
Styrelsemötesprotokoll S04
13 september 2017

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S04 8e augusti 2017

Närvaro: Stina Andreason Ordförande

Sara Trygve Vice Ordförande

Ebba Lundvall Sekreterare

Jenny Martinsson Informationsansvarig

Hanna Tydén Ekonomiansvarig

Frida Gunnarsson Näringslivsansvarig

Tselmeg Baasan Eventansvarig

§1 OFMÖ Vice Ordförande Sara Trygve förklarade mötet öppnat kloc-

kan 15:09.

§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 S03.

§6 Meddelanden Inget p̊a meddelanden.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen

§8 Näringsliv Inget p̊a näringsliv.

§9 Tröjor Mötet beslöt att Frida Gunnarsson beställer gr̊aa jackor fr̊an

Medtryck. Trycket p̊a framsidan ska best̊a av namn och post

och trycket p̊a baksidan ska best̊a av bara D-Chips logga

vilket beslutades i föreg̊aende möte.

§10 Nollning Jenny Martinsson skriver ihop ett brev och skapar ett eve-

nemang till välkomstlunchen.
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Sara Trygve har bokat Idét söndagen den 20 augusti kl 8.00-

19.00. Välkomstlunchen ska börja kl 12.00 med lekar i ca 1

timme för att sedan äta tacos tillsammans. De lekar som ska

utföras är bl.a. en presentationslek och kartongleken men fler

förslag p̊a lekar behövs.

Frida Gunnarsson skriver ihop ett meddelande till funk-

tionärerna att de gärna f̊ar hjälpa till med förberedelserna

och att de även f̊ar vara med under välkomstlunchen.

D-chips styrelse ska föresl̊a en lek med rockring till D-Chips

station p̊a LIGG.

Ebba Lundvall bokar MoP när Staben förslagit datum.

Cykelfesten ska h̊allas inom ett litet omr̊ade för att de som

inte har cyklar ska kunna vara med. Därav är förslaget att ha

middag hos Ebba Lundvall p̊a Helsingkrona, Tselmeg Baa-

san p̊a Sparta och Frida Gunnarsson p̊a Dag Hammarskölds

väg. Efter middagarna är det lekar p̊a gröngräset om det är

fint väder där man kan spela kubb och grilla marshmellows.

Staben ska föresl̊a en söndag d̊a cykelfesten kan äga rum.

Under nollegasquen kommer tjejerna f̊a ett band framför sig

p̊a bordet som de kan göra en rosett av och hänga p̊a mössan.

Tselmeg Baasan skriver ihop det schema som ska följas under

välkomstlunchen.

§11 Övrigt Inget ärende under övrigt.

§12 OFMA Vice Ordförande Sara Trygve förklarade mötet avslutat kloc-

kan 15:52.

Mötessekreterare Justerat

Ebba Lundvall Sara Trygve

Sekreterare Vice Ordförande
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