
Styrelsemötesprotokoll S03
10 april 2016

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte 18e Februari 2016

Närvaro: Elin Sakurai Ordförande

Lisa Claesson Sekreterare

Therese Magnusson Informationsansvarig

Hanna Lindwall Näringslivsansvarig

Sofia Siljeholm Ekonomiansvarig

Hanne Heing̊ard Eventansvarig fr̊an §10.1

Carl Nilsson Nyman Revisor

Nick Persson Revisor fr̊an §6
Sara Lindgren

§1 OFMÖ Elin Sakurai förklarade mötet öppnat klockan 12:11.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Sara Lindgren.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att lägga till punkten §10.1 Datum för VTM.

Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan med

ändringen.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Inga protokoll att godkänna.

§6 Meddelande Sara Lindgren meddelar att Datatekniksektionen kommer

åka skridskor fredagen den 26e februari och att det kommer

kosta 100kr med skridskor och 50kr utan.

§7 Näringsliv Hanna Lindwall meddelade att Elektra vill veta hur m̊anga

medlemmar som aktivt kommer p̊a event. D̊a Axis vill veta

hur m̊anga som kommer kunna delta p̊a deras event. Till

exempel om Axis sätter 30 deltagare men att vi har runt 15

som kommer s̊a är det inte ett vettigt antagande.
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Elin Sakurai föresl̊ar att tänka p̊a hur m̊anga som har kommit

p̊a event under Hanna Lindwalls mandat hittills.

Hanna Lindwall väljer att skicka en höftning till Elektra.

Hanna Lindwall meddelar även att ARM vill ha ett barn-

hackaton för tjejer.

Elin Sakurai tycker det l̊ater som om vi ska vara ledare under

eventet.

Hanna Lindwall h̊aller med om att det l̊ater som om vi ska

vara ledare under eventet.

Sara Lindgren tycker det l̊ater som om att vi kommer stanna

kvar efter att barnen har g̊att.

Hanna Lindwall tycker det l̊ater som en idé att skicka ut en

intresseanmälan och se om folk är taggade p̊a att vara ledare

under eventet.

Hanna Lindwall meddelar att gällande eventet med Acade-

mic work om intervjutekniker s̊a f̊ar vi inte bjuda in killar.

Elin Sakurai informerar att det g̊ar i strid med Datateknik-

sektionens näringslivsutskotts intresse.

Sara Lindgren fr̊agar om vi f̊ar pengar för eventet.

Hanna Lindwall svarar att vi f̊ar 500 för marknadsföring och

berättar att Datatekniksektionens Näringslivsansvarig Mar-

cus Liljenberg inte var överlycklig över att vi har sagt till

Academic Work att vi kommer ha med killar p̊a eventet utan

att ha pratat med honom tidigare. Hanna kommer meddela

Academic Work att de inte kommer ha med killar p̊a eventet.

Hanna Lindwall berättade att hon skulle p̊a Pink Program-

mings event i Malmö och samla kunskap om vad de gör och

ha kanske n̊agot liknande med code@lth.

§8 Val av funktionäre Mötet beslöt att välja in Sara Lindgren (dic13sli) och Nora

Wernerson (dat14nwe) som Funktionärer.

Elin Sakurai vill uppmuntra till att man letar efter funk-

tionärer.
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§9 Styrelsehoodies Elin Sakurai vill att det tas fram förslag p̊a kostnader för de

olika förslagen och att man kollar upp antalet medlemmar

som vill ha och skickar ut information om vad det kommer

kosta till medlemmar som vill köpa. Elin vill även att punk-

ten skjuts upp till nästa möte med exakta kostnader.

§10 Alternativt namn för

E:2210

Sofia Siljeholm undrar vad Cedervall har sagt.

Elin Sakurai berättar att det har kommit fr̊an folk i huset

att de inte gillar namnet som finns nu. Elin glömde lappen

med förslagen hemma, men att hon skulle ta med det till

lunchmötet med Elektra imorgon.

Hanna Lindwall sade att man inte behöver ändra smeknam-

net, men att man har ett namn som är seriöst till officella

sammanhang.

Elin Sakurai sade att hon ska hitta Cedervall och ha en kon-

versation allmänt om E:2210 och politisk korrekt niv̊a.

Carl Nilsson Nyman informerar att det inte är garanterat att

Cedervall är p̊a sitt rum.

Elin Sakurai tänkte ta fram ett förslag och ta med det till

Cedervall.

§10.1 Datum för VTM Elin Sakurai informerar att Datatekniksektionen har sitt

VTM den 5e April.

Sara Lindgren tycker att mötet ska vara i senare delen av

veckan s̊a att man kan tagga folk till att komma p̊a mötet

under skoldagarna.

Elin Sakurai föresl̊ar 13e April.

Mötet beslöt att välja den 13e April till datum för VTM.

§11 Övrigt Temasittning

Hanne Heing̊ard undrar om det finns n̊agon form utav sche-

ma för event.

Sara Lindgren svarade att man bör sätta ett datum för te-

masittningen.
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Hanne Heing̊ard vill komma överens om ett datum och börja

tagga tjejer p̊a att jobba.

Sara Lindgren föreslog att styrelsen kan komma med förslag

p̊a teman.

Hanne Heing̊ard fr̊agade om vi tar hjälp av Datatekniksek-

tionens sexmästeri.

Elin Sakurai informerade att vi behöver folk som har b- eller

c-cert.

Carl Nilsson Nyman informerade att Lia Karida har g̊att en

cert-utbildning med sexmästeriet.

Sara Lindgren informerade att man m̊aste st̊a med p̊a en

lista för tillst̊andet.

Hanna Lindwall tycker att vi borde ha en i styrelsen som har

b-cert.

Hanne Heing̊ard föreslog att vi tänker p̊a idéer och kommer

med förslag till nästa möte.

Elin Sakurai föresl̊ar att ett datum i april är ett lämpligt

datum.

Sara Lindgren föresl̊ar att man lurar folk till att ha job-

barmöte efter VTM för att f̊a folk till VTM.

Gyckel till alumnimiddagen

Elin Sakurai meddelar att Datatekniksektionens alumni-

grupp gärna vill att vi gycklar p̊a deras alumnimiddag.

Hanna Lindwall meddelar att det är DÖMD samma datum

som alumnimiddagen är.

Elin Sakurai meddelar att hon inte kan komma och gyckla

det datumet.

Hanna Lindwall föresl̊ar att vi har med revisorerna för bas-

tonerna och att vi bokar tider innan för att öva tillsammans

istället för att öva p̊a egen hand.

Elin Sakurai berättar att det kan vara trevligt med

hängkvällar för att sp̊ana.
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§12 OFMA Elin Sakurai förklarade mötet avslutat klockan 12:57.

Mötessekreterare Justerat

Lisa Claesson Elin Sakurai

Sekreterare Ordförande
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