
Styrelsemötesprotokoll S04
14 april 2016

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte 3e Mars 2016

Närvaro: Elin Sakurai Ordförande

Emma Asklund Vice Ordförande

Lisa Claesson Sekreterare

Therese Magnusson Informationsansvarig

Hanna Lindwall Näringslivsansvarig

Hanne Heing̊ard Eventansvarig

Sofia Siljeholm Ekonomiansvarig fr̊an §10

Nick Persson Revisor fr̊an §6

§1 OFMÖ Elin Sakurai förklarade mötet öppnat klockan 12:21.

§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 mötesprotokollet fr̊an 20e no-

vember 2015.

§6 Meddelande Elin Sakurai meddelade att hon har börjat ta tag i folk som

extra VTM ville att vi skulle diskutera med.

Emma Asklund berättar att vi utg̊ar fr̊an vad vi f̊ar för svar

fr̊an k̊aren och tar det vidare därifr̊an.

Elin Sakurai meddelar även att Sofia Siljeholm kommer be

Mattias Eklund att lägga till en ekonomimail.

§7 Näringsliv Hanna Lindwall undrar om Elin Sakurai har f̊att kontakt-

uppgifter till Avensia för fakturering.

Elin Sakurai svarar att överlämningen mellan Elin och Sofia

Siljeholm inte har skett än och att det kommer fixas efter

detta.
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Hanna Lindwall informerar att felet med ARM var orsakat

av att organisationsnummret var fel och att de litade p̊a att

Datatekniksektionens organisationsnummer var mer rätt.

Hanna Lindwall fr̊agade om Elin Sakurai hade tagit kontakt

med Fingerprints.

Elin Sakurai svarade att hon och Lisa Claesson pratade med

en Eva, och att Hanna Lindwall skulle säga det till personen

p̊a visitkortet. Elin berättar att de gärna vill ha ett event

med IT-tjejer.

Hanna Lindwall berättade att hon har pratat med killar som

jobbar p̊a Fingerprints och att det verkar som de har väldigt

f̊a tjejer.

Hanna Lindwall meddelar att hon kommer sätta upp affischer

till eventet med Academic Work om en m̊anad.

Emma Asklund fr̊agar om det är med Datatekniksektionen.

Hanna Lindwall svarar att det inte är med dem.

Elin Sakurai undrar om vi kan ha eventet med Elektra.

Hanna Lindwall tyckte det var en bra idé och att hon skulle

höra med Elektra.

§8 Val av funktionärer Mötet beslöt att välja in Maria Persson (dic11mpe) och

Elise Eborn (ast13eeb) som Funktionärer.

§9 Definiera Elin Sakurai berättar att hon valde att ta med punkten för

funktionärstack att det var osäkert om vem som ska ha tack.

Emma Asklund informerar att vi har mycket i tackbudgeten

och om den inte har krympt s̊a kan köra p̊a med den budgeten

som finns. Emma berättar även att förra året körde de p̊a

biobiljetter för funktionärer och whisky till PH.

Hanna Lindwall berättade att det inte var s̊a m̊anga som

kom p̊a tacket förra året.

Elin Sakurai berättade att sexan efter temasittningen funge-

rar som ett tack.

Therese Magnusson sade att om man inte kör temasittning

och liknande, bör vilka och hur mycket skrivas ner s̊a att vi

har koll inför planering av tack.
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Nick Persson undrade hur mycket som skiftet gick p̊a.

Lisa Claesson svarade att skiftet gick p̊a under 500kr.

Mötet beslöt att om man jobbar minst 1 g̊ang s̊a ska man f̊a

tack och att styrelsen ska skriva ner vilka som jobbade och

när de jobbade.

§10 Styrelsehoodies Emma Asklund berättar att hon inte tycker om Sandryds

d̊a man m̊aste ha organisationsnummer och inloggning. Och

d̊a det var n̊agra år sen som det köptes in fr̊an dessa s̊a

behövde hon f̊a tag i Philip Holgersson, vilket tydligen var

sv̊art d̊a han jobbar. Emma informerar att vi har en bud-

get p̊a 428kr/styrelseledamot och priserna p̊a förslagen var

370kr/styck fr̊an Ekprint och 470kr/styck utan tryck fr̊an

Sandryd.

Elin Sakurai kommer med tv̊a förslag. Första är att man g̊ar

under budget och ger revisorerna en chans att f̊a en tröjor

och den andra är att köra p̊a de dyrare tröjorna, men att man

betalar självkostnadspriset för det som vi g̊ar över budgeten

med.

Therese Magnusson meddelade att vi behöver fr̊aga om

n̊agon av medlemmarna vill ocks̊a ha en tröja och ber Emma

Asklund att göra en exempeltröja och skicka ut information

om priset.

Elin Sakurai meddelar att hon kommer vara väldigt strikt

med att inte g̊a över budgeten detta året d̊a vi gick back

förra året.

Hanna Lindwall fr̊agar hur mycket back vi kan g̊a i år.

Elin Sakurai svarar att hon ska kolla upp mer exakt hur

mycket vi f̊ar g̊a back detta året.

Mötet beslöt att ta de billigare tröjorna.

Elin Sakurai informerar att tidigare år har det bara köpts in

tröjor en g̊ang om året och d̊a hel̊ar p̊a ryggen. Men att

vi borde köra 16/17 för de som g̊ar p̊a under sommaren

i år. Det kommer g̊a åt mer pengar detta året, men inte

nästkommande år.

Nick Persson undrar om de som gick p̊a förra sommaren har

f̊att tröjor.

3 (5)
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Elin Sakurai svarade att de inte har f̊att.

Mötet beslöt att köpa in för de som g̊ar p̊a sommaren och

att man köper tröjor tv̊a g̊anger om året.

§11 Temasittning 2016 Hanne Heing̊ard fr̊agade om ett lämpligt datum för tema-

sittningen.

Elin Sakurai berättade att Sara Lindgren föresl̊ar att det är

p̊a en lördag och att det inte f̊ar krocka med annat. Alla

helger i April g̊ar med andra ord bort. Elin föresl̊ar den 14e

Maj, helgen i omtentaveckan.

Mötet beslöt att välja den 14e Maj som datum för tema-

sittningen.

Hanne fr̊agade om n̊agon har förslag p̊a roliga teman.

Elin Sakurai föreslog att vi sätter upp ett dokument i driven

för att skriva ner förslag p̊a teman.

§12 Alternativt namn för

E:2210

Elin Sakurai meddelar att det som valdes p̊a mötet med

Elektra blev Komı̂tea och att detta namn ska kunna

användas i officiella sammanhang istället för E:2210.

§13 Övrigt Elin Sakurai informerar att vi behöver sätta datum för sty-

relsemöten i nästa läsperiod.

Mötet beslöt att ta varannan torsdag: 31/3, 14/4 och 26/5.

Elin Sakurai informerar att vi även behöver börja preppa

inför VTM och att vi behöver träna p̊a gyckel till Datatek-

niksektionens alumnimiddag.

Emma Asklund uppmuntrar att man kommer med förslag

p̊a gyckel till alumnimiddagen.
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§14 OFMA Elin Sakurai förklarade mötet avslutat klockan 12:56

Mötessekreterare Justerat

Lisa Claesson Elin Sakurai

Sekreterare Ordförande
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