindwall sade att vi behöver förbereda s̊a mycket som

möjligt inför extra VTM s̊a att det inte blir att det skjuts

till vanliga VTM.

Nick Persson berättade att det är viktigt att man meddelar

medlemmarna varför man har extra föreningsmötet.

Mötet beslöt att ha extra VTM torsdagen den 11e februari

p̊a kvällen.
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§12 Övrigt Elin Sakurai vill att D-Chips styrelse ska träffa Elektras sty-

relse och att vi ger dem flera förslag och s̊a f̊ar de välja en

tid som de kan. Förslag p̊a mötesdatum är 16e, 19e, 23e, 25e

och 26e februari.

Lisa Claesson vill inte att man ska ha E:2210’s smeknamn

Utvik i officiella sammanhang.

Elin Sakurai föresl̊ar att styrelsen kommer med förslag p̊a

nya smeknamn.

Mötet beslöt att lägga Nytt smeknamn till E:2210 p̊a be-

slutsuppföljningen.

§13 OFMA Elin Sakurai förklarade mötet avslutat klockan 13:01.

Mötessekreterare Justerat

Lisa Claesson Elin Sakurai

Sekreterare Ordförande
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