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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S02 14e februari 2019

Närvaro: Lucy Albinsson Ordförande

Freja Ekman Vice Ordförande

Tove Sölve Sekreterare

Hedda Klintskog Ekonomiansvarig

Joanna Liljedahl Hildebrand Näringslivsansvarig

Kornelia Palm Eventansvarig

Alice Berggren Informationsansvarig

Stina Andreasson

Hanna Tydén

§1 OFMÖ Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet öppnat klockan

12:12.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att agjungera Stina Andreasson och Hanna

Tydén.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna protokollet S01 2019.

§6 Meddelanden Inga meddelanden.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.

§8 Näringsliv Joanna Liljedahl Hildebrand pratade med Volvo under Tek-

nikfokus och de var intresserade av att ha ett event med

D-Chip. Acando vill posta ett inlägg om deras tranieepro-

gram p̊a D-Chips facebook. Faktura för inlägget kommer till

ekonomiansvarig. Det är just nu 25 anmälda till eventet p̊a

Lime Technologies den 28:e februari.
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Styrelsemötesprotokoll S02
25 februari 2019

§9 Mailkonto Stina Andreasson, som var ordförande 2017, har ett mailkon-

to med sitt namn som mailadress som inte g̊ar att radera.

Detta konto är kopplat till D-chip. Mötet diskuterade hur

detta ska åtgärdas. Alice Berggren har inte lyckats f̊a access

till Mailman och innan dess är det sv̊art att ändra n̊agot.

Alice Berggren ska även kontakta Google för att de om det

g̊ar att ändra namn p̊a mailadressen.

§10 Datum VTM Mötet beslöt att bestämma VTM till tisdagen den 2:e april.

Utlysande av mötet ska vara 10 läsdagar tidigare. Alice Berg-

gren lägger in mötet i D-seks kalender.

§11 Kontrakt Komitêa Lucy ska träffa ordförande för Elektra ang̊aende kontraktet

för Komitêa. Mötet gick igenom kontraktet och tyckte det

s̊ag bra ut.

§12 Versamhetsplan 2019 Mötet beslöt att godkänna verksamhetsplanen för 2019.

§13 Funktionärer Mötet diskuterade behovet av funktionärer och kom fram till

att det inte är s̊a stort. Om personer vill vara funktionärer

ska de kunna det. Lucy Albinsson föreslog att vi ska göra

en ny funktionärsgrupp p̊a facebook s̊a att personer vet att

de kan vara funktionärer. Alice Berggren ska skapa en ny

facebookgrupp för personer som är intresserade av att vara

funktionärer i D-Chip, sedan ska den gamla gruppen tas bort.

§14 Jälmbidraget Hedda Klintskog har f̊att svar ang̊aende Jälmbidraget. Lu-

cy Albinsson och Hedda Klitskog ska p̊a möte ang̊aende bi-

draget den 6:e mars klockan 13. Till mötet ska anledningar

tas fram till varför D-Chip vill ha pengarna och förslag p̊a

vad som kan göras med pengarna. Mötet diskuterade stu-

diekvällar med mat och gästföreläsningar. Hedda Klintskog

ska ta med sig detta till mötet den 6:e mars.
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§15 Event under v̊aren Det är ett kommande företagsevent med Lime Technolo-

gies i februari. Mötet diskuterade även att ordna ett till

företagsevent i v̊ar, eventuellt med Volvo. Mötet beslöt att

ha en pluggkväll den 4:e eller 5:e mars. Kornelia Palm hör

av sig till programmeringslärare p̊a LTH för att se om de ha-

de kunnat hjälpa till under kvällen. Mötet diskuterade även

en nationssittning. Förslag p̊a datum var fredagen den 29:e

mars p̊a Hallads nation eller Helsingkrona nation. Hedda

Klintskog föreslog att ha ett lunchevent p̊a Internationella

kvinnodagen den 8:e mars. Mötet tyckte förslaget var bra.

Hedda Klintskog ska försöka f̊a kontakt med n̊agon kvinna

inom teknikvärlden som vill komma till LTH och prata. D-

Chip kommer att bjuda p̊a lunch under eventet.

§16 Övrigt Inget under övrigt.

§17 OFMA Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet avslutat kloc-

kan 13:06.

Mötessekreterare Justerat

Tove Sölve Lucy Albinsson

Sekreterare Ordförande
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