
Styrelsemötesprotokoll S03
9 mars 2019

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S03 28e februari 2019

Närvaro: Lucy Albinsson Ordförande

Freja Ekman Vice Ordförande

Tove Sölve Sekreterare

Hedda Klintskog Ekonomiansvarig

Joanna Liljedahl Hildebrand Näringslivsansvarig

Alice Berggren Informationsansvarig

Kornelia Palm Eventansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet öppnat klockan

12:11.

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

§3 Adjungeringar Ingen att adjungera.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna protokollet S02 2019.

§6 Meddelanden Freja Ekman p̊aminner om att det behövs bilder till flyers

och att det ska tas bilder under eventet p̊a Lime.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.

§8 Näringsliv Kornelia Palm slöt upp fr̊an och med denna punkt. P̊a tor-

dagen den 7:e mars ska Joanna Liljedahl Hildebrand och

Kornelia Palm p̊a ett möte med Volvo om ett eventuellt

företagsevent. Mötet tycker att vecka 20 hade passat för det

eventuella eventet vilket ska framföras p̊a mötet med Volvo.
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§9 Nationssittning Kornelia Palm har mailat Hallands nation och Helsingkrona

nation om sittning den 29:e mars och har f̊att prisförslag fr̊an

b̊ada. Mötet bestämde att sittningen ska vara p̊a Helsing-

krona nation. Kornelia Palm ska maila och boka sittningen.

Anmälan till eventet ska komma ut nästa vecka, efter mötet

om Jälmbidraget, för att veta om biljetterna kan säljas med

rabatt.

§10 Lunch Internationella

kvinnodagen

Kornelia Palm ska lägga upp ett facebookevent med

anmälan. Sista dagen att anmäla sig är onsdag den 6:e mars.

Hedda mailar Grönt och Gott om möjligheten att beställa

sallader till lunchen. Om m̊anga anmäler sig lagar styrelsen

istället mat till eventet. Lucy Albinsson bokar köket i iDét

den 8:e mars. Styrelsen ska köpa blommor och choklad till

kvinnan som kommer och föreläser.

§11 Nollningsevent och da-

tum

Staben vill veta vad D-Chip vill ha för event under nollning-

en. Välkomstlunchen är n̊agot de räknar med vilket styrel-

sen ocks̊a gör. Mötet diskuterade olika event och kom fram

till att D-Chip vill h̊alla en lunch p̊a Moroten och Piskan

m̊andagen nollningsvecka 2 och en cykelfest när det passar

i Stabens schema, dock inte för sent p̊a nollningen. D-Chip

ska även föresl̊a för Staben att D-Chips event ska finns med

i nollningsschemat s̊a att de lättare g̊ar att hitta.

§12 Event tillsammans med

Elektra

Lucy Albinsson har pratat med Elektra och föresl̊ar att sty-

relserna ska ha en kickoff tillsammans i form av en cykelfest.

Mötet tycker det är en bra idé med en gemensam kickoff.

Lucy Albinsson meddelar ocks̊a att de pratade om att ha ett

gemensamt event under nollningen, till exempel en grillning.

Mötet tycker det är ett bra förslag som kan tittas vidare p̊a.

Andra gemensamma event skulle ocks̊a vara av intresse. Jo-

anna Liljedahl Hildebrand ska höra p̊a mötet med Volvo om

de är intresserade av att även ha med Elektra p̊a ett even-

tuellt event. Innan dess ska hon ha stämt av med Elktras

ordförande.
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§13 Övrigt Mötet beslöt att flytta VTM till den 8:e april för att val-

beredningen ska f̊a mer tid att intervjua kandidaterna till

posterna som ska väljas. Tove Sölve ska kontakta valbered-

ningen om datumet. Joanna Liljedahl Hildebrand, Kornelia

Palm och Freja Ekman ska fixa posters för VTM med infor-

mation om posterna som ska väljas p̊a mötet.

Ett företag som postade ett inlägg via D-Chips facebooksida

vill betala via bankgiro. D-Chip har inget eget bankgiro med

det skulle eventuellt g̊a via D-seks bankgiro och sedan f̊ar D-

sek överföra pengar till D-Chip. Joanna Liljedahl Hildebrand

ska maila företaget och försöka f̊a dem att betala via konto.

Om det inte g̊ar f̊ar betalningen lösas via D-sek.

Fakturan för tröjorna till styrelsen har kommit och ska be-

talas.

§14 OFMA Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet avslutat kloc-

kan 12:59.

Mötessekreterare Justerat

Tove Sölve Lucy Albinsson

Sekreterare Ordförande
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