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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S02 22a maj 2017

Närvaro: Stina Andreason Ordförande

Sara Trygve Vice Ordförande

Ebba Lundvall Sekreterare

Jenny Martinsson Informationsansvarig

Hanna Tydén Ekonomiansvarig

Frida Gunnarsson Näringslivsansvarig

Tselmeg Baasan Eventansvarig

Elin Sakurai Revisor

Sara Lindgren

Therese Magnusson

§1 OFMÖ Ordförande Stina Andreason förklarade mötet öppnat kloc-

kan 12:10.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Sara Lindgren och Therese Mag-

nusson.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna protokollet S01.

§6 Meddelanden Jenny Martinsson meddelade att tretton37 haft kontakt med

henne innan D-Chip kommit ig̊ang igen men att vi tar upp

det under punkten §8 Näringsliv.

§7 Beslutsuppföljning Mötet beslöt att den ogiltiga valutan ska lösas in tillsam-

mans med D-sek. Hanna Tydén skriver en korrekt lista p̊a

hur mycket pengar D-sek löser in åt D-Chip.

Ebba Lundvall och Sara Trygve hade olika förslag p̊a tröjor

men mötet beslöt att ta upp fler förslag p̊a tröjor p̊a be-

slutsuppföljningen nästa möte.
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§8 Näringsliv Jenny Martinsson meddelade att tretton37 kontaktat henne

innan D-Chip kommit ig̊ang för att starta n̊agot mentors-

program tillsammans med D-Chip. Jenny Martinsson hör av

sig till tretton37 för att meddela att D-Chip har kommit

ig̊ang igen och fr̊agar efter mejladress. Frida Gunnarsson mej-

lar tretton37 ang̊aende mentorsprogrammet och kollar ocks̊a

med D-sek s̊a det inte krockar med deras mentorsprogram.

§9 Söka bidrag Stina Andreason meddelar att D-Chip borde söka bidrag fr̊an

LTH:s likabehandlingsfond. Elin Sakurai säger att det finns

instruktioner i testamentet hur man g̊ar till väga. Mötet be-

slöt att Hanna Tydén skickar in en ansökan ang̊aende bidrag

innan nästa möte.

§10 Inför att st̊a i foajén Stina Andreason föreslog att vi ska st̊a i e-foajén p̊a tisdagen

den 23 maj och bjuda p̊a kaffe och kaka. Tselmeg Baasan

och Ebba Lundvall köper kaffe och kaka. Tselmeg Baasan

fr̊agar cafémästaren p̊a D-sek om vi kan koka kaffe i iDét och

l̊ana termos. Frida Gunnarsson skriver i D-Chip och D-seks

facebookgrupp.

§11 Funktionärer Mötet beslöt att välja in Nora Wernerson, Therese Magnus-

son och Elin Sakurai som funktionärer.

§12 Nollning Ebba Lundvall meddelade att vi skulle fundera p̊a ett upp-

drag som vi kan ge till tjejerna under nollningen för att öka

sammanh̊allningen. Hon föreslog att göra n̊agot annat än att

ge uppdrag p̊a stan för att det inte ska likna stadsrundvand-

ringen för mycket. Hanna Tydén föreslog att vi skulle samlas

och laga mat i iDét en söndag. Frida Gunnarsson föreslog att

ha middag i n̊agons korridor om n̊agon har ett stort kök eller

ett knytkalas. Sara Lindgren föreslog att vi kunde ha mid-

dag i FikaFika men att vi m̊aste boka den i förväg. Mötet

beslöt att bestämma datum till ett planeringsmöte innan

nollningen p̊a nästa möte.

§13 Övrigt Elin Sakurai meddelade att skiftet ska ske efter sommaren.

§14 OFMA Ordförande Stina Andreason förklarade mötet avslutat kloc-

kan 12:36.
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Mötessekreterare Justerat

Ebba Lundvall Stina Andreason

Sekreterare Ordförande
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