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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S01 28:e januari 2021

Närvaro: Ellen Petersen Ordförande

Gabriela Medina Sekreterare

Maria Tavemark Ekonomiansvarig

Lisa Af Klint Näringslivsansvarig

Lisa Bybro Eventansvarig

Emilia Blunck Informationsansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Ellen Petersen förklarade mötet öppnat klockan

12.16.

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

§3 Adjungeringar Inga adjungeringar.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna föreg̊aende mötesprotokoll.

§6 Meddelanden Inga meddelanden.

§7 Beslutsuppföljning Ingen beslutsuppföljning.

§8 Näringsliv Näringslivsansvarig Lisa Af Klint förklarade vad som hände

förra terminen och att ordförande Ellen Petersen tipsade om

ett företag som heter Pleo, som Lisa Af Klint ska ha möte

med p̊a m̊andag (1 feb). En diskussion uppstod hur D-chips

digital evenemang ska se ut och vad det ska kosta. Förslagen

för digitala evenemang blev online öl-/choklad-/vinprovning,

Among us kväll, eventuella tävlingar och workshops. Lisa Af

Klint ska se om företaget har egna ideer. Mötet kom fram

till att ett online evenmang kommer kosta 2000 till 3000 kr.

§9 Arbetssätt Mötet beslöt att h̊alla styrelsemöte varannan torsdag kl 12

och att kallelse skickas ut p̊a m̊andagar innan mötet.
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§10 Verksamhetsplan 2021 Ordförande Ellen Petersen föreslog att alla skulle läsa igenom

verksamhetsplanen till nästa styrelsemöte och g̊a igenom till-

sammans d̊a.

§11 Accesser Ellen Petersen informerar att alla ska ha g̊att A certifiering

för alkoholhantering, samt att n̊agon ska ha g̊att B certifie-

ring.

Lisa Af Klint och Emilia Blunck informerar om att kopp-

lingen mellan D-chips styrelse mail och styrelsemedlemarnas

personliga mail h̊aller p̊a att fixas men är lite rörigt p̊a grund

av överlämningsperiod för posterna p̊a D-sektionen.

Informationsansvarig och källarmästare p̊a D-sektionen har

sagt att accesser ska vara klara. Föredetta ordförande för

D-chip ska lämna över nycklar till Ellen Petersen i helgen.

§12 Logotyp En diskussion om eventuell ny logga uppstod. Mötet kom

fram till att fr̊aga Victoria Garcia om hon vill ta ansvar för

det. Alla ställen som där loggan finns m̊aste ändras. Ellen

Petersen fr̊agar Victoria Garcia idag om hon är vill göra det.

§13 Märken En diskussion om eventuella nya märken upstod. Flera sty-

relsemedlemar var intresserade av att hjälpa till med design

men vill även här fr̊aga Victoria Garcia om hon vill ta ansvar

för designen. Fr̊agan om posten märkvärdig skulle fyllas togs

upp men inget beslut togs.
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Styrelsemötesprotokoll S01
9 februari 2021

§14 Övrigt Studiekvällar: Förra terminen tog D-chips styrel-

se kontakt med Anna (föreläsaren i programmerings

fördjupningskursen) ang̊aende att h̊alla eventuella repitions-

tillfällen. Vill vi h̊alla ett s̊adant evenemang? Ska vi fortsätta

med studiekvällarna? Mötet kom fram till att intresset för

fr̊agestund med en föreläsare är stort men inte intresset för

digitala studiekvällar och att det är sv̊art att locka folk till

dem. Discordkanalen som D-chip har borde marknadsföras

och kunna användas hela tiden.

Ellen Petersen sätter nytt lösenord för driven senare idag.

Ska vi presentera oss p̊a sociala medier? Emilia Blunck lägger

upp en plan för presentationerna och meddelar om hon

behöver hjälp.

D-chips bankkonto är under D-sektionen. D-sektionens syrel-

se föresl̊ar att D-chip bryter ut sitt konto fr̊an D-sektionen.

D̊a st̊ar D-chip för bankavgifter. Finns det andra nackde-

lar? Om bankkontot ska brytas ut s̊a görs det när D-chips

ordförande och ekonomiansvarig g̊ar till banken med D-

sektionens skattmästare. Mötet beslöt att D-chip bryter ut

sitt bankkonto fr̊an D-sektionen.

§15 OFMA Ordförande Ellen Petersen förklarade mötet avslutat klockan

12.54.

Mötessekreterare Justerat

Gabriela Medina Ellen Petersen

Sekreterare Ordförande
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