
Styrelsemötesprotokoll
13 april 2015

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte 11e mars 2015

Närvaro: Sofia Siljeholm Ordförande

Emma Asklund Vice ordförande

Nora Wernerson Sekreterare

Therese Magnusson Informationsansvarig

Hanna Lindwall Näringslivsansvarig

Sara Lindgren Eventansvarig

Elin Sakurai Ekonomiansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet öppnat klockan

12:15.

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

§3 Adjungeringar Inga adjungeringar.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan med

tilläggspunkt 7.1 Jubileumsveckan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna styrelseprotokoll fr̊an mötet den

28:e januari med redaktionella ändringar.

§6 Meddelanden Sekreterare Nora Wernerson meddelade att Rasmus

Göransson informerat henne om att han känner rektorn p̊a

Katedralsskolan i Lund och att han kan ha möjlighet att fixa

in D-Chip p̊a event att lära gymnasietjejer att programmera.

Näringslivsansvarig Hanna Lindwall informerade om att hon

ska p̊a möte med Lunicore och att hon har kontakt med

Avensia och Refined Wiki om företagsevent.

Ekonomiansvarig Elin Sakurai meddelade att hon kommer

att skicka ut ekonomisk rapport för läsperiod 1 via mail.

§7 Beslutsuppföljning • Pins till D-Chip: Det diskuterades om vi vill ha pins

med slät eller präglad yta och kom fram till att vi vill

ha präglad yta.

• Kamera till D-Chip: Kameran till D-Chip har kom-

mit men inte minneskort till den.
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§7.1 Jubileumsveckan Det har skett lite ändringar i ordningen av event.

Öl/ciderprovning har flyttats till fredagen p̊a grund av al-

koholtillst̊and, g̊ar till systemet och bastufest har flyttats till

m̊andagen och chokladprovningen har flyttats till torsdagen.

§8 Övrigt Vice Ordförande Emma Asklund berättade att tröjorna skul-

le komma att kosta 18 kr mer /tröja och mötet beslöt att

detta skulle tas fr̊an D-Chips konto.

Näringslivsansvarig Hanna Lindwall har pratat med Avensia

om att ha ett företagsevent med dem och Avensia undrar

om vi har förslag/önskem̊al om vilket sorts event vill vill ha.

Mötet sa att vi gärna vill ha event p̊a deras kontor och gärna

att man f̊ar lära sig n̊agot av dem.

Ordförande Sofia Siljeholm fr̊agade om vi ville/kunde skriva

ett gyckel till flickor p̊a teknis som vi kommer att behöva

visa upp p̊a audition m̊andagen den 23/3.

§9 OFMA Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet avslutat kloc-

kan 12:45.

Mötessekreterare Justerat

Nora Wernerson Sofia Siljeholm

Sekreterare Ordförande
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