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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S04 11e mars 2019

Närvaro: Lucy Albinsson Ordförande

Freja Ekman Vice Ordförande

Tove Sölve Sekreterare

Hedda Klintskog Ekonomiansvarig

Joanna Liljedahl Hildebrand Näringslivsansvarig

Alice Berggren Informationsansvarig

Kornelia Palm Eventansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet öppnat klockan

12:16.

§2 Tid och sätt Mötet beslöt att godkänna tid och sätt efter att platsen

byttes till Komitêa för att sal 1407 var l̊ast.

§3 Adjungeringar Ingen att adjungera.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna protokollet S03 2019.

§6 Meddelanden Inga meddelanden.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.

§8 Näringsliv Joanna Liljedahl Hildebrand och Kornelia Palm har varit p̊a

möte med Volvo. Inget specifikt event planerades men de har

diskuterat olika möjligheter och ska h̊alla kontakt.
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§9 Jälm D-Chips ansökan om Jälm-bidraget p̊a 15000 kr har

godkänts. Under mötet med Jälmgruppen diskuterades

hur kommunikationen mellan D-Chip och Jälmgruppen ska

förbättras. Jälmgruppen kom med förslag p̊a vad vi kunde

samarbeta kring och det gällde framförallt hur LTH ska f̊a in

fler tjejer p̊a Datasektionen. De kom med förslag s̊a som att

D-Chip skulle hjälpa till s̊a att tjejer kunde skugga kvinnliga

studenter p̊a D-sektionens program och att rekrytera tjejer

till studentambassadörer.

§10 Förh̊allningssätt Mötet diskuterade hur D-Chip ska samarbeta med LTH och

Jälmgruppen. Det finns inget i D-Chips stadgar om att

föreningen har som uppgift att försöka f̊a in fler tjejer p̊a

D-sektionens program, utan bara att D-Chip ska arbeta för

trivseln för de som redan g̊ar programmen. Styrelsen kom

fram till att vi gärna hjälper till med att hitta studentambas-

sadörer, till exempel genom att sprida information p̊a v̊ara

kanaler men vill inte ha ansvar för rekryteringen d̊a mötet

anser att det bör vara LTH:s uppgift. Ungefär detsamma

gäller skuggningen. D-Chip är gärna med och hittar tjejer

som kan bli skuggade men själva processen anser styrelsen

att LTH bör h̊alla i.

Mötet h̊aller med Jälmgruppen att v̊ar kommunikation med

dem och andra p̊a LTH borde bli bättre s̊a att vi kan arbeta

mer tillsammans och ha kontinuerlig kontakt.
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§11 Eventuella

tillvägag̊angssätt

Freja Ekman tog upp att vi borde fixa de flyers som vi

p̊abörjat arbetet med för att kunna dela ut till gymnasietje-

jer. Vi behöver bilder till dessa flyers.

Efter att ha pratat med Jälmgruppen och även en program-

meringslärare tycker Lucy Albinsson och Hedda Klintskog

att D-Chip borde ha n̊agon som är ansvarig för att kommu-

nicera med andra grupper, till exempel LTH, Jälmgruppen

och andra föreningar. Det behövs för att LTH gemensamt

ska arbeta mot ett bättre klimat. Förslaget är att skapa en

ny styrelsepost som skall sköta denna kontakt. Mötet disku-

terade kring detta och kom fram till att en ny post är ett bra

förslag och styrelsen ska se över vad denna post skulle kunna

innebära. Om det verkar bra ska en proposition skrivas till

VTM. Styrelsen är överens i detta. I stadgarna kan styrelsen

i dagsläget inte utläsa att n̊agot säger emot ett jämnt antal

poster i styrelsen som det i s̊adana fall skulle bli. Detta m̊aste

dock ses över s̊a att det inte uppst̊ar n̊agra problem. Mötet

beslöt att försöka jobba fram en ny styrelsepost till VTM.

Om förslaget om en ny styrelsepost g̊ar igenom bör styrelsen

revidera 2019:s verksamhetsplan genom att lägga till att det

ska arbetas för en ny post i styrelsen.

Alice Berggren kom med förslaget att försöka ha fler plugg-

kvällar i höst eftersom det är d̊a m̊anga av ettorna känner

att det känns sv̊art med programmeringen. Det är bra om

det finns möjlighet att ha med programmeringslärare under

pluggkvällarna.
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Styrelsemötesprotokoll S04
12 mars 2019

§12 Övrigt Lucy Albinsson och Hedda Klintskog ska p̊a lunchmöte med

Elektra för att diskutera kring ett event tillsammans med

dem och DEA (ett kvinnligt nätverk för studenter och utex-

aminerade fr̊an D- eller E-sektionen p̊a LTH). Eventet ska

vara en mingelkväll i Edekvata. Styrelsen försl̊ar att eventet

ska vara den 15:e april.

P̊a grund av GDPR har styrelsen inte tillg̊ang till ettornas

mailadresser och dessa behövs för att skicka ut kallelsen till

VTM. Alice Berggren föresl̊ar att vi skall göra ett formulär

för att samla in mailadresserna där fr̊agan ställs om D-Chip

f̊ar lov att spara uppgifterna tills personerna aktivt säger nej

till vara med. Formuläret ska länkas i facebookeventet för

VTM.

För att detta ska underlättas i framtiden diskuterade styrel-

sen att mailadresserna ska samlas in under nollningen, till

exempel under välkomstlunchen eller under första dagen d̊a

nollorna sitter i en datasal och fyller i andra saker. P̊a s̊a sätt

kommer de flesta medlemmarna med p̊a maillistan.

Alice meddelar att mailalias är fixat s̊a rätt personer f̊ar rätt

mail.

§13 OFMA Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet avslutat kloc-

kan 13:04.

Mötessekreterare Justerat

Tove Sölve Lucy Albinsson

Sekreterare Ordförande
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