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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S03 29e maj 2017

Närvaro: Stina Andreason Ordförande

Sara Trygve Vice Ordförande

Ebba Lundvall Sekreterare

Jenny Martinsson Informationsansvarig

Hanna Tydén Ekonomiansvarig

Frida Gunnarsson Näringslivsansvarig

Therese Magnusson Funktionär

§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 Therese Magnusson.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna protokollet S02.

§6 Meddelanden Stina Andreason fr̊agade hur det gick att st̊a i foajén. Eb-

ba Lundvall meddelade att det var roligt att visa upp oss.

Många fr̊an Datatekniksektionen visste att D-Chip finns men

kul att f̊a kontakt med andra sektioner och tjejföreningar som

Hera och Athena. Frida Gunnarsson sa att det var synd att

vi stod där under tentaveckan men det var bättre än att inte

st̊a alls. Frida Gunnarsson visade även en lista p̊a alla som

vill bli valda till funktionärer

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen
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§8 Näringsliv Frida Gunnarsson meddelade att hon har f̊att svar fr̊an Tret-

ton37. De tycker det är roligt att D-Chip har startats upp

igen och är nyfikna p̊a vad D-sektionen har för mentorspro-

gram. Tretton37 har inget färdigt koncept men dom är in-

tresserade av att ha event som informativa talks, workshops

eller individuella träffar med deras konsulter. De föreslog att

n̊a ut till tjejer som privatpersoner och inte via D-Chip men

det är inte möjligt eftersom vi inte lämnar ut n̊agons maila-

dress.

Frida Gunnarsson meddelade ocks̊a att Ian Kumlien har mai-

lat om en Linuxkonferens men att mailet kändes oseriöst.

Therese Magnusson sa att hon har haft kontakt med honom

tidigare och ska maila gamla konversationer till Frida Gu-

narsson.

§9 Tröjor Ebba Lundvall hade tagit fram olika modeller av tröjor och

olika kombinationer av färger men styrelsen kunde inte kom-

ma överens om modell eller färg p̊a tröjan. Mötet beslöt att

trycket p̊a framsidan ska best̊a av namn och post och trycket

p̊a baksidan ska best̊a av bara D-Chips logga.

§10 Funktionärer Mötet beslöt att välja in Felicia Carlsson, Elin Hanstorp,

Felicia Sucrovic Hedström, Alexandra Bucei, Annie Tallund,

Freja Ekman, Hanna Bayerlein, Inger Gundersen och Han-

na Höjbert som funktionärer. Det ska undersökas om även

Gabrielle Carlsson vill bli invald till funktionär.

§11 Rollup D-sektionens näringsliv ska beställa rollups och undrar om

vi vill beställa tillsammans med dom. Frida Gunnarsson ska

ta fram ett förslag p̊a rollup men om dom ska beställa inom

tv̊a veckor blir det ont om tid. Däremot skulle det vara bra

att ha en rollup och därför vill vi beställa en s̊a småningom.

§12 Brunch under nollningen Ebba Lundvall tyckte det var en rolig idé att h̊alla i en brunch

men att det känns som att inte s̊a m̊anga kommer komma

p̊a brunch dagen efter nollegasquen. Mötet beslöt att inte

h̊alla i en brunch under nollningen men att det är ett roligt

event som vi skulle kunna ha efter nollningen.
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§13 Mop Ebba Lundvall kollar med Emma Asklund hur tidigt hon

har kontaktat Mop tidigare år och sedan kontaktar hon Mop

ang̊aende D-Chips lunch under nollningen. Therese meddelar

att iDét m̊aste bokas om man vill ha aktiviteter där. Sara

Trygve bokar iDét till dag -1.

§14 Planeringsmöte Det ska h̊allas ett planeringsmöte i början av augusti men

styrelsen ska h̊alla en dialog hela tiden och diskutera even-

tuella problem under sommaren.

§14b Övrigt Hanna Tydén meddelar att hon har sökt bidrag men inte f̊att

n̊agot svar. Hon är tveksam om det är rätt mailadress men

hon kollar upp det och skickar igen om det skulle vara fel.

§15 OFMA Ordförande Stina Andreason förklarade mötet avslutat kloc-

kan 13:12.

Mötessekreterare Justerat

Ebba Lundvall Stina Andreason

Sekreterare Ordförande
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