
Styrelsemötesprotokoll S01
19 maj 2017

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S01 15e maj 2017

Närvaro: Stina Andreason Ordförande

Sara Trygve Vice Ordförande

Ebba Lundvall Sekreterare

Jenny Martinsson Informationsansvarig t.o.m. §11

Hanna Tydén Ekonomiansvarig

Frida Gunnarsson Näringslivsansvarig

Tselmeg Baasan Eventansvarig

Sara Lindgren

Elin Hanstorp fr.o.m. §10

§1 OFMÖ Ordförande Stina Andreason förklarade mötet öppnat kloc-

kan 12:11.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Sara Lindgren och Elin

Hanstorp.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan med

tilläggspunkt 12.1 D-seks extra VTM.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna protokollen S14 och S15.

§6 Meddelanden Inga meddelanden.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.

§8 Näringsliv Frida Gunnarsson meddelade att Avensia blivit mark-

nadsförda via D-Chips facebooksida. Hanna Tydén har skic-

kat faktura.

§9 Planera framtida möte Stina Andreason föreslog att möten ska h̊allas varje vecka

fram till sommaren eftersom det inte är m̊anga veckor kvar

p̊a terminen. Mötet beslöt att godkänna förslaget och att

tid och dag för kommande möten är m̊andag kl 12.10.

1 (4)
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§10 Ekonomi- ogiltig valuta i

kassan

Elin Hanstorp närvarar fr̊an och med denna punkt. Stina

Andreason meddelade att det finns valuta i kassan som blir

ogiltig 30 juni. Hanna Tydén tar reda p̊a hur mycket pengar

det handlar om och kollar med Axel Wihlborg, skattmästare

p̊a D-sek om vi kan lösa in summan samtidigt som D-sek.

Stina Andreason föresl̊ar att styrelsen ersätter den ogiltiga

valutan och fixar det p̊a egen hand. Beslut om hur pengarna

ska hanteras tas upp p̊a beslutsuppföljningen nästa möte.

§11 Sektionströjor Stina Andreason föreslog att vi ska beställa styrelsetröjor

innan sommaren s̊a de kan användas under nollningen. Sa-

ra Trygve föreslog att se över förslaget fr̊an tidigare år,

Ebba Lundvall föreslog en tröja utan luva, Elin Hanstorp

föreslog färgerna svar/rosa eller gr̊a/rosa och Jenny Martins-

son föreslog en tröja med dragkedja. Ebba Lundvall ska ta

fram olika förslag p̊a styrelsetröjor till nästa möte. Beslut vil-

ken modell som ska beställas tas upp p̊a beslutsuppföljningen

nästa möte.

§12 Märken Ebba Lundvall föreslog att vi skulle designa och beställa lite

nya märken. Sara Lindgren föreslog att vi ska fr̊aga D-Chips

medlemmar efter förslag för att f̊a inspiration och att de ska

känna sig delaktiga. Tselmeg Baasan fixar ett formulär som

medlemmarna kan fylla i om de har idéer p̊a design. Bilder

p̊a gamla märken ska finnas med för att man ska kunna se

vad som redan finns. Jenny Martinsson lämnar mötet.

§12.1 D-seks extra VTM Mötet beslöt att n̊agra fr̊an D-Chips styrelse skulle närvara

p̊a D-seks extra v̊arterminsmöte.

§13 Övrigt Mötet beslöt att gamla styrelsen ska f̊a 1000:- till skiftet.

Mötet beslöt att Stina Andreason ska mejla D-seks

källarmästare om styrelsemedlemmarnas access till kom-

mitéa och ordförandes och ekonomiansvarigs access till sty-

relserummet.
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Elin Hanstorp meddelade vilka evenemang D-Chip kan ha

under nollningen. Välkomstlunchen p̊a dag -1 (20/8-17) ska

genomföras och Hanna Tydén föreslog att styrelsen ska mejla

ut information utöver att nollans fadder meddelar det under

deras telefonsamtal för att n̊a ut till s̊a m̊anga som möjligt.

D-Chip ska bestämma tid och plats för lunchen senast 1:a

augusti.

D-Chip ska ha en lunch n̊agon g̊ang under nollningen. Elin

Hanstorp meddelar att det är viktigt att vara väldigt öppen

om tjejlunchen för att ingen ska uppfatta det som en hem-

lighet och känna sig utanför. Staben meddelar senare vilket

datum som blir aktuellt för lunchen. Elin Hanstorp föresl̊ar

att prata med MoP l̊angt i förväg.

Staben vill inte att D-Chip ska ha ett obligatoriskt spex p̊a

nollegasquen eftersom det kan upplevas jobbigt att g̊a upp

p̊a scen. Däremot kan man anmäla spex om man vill spexa.

Staben vill att vi ger n̊agot annat uppdrag för att skapa

sammanh̊allning. Förslag p̊a uppdrag tas upp p̊a nästa möte

och meddelas till Staben när det är beslutat.

Elin Hanstorp föreslog att de rosa rosettbanden ska delas

ut i kuvert tillsammans med ett välkomstmeddelande vid

bordsplaceringen under nollegasquen.

D-Chip ska ansöka att ha en station under L.I.G.G. när

ansökan öppnar.

Elin Hanstorp rekomenderar att ha n̊agot event efter noll-

ningen t.ex. middag.

Frida Gunnarsson föreslog att vi ska boka ett bord i e-foajén

för att bjuda p̊a kaffe och kakaor. Medlemmar skulle kun-

na komma med förslag p̊a märken, gilla v̊ar facebooksida,

föresl̊a företag som de skulle vilja träffa. Dessutom är det

bra att visa upp den nya styrelsen. Stina Andreason och Fri-

da Gunnarsson bokar bord till fredagen den 19 maj kl. 12.00.

Ebba Lundvall och Tselmeg Baasan köper fika.

§14 OFMA Ordförande Stina Andreason förklarade mötet avslutat kloc-

kan 13:05.
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Mötessekreterare Justerat

Ebba Lundvall Stina Andreason

Sekreterare Ordförande
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