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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S01 30:e januari 2020

Närvaro: Rebecca Liss Ordförande

Elna Seyer Vice Ordförande

Lydia Haile Sekreterare

Evelina Danielsson Ekonomiansvarig

Olivia Mattsson Näringslivsansvarig

Hanna Höjbert Eventansvarig

Frida Takman Informationsansvarig

Hedda Klintskog Revisor

Louise Pham

Mimmi Hansson

Alice Berggren

§1 OFMÖ Ordförande Rebecca Liss förklarade mötet öppnat klockan

12:10.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Louise Pham, Mimmi Hansson

och Alice Berggren.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna protokollet S20 2019.

§6 Meddelanden Hanna Hjöbert meddelade att jackorna till de nya styrelse-

medlemarna förhoppningsvis kommer i nästa vecka.

§7 Beslutsuppföljning Föreg̊aende möte beslutades att en policy för marknadsföring

p̊a facebook ska tas fram. Mötet beslöt att ett extra möte

ska sättas upp för framtagande av denna policy men först

ska Rebecca Liss höra med ordförande för D-sektionen hur

deras policy ser ut. Rebecca Liss ska även undersöka om en

policy bör tas upp p̊a ett föreningsmöte.
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§8 Näringsliv Olivia Mattsson har varit p̊a möte med Elektra och informe-

rade om puben med teknikfokus. Tv̊a företag, Storytel och

Cygni är klara. Bosch är intresserade. Tanken är att puben

börjar vid 18.00. Vid 19.00 ska D-chip, Elektra och Teknikfo-

kus presentera sig. D-chip behöver även hjälpa till och sätta

upp presentationermedel till företagen p̊a samma dag. Elekt-

ra har hand om grafiken och D-sektionen har hand om maten.

I nuläget finns inget mer för D-chip att göra.

§9 Jubileum Jubileumsgruppen informerar om deras arbete med jubileet.

Finns flera intresseanmälningar fr̊an alumner och planer för

en sittning, lunchföreläsning och en pub. I dagsläget ser det

ut som att sittningen kommer äga rum den 7 mars. Sexet

jobbar och ha hand om maten under sittningen medan sty-

relsen har hand om puben. Funderingar kring sponsring till

b̊ada eveneten. Olivia Mattsson ska skicka eventuella kon-

takter som tidigare visat intresse att sponsra evenemang till

Jubileumsgruppen.

Eftersom alumner visat intresse m̊aste detta tas i åtanke när

det kommer till tillst̊anden, som kommer vara mer kompli-

cerade och n̊agot dyrare.

Finns ocks̊a ide till självförsvars evenemang.

Styrelsen bör även kolla över den tidigare satta budgeten och

möjligtvis revidera den för att sedan mötas med jubileums-

gruppen igen.

§10 Datum VTM Mötet beslöt ett preliminärt datum för VTM, den 7 april.

Rebecca Liss ska kolla med D-sektionen ifall detta datum

passar.
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§11 Verksamhetsplan Mötet diskuterade verksamhetsplanen för året 2020.

Evenemang: Det togs fram tv̊a förslag p̊a datum för D-chips

årliga nationssittning, 25 april och 20 maj. Hanna Höjbert

ska skicka ut mail till nationer för att se ifall dessa passar.

Ett förslag p̊a evenemang till v̊aren är en picknick. Finns

även ett intresse hos styrelsen att f̊a ihop en stor tjejsittning

i gasque med andra tjejföreningar p̊a LTH. Detta till hösten,

efter nollningen.

Organisationsutveckling och kontinuitet: Rebecca Liss och

Elna Seyer ska p̊a möte med Trivselmästare för D-sektionen.

Detta för att diskutera fortsatt samarbete med sektionen. En

undersökning utförd av k̊aren visar att m̊anga tjejer känner

sig utanför p̊a och det är viktigt att ta upp p̊a mötet hur kan

D-chip och D-sektionen tillsammans jobba föra att förbättra

detta. Även av intresse att höra p̊a mötet hur samarbetet

mellan D-sektionen institutionen ser ut i dagsläget och D-

chips roll i detta samarbete.

Finansiering: För finansiering ska D-chip söka bidrag ur

LTH:s likabehandlingsfond, Jälm. Evelina Danielsson ska till-

sammans med en annan styrelsemedlem g̊a p̊a möte med

k̊aren för att söka detta bidrag. Möjligheten till ytterligare

bidrag fr̊an instutitionen ska ocks̊a undersökas.

Nollning: Styrelsen är överens om att det som st̊ar skrivet

i verksamhetsplanen för nollningen känns självklart. Förslag

p̊a att skriva inlägg p̊a Facebook p̊a engelska för att inkludera

internationella studenter.

§12 Övrigt Rebecca Liss ska p̊a möte med Elektras ordförande och fr̊agar

om styrelsen har n̊agot de vill ha framfört. Styrelsen är

överens om att användningen av Komitêa har funkat bra

förut men att man bör ta fram riktlinjer för hur lokalen

används och vilka som ska ha accesser dit.

Mötet beslöt att använda messenger som kommunikations-

kanal.

Finns i dagsläget inte n̊agot behov av funktionärer. Styrelse

vill arbeta som man gjort tidigare och marknadsföra i face-

bookgruppen när det finns behov för funktionärer.
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§13 OFMA Ordförande Rebecca Liss förklarade mötet avslutat klockan

13:01.

Mötessekreterare Justerat

Lydia Haile Rebecca Liss

Sekreterare Ordförande
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