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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte 4e Februari 2016

Närvaro: Emma Asklund Vice ordförande

Lisa Claesson Sekreterare

Therese Magnusson Informationsansvarig

Hanna Lindwall Näringslivsansvarig

§1 OFMÖ Emma Asklund förklarade mötet öppnat klockan 12:10.

§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

Inga protokoll att godkänna.

§6 Meddelande Emma Asklund meddelade att Avensia eventet var fett najs

och att det var en inspirerande föreläsning.

Lisa Claesson fr̊agade om vi kom upp i önskat antal deltagare

för att f̊a pengar av Avensia.

Emma Asklund svarade att vi kom upp i det önskade antalet

deltagare.

Hanna Lindwall berättade att de förklarade det som att fron-

tend var C-programmet.

Emma Asklund berättade att de även förklarade att backend

var D-programmet och att man kände igen sin utbildning i

deras föreläsning.

§7 Beslutsuppföljning Alternativt namn för E:2210 Tas upp som egen punkt.

§8 Näringsliv Hanna Lindwall berättade att de hade event med Avensia

ig̊ar och att det var kul och trevligt. Hon berättade ocks̊a

att det ska skickas faktura och feedback till Avensia.
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Hanna Lindwall berättade även att hon har mailat Acade-

mic Work om intervjuutbildning d̊a hon har hört att folk har

velat ha ett s̊adant event. Det kommer vara begränsat an-

tal platser och att tjejer kommer ha förtur i tv̊a dagar före

eventet och sedan f̊ar killar ocks̊a anmäla sig.

§9 Styrelsehoodies Emma Asklund fr̊agade mötet om vi ville ha med eller utan

luva.

Mötet beslöt att ha med luva.

Emma Asklund visade olika alternativ p̊a D-Chips logga p̊a

tröjan.

Mötet beslöt att godkänna loggan med ändring p̊a årtalet.

Lisa Claesson berättade att den gamla modellen av tröja som

gamla styrelseledamoter i Datatekniksektionen har haft har

hög kvalitet.

Emma Asklund berättade att p̊a Ekprint finns det n̊agra

modeller.

Lisa Claesson berättade att Datatekniksektionens styrel-

setröjor 2015 hade sämst modell.

Emma Asklund kommer fortsätta ta fram en tröja tills nästa

möte.

§10 Alternativt namn för

E:2210

Lisa Claesson informerade att vi borde ta upp detta med

Elektra d̊a de ocks̊a berörs.

Therese Magnusson berättade att man kan komma med

förslag till mötet med Elektra.

Emma Asklund meddelade att hon inte har f̊att n̊agot fr̊an

Elin Sakurai om när Elektra kan ha möte.

Hanna Lindwall kom med förslaget rosskott.

Emma Asklund sa att det kan gärna vara en kombo p̊a D-

Chip- och Elektranamn.

Therese Magnusson föreslog elchip.

Hanna Lindwall tyckte att Therese Magnussons förslag lät

mer som en förening än ett rum.

Lisa Claesson tyckte vi kan sp̊ana förslag p̊a skiftet.

Hanna Lindwall tyckte det var ett bra tillfälle att brainstor-

ma.
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Therese Magnusson nämnde att det dessutom kommer vara

fler som kan bidra med förslag.

Emma Asklund konstaterade att skiftet är imorgon.

§11 Övrigt Skifte

Hanna Lindwall undrade vad som var tänkt att göras p̊a

skiftet.

Emma Asklund svarade att vi tänkte spela biljard.

Hanna Lindwall fr̊agade om man ska boka, hur m̊anga bord

ska man boka om vi är runt 8 stycken. 4 per bord?

Emma Asklund fr̊agar när skiftet börjar och om Elin Sakurai

har sagt n̊agon tid till de andra.

Hanna Lindwall undrade när det var tänkt att vi skulle äta.

Emma Asklund föreslog att träffas vid klockan 18 och att

man har handlat innan och lagar mat när folk kommer.

Hanna Lindwall föreslog att vi spelar vid klockan 21 till 22.

Emma undrar vem som ska kontakta biljardstället.

Lisa Claesson svarade att hon kunde göra det.

Emma Asklund fr̊agade om Lisa Claesson kunde prata med

Elin Sakurai.

Lisa Claesson svarade att hon kunde prata med Elin Sakurai.

Hanna Lindwall sa att hon tänkte göra ett event p̊a Face-

book.

Emma Asklund bad Lisa Claesson skicka tiderna hon f̊ar av

Elin Sakurai till Hanna Lindwall.

Emma Asklund konstaterade alla de som skulle komma p̊a

skiftet är köttätare.

Vektorbaserade bilder

Emma Asklund undrade vem man skulle prata med om vek-

torbaserade bilder.

Hanna Lindwall svarade att hon kunde prata med Viktor

Winberg.
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§12 OFMA Emma Asklund föklarade mötet avslutat klockan 12:35.

Mötessekreterare Justerat

Lisa Claesson Emma Asklund

Sekreterare Vice ordförande
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