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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S03 27:e februari 2020

Närvaro: Rebecca Liss Ordförande

Elna Seyer Vice Ordförande

Lydia Haile Sekreterare

Olivia Mattsson Näringslivsansvarig

Hanna Höjbert Eventansvarig

Frida Takman Informationsansvarig

Hedda Klintskog Revisor

Louise Pham

§1 OFMÖ Ordförande Rebecca Liss förklarade mötet öppnat klockan

12:06.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Louise Pham.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna protokollet S2 2020 med dess

ändring som gjorts.

§6 Meddelanden Rebecca Liss meddelar att hon f̊att svar fr̊an Ericsson och

att hon väntar sig ett uppföljande samtal under dagen. Hon

meddelar ocks̊a att alla som ska ha access till Komı̂tea bör

f̊a det under dagen och att D-sektionen har bjudit in D-Chip

p̊a deras styrelsemöte den 3 mars.

Olivia Mattson meddelar att D-Chip ska skicka en faktura

till Teknikfokus s̊a snart de f̊att in pengar fr̊an företagen som

deltagit under mässan.
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§7 Beslutsuppföljning Elna Seyer meddelar att tjejföreningen Hera har hoppat av

det p̊ag̊aende projekt mellan LTHs tjejföreningar. Mötet är

dock överens om att Heras medlemmar fortfarande ska va-

ra välkomna till evenemanget som planeras trots att Heras

styrelse inte deltar i projektet längre.

§8 Näringsliv Olivia Mattson har skickat ut förfr̊agningar till företag

ang̊aende förtagskväll. Företaget tretton37 har visat intresse

och vill träffas p̊a ett av deras evenemang. Hela styrelsen är

välkommen att följa med p̊a detta evenemang och diskutera

möjligheten till framtida samarbete.

§9 Jubileumsgruppen Denna paragraf diskuteras efter § 10.

Louise Pham ansluter till mötet.

Självförsvarsevenemanget har varit väldigt uppskattat. Er-

icsson är intresserade av att sponsra resten av jubileums

veckan. Det diskuteras hur mycket som behöver köpas in

till mat och t̊arta inför puben. Gruppen har även planerat

kareoke och en kahoot med pris till vinnare. D-sex har hand

om biljettförsäljning till sittningen och förfr̊agan om Staben

och Pepparna vill framför gyckel har g̊att ut.

Frida Takman är redo att marknadsföra evenemangen s̊a fort

Ericsson meddelat om de sponsrar jubileet.
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§10 Övrigt Rebecca Liss och Elna Seyer berättar om mötet med SVL.

De som deltagit är positivt inställda till metorskapspro-

grammet och övrigt framtida samarbete. Studievägledarna

är ocks̊a redo att skicka ut brev till nya studenter å D-Chips

vägnar inför kommande välkomstlunch. SVL berättar ocks̊a

om möjligheter till finansiering till mentorskapsprogram

och om möjlighet att söka ytterligare finansiering för andra

evenemang.

Tjejföreningen Freja har meddelat att de har

lunchföreläsning och vill att vi delar deras evenemang

i v̊ara grupper p̊a Facebook. Mötet beslöt att dela evene-

manget. Frida Takman tar ansvar för detta.

Tv̊a tjejer fr̊an beteendevetenskap skickade en förfr̊agan

om att f̊a dela information i v̊ar grupper. Mötet beslöt

att dela information fr̊an tjejerna p̊a beteendevetenskap

i gruppen D-Chip @ LTH. Frida Takman tar ansvar för detta.

Rebecca Liss har pratat med D-sektionens trivselmästare om

att sätta upp affischer som motverkar användandet av hot-

fullt spr̊ak p̊a sektionen. Andra idéer som det feminisitska

självförsvaret bidragt till ska diskuteras p̊a ett framtida dis-

kussionsmöte. P̊a detta möte bör även nollningsevent dis-

kuteras och chansen att h̊alla i ett avsnitt p̊a D-sektionens

podcast, DIPA.

§11 OFMA Ordförande Rebecca Liss förklarade mötet avslutat klockan

12:52.
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Mötessekreterare Justerat

Lydia Haile Rebecca Liss

Sekreterare Ordförande
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