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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S02 14:e februari 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 Klitskog Revisor

Mimmi Hansson

Alice Berggren

Louise Pham

§1 OFMÖ Ordförande Rebecca Liss förklarade mötet öppnat klockan

12:12.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Louise Pham, Alice Berggren

och Mimmi Hansson.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna protokollet S1 2020.

§6 Meddelanden Elna Seyer anslöt till mötet. Rebecca Liss informerar att

hon bokat ett möte med SVL den 26/2. Hela styrelsen är

välkommen att delta och diskutera mentorskaps program,

finansiering och vidare samarbete.

§7 Beslutsuppföljning Under föreg̊aende möte beslutades att styrelsen ska ta fram

en policy kring kostnader för de tjänster som D-Chip erbju-

der företag. Detta gjordes p̊a det interna diskussionsmötet

2020-02-11. Under samma diskussionsmöte beslutades även

datum för VTM till 7 april.
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§8 Näringsliv Denna paragraf diskuteras efter §10. Olivia Mattsson

berättar att Telavox och StoryTel visat intresse att h̊alla

företagskväll och p̊aminner ocks̊a om att D-Chip m̊aste fak-

turera Teknikfokus för företagspuben. Utöver detta disku-

teras möjligheten till att h̊alla ytterligare ett företagsevent

under v̊aren för att täcka budgeten.

§9 LTH Tjejföreningar Mötet beslöt att Elna Seyer är representant i p̊ag̊aende

projekt med LTHs tjejföreningar. Evelina Danielsson ska

kolla med tjejföreningar om hur de söker bidrag för att

förbereda D-Chips ansökan. Hanna Höjbert ska skapa en

gemensam kalender för alla tjejföreningar p̊a LTH. Styrel-

sen beslöt även att marknadsföra delar av jubileum veckan

hos andra tjejföreningar p̊a LTH och att anmoda de andra

tjejföreningarnas styrelser till sittningen.

§10 Övrigt Olivia Mattsson anslöt till mötet. Jubileumsgruppen

berättar om sitt arbete. Det finns intresse att h̊alla ett

självförsvars evenemang. En pub och en sittning är sedan

tidigare planerad. Gruppen har inte funnit n̊agon sponsor.

Gruppen har valt att spendera de 2000 kronor som styrelsen

lagt undan i budgeten följande sätt: självförsvars evene-

mang, 500 kronor samt sittning 800 kronor + 1400 kronor

(klistermärken samt utökat alkoholtillst̊and).

Evelina Danielsson ska höra med D-sektionen hur ekonomin

ska skötas under jubileums veckan. Frida Takman berättar

att valberedningen har haft problem med access till komitêa.

§11 OFMA Ordförande Rebecca Liss förklarade mötet avslutat klockan

13:06.
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Mötessekreterare Justerat

Lydia Haile Rebecca Liss

Sekreterare Ordförande
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