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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S02 11:e februari 2021

Närvaro: Ellen Petersen Ordförande

Victoria Garćıa Vice 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 Alla accesser ska var klara. Ellen Petersen har f̊att ett par

nycklar fr̊an föreg̊aende ordförande för D-chip men saknar

ett par, hon ska försöka leta rätt p̊a det andra paret.

Maria Tavemark anslöt till mötet. (12.17)

§7 Beslutsuppföljning Mötet beslöt att D-chip ska designa en ny logga.

§8 Näringsliv Pleo: Diskussion kring hur samarbetet ska se ut, ett exempel

p̊a evenemang är föreläsning eftermiddag/kväll om hur det

är att vara kvinna i en mansdominerad bransch och hur man

ska hantera röda flaggor.

Netcompany: De vill ha marknadsföring p̊a Facebook och

beroende p̊a hur situationen utvecklas ha ett digitalt evene-

mang (som till exempel vin-/choklad-/ölprovning) eller bjud

in till dem i Danmark och de bjuder p̊a middag.
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§9 Studiekvällar Anna ser fram emot att hjälpa till under studiekvällar. Lisa

Bybro ska skicka ut intresse anmälan.

§10 Skiftesgasque D-chip ska h̊alla ett rum med en liten lek. Preliminärt da-

tum för evenemanget är den 26 februari och ska h̊allas över

Discord. Flera fr̊agor om evenemanget uppstod och Lisa By-

bro tog ansvar för att reda ut dessa fr̊agor med D sektionens

sexmästeri.

§11 Samarbete med INFU D-sektionens informationsutskott föreslog att göra n̊agot till-

sammans med D-chip p̊a allahjärtansdag men att det kanske

var för kort varsel. Men D-chip ville gärna fortsätta diskus-

sion om att göra n̊agot tillsammans med dem i framtiden. Ett

förlag var att över p̊ask m̊ala p̊askägg digitalt tillsammans.

§12 Evenemang med Elektra Elektra visade intresse för att h̊alla evenemang tillsammans

med D-chip. Efter diskussion om möjliga evenemang som

kunde h̊allas kom mötet fram till att Ellen Petersen fortsätter

dialogen med Elektra.

§13 Budget märken och

merch

Maria Tavemark tog ansvar för att kolla upp hur stor budget

som är rimligt för märken och annan merch.

§14 Övrigt Ellen Petersen förmedlade p̊a slutet av mötet att det är vik-

tigt för medlemmarna i D-chips styrelse att m̊a bra och att

det är viktigt att säga till om det blir för mycket att göra

eller man behöver hjälp.

§15 OFMA Ordförande Ellen Petersen förklarade mötet avslutat klockan

12.48.

Mötessekreterare Justerat
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Gabriela Medina Ellen Petersen

Sekreterare Ordförande
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