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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S03 25: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

12.23.

§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 Her Tech Future vill ha hjälp att hitta faddrar.

Den nya loggan börjar bli klar men den gamla loggan ska

beh̊allas till mötesprotokoll och lite andra saker.

Vi har inte f̊att mycket svar p̊a intresseanmälan till studi-

ekvällen.

Victoria Garcia anslöt till mötet. (12.24)

§7 Beslutsuppföljning Budget till märken blir runt 2000kr.

Artister vill hjälpa med info-blad.

§8 Näringsliv Netcompany vill ha möte nästa vecka och är intresserade av

att ha ett digitalt event. Förslag att Lisa Bybro ocks̊a är med

p̊a detta möte. Mötet beslöt att Lisa Bybro är med Lisa af

Klint p̊a detta möte.
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§9 Kommande evenemang Studiekvällar: p̊a grund av f̊a svar p̊a intresseanmälan öppnas

eventet till hela D-sektionen. Förslag att ge Anna blommor

som tack för hjälpen. Mötet beslöt att studiekvällen h̊alls

torsdag 4/3 kl 18-20 och är öppen för hela D-sektionen.

Spelkväll med Elektra: Mötet beslöt att Ellen Petersen och

Lisa Bybro ska ha möte med Elektra för att diskutera vidare.

Skiphtesgasquen: Det är otydligt hur m̊anga som ska g̊a p̊a

eventet. Det kommer att presenteras en öl var 30 minut och

i en av de pauserna ska D-Chip h̊alla i en lek p̊a cirka 10

till 20 minuter och leken ska vara oberoende p̊a storleken p̊a

sällskapet. Mötet beslöt att Lisa Bybro fixar ett musikquiz.

§10 Mentorskapsprogrammet Tv̊a utvärderingsforumär ska skickas ut, ett till nollorna och

ett till phaddrarna. Lisa Bybro kan ge lite insikt i fr̊agor ef-

tersom hon deltog i mentorskapsprogrammet. Mötet beslöt

att Ellen Petersen tar huvudansvaret för detta. Det finns ing-

en budget till slutaktivitet för programmet. Mötet beslöt att

Maria Tavemark ska kolla p̊a en budget när hon har blivit

firmatecknare. Ellen Petersen bokar in ett möte för detta i

kommande vecka.

§11 Övrigt Kickoff för D-chips styrelse kommer h̊allas efter tentaperio-

den.

§12 OFMA Ordförande Ellen Petersen förklarade mötet avslutat klockan

12.57

Mötessekreterare Justerat

Gabriela Medina Ellen Petersen

Sekreterare Ordförande
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