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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S04 9:e april 2020

Närvaro: Rebecca Liss Ordförande

Elna Seyer Vice Ordförande

Frida Takman Informationsansvarig

Evelina Danielsson Ekonomiansvarig

Olivia Mattsson Näringslivsansvarig

Hanna Höjbert Eventansvarig (tar anteckningar under mötet)

§1 OFMÖ Ordförande Rebecca Liss förklarade mötet öppnat klockan

12.15.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt Ingen att adjungera.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna protokollet S03 2020.

§6 Meddelanden Evelina Danielsson meddelar att D-chip f̊ar 15 000 kr fr̊an

HJELM. De gillar v̊art arbete. Evelina Danielsson ska fak-

turera HJELM.

Rebecca Liss meddelar att hon har f̊att en guide om hur

man h̊aller i VTM som ett online-möte fr̊an ordföranden p̊a

D-sektionen. Rebecca Liss skickar ut informationen till sty-

relsen. Styrelsen ska även testa h̊alla ett s̊adant online-möte

innan VTM.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljning.

§8 Näringsliv Olivia Mattsson har kontakt med Teknikfokus och D-

sektionen och reder ut fakturering för Teknikfokus och D-

chips jubileumspub.

Övrigt finns det inte s̊a mycket inom näringsliv just nu p̊a

grund av r̊adande situation, Covid-19.
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§9 Verksamhetsplan och

budget

Evelina Danielsson har kollat över budgeten och hur Covid-

19 p̊averkar den. Evelina Danielsson anser att visa punkter i

verksamhetsplanen borde strykas. Rebecca Liss föresl̊ar att

vi g̊ar igenom alla punkter upp ifr̊an och ner. Elna Seyer

ansluter till mötet 12.46. Mötet beslöt att inga punkter i

verksamhetsplanen behöver ändras men tycker att ändringar

i budgeten bör ske. Mötet beslöt att ändra Datatekniksek-

tionen till D-sektionen i verksamhetsplanen. Olivia Mattsson

tar ansvar för ändringen. Evelina Danielsson föresl̊ar att vi

ska g̊a plus minus noll under året. Hon föresl̊ar att vi ska

sänka inkomsterna fr̊an Näringsliv. Rebecca Liss försl̊ar att

mötet ska ändra budgeten och mötet beslöt att budgeten

ska ändras.

§10 LTH:s kvinnliga

föreningar

Alla föreningar vill fokusera p̊a online-evenemang istället för

en picknick i maj. Rebecca Liss försl̊ar att vi ska ha en diskus-

sion med de kvinnliga föreningarna ang̊aende evenemang till

hösten. Frida Takman tänker prata med Elektra för att bolla

idéer för online-evenemang. Rebecca Liss kommer g̊a med i

gruppchatten för picknicken tillsammans med Elna Seyer för

att diskutera evenemang till hösten.

§11 Mentorskap D-Chip Olivia Mattsson har varit i kontakt med Elektra ang̊aende

mentorskapsprogrammet. Hanna Höjbert har varit i kon-

takt med SVL och f̊att en lista med punkter som man kan

tänka p̊a. Hon lägger den i driven. Rebecca Liss föresl̊ar att

anmälan ska skickas ut snart för att hinna med intervjuer

under v̊aren. Mötet tycker förslaget l̊ater bra. Frida Takman

föresl̊ar att styrelsen bör ta ett nytt foto för att lägga ut p̊a

hemsidan. Rebecca Liss föresl̊ar att det ska göras efter VTM.
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§12 Information fr̊an Staben

ang. D-Chip nollningse-

vent

Rebecca Liss berättar att hon och Hanna Höjbert har haft

möte med Staben. Nu väntar D-chip p̊a att Staben ska sätta

ett preliminärt schema. D-chip kan sedan planera sina eve-

nemang utefter detta schema. Olivia Mattsson lämnar mötet

13.05.

§13 Övrigt Hanna Höjbert undrar om D-chip ska h̊alla nationssittning.

Evelina Danielsson föresl̊ar att vi borde avboka p̊a grund

av att Covid-19 inte har slagit h̊art mot Sk̊ane än. Rebec-

ca Liss föresl̊ar att D-chip bör avboka om läget ser likadant

eller värre ut. Evelina Danielsson föresl̊ar att D-chip ska sat-

sa p̊a ett utomhus-event istället. Rebecca Liss föresl̊ar att

h̊alla evenemanget sent i maj. Mötet beslöt att avboka na-

tionssittningen och ha ett utomhusevenemang istället. Han-

na Höjbert, Evelina Danielsson och Elna Seyer tar ansvar

för att planera evenemanget. Idén är att h̊alla det p̊a samma

datum som nationssittningen skulle varit, 20e maj. Rebec-

ca Liss tar upp att införskaffa rosa jeans-jackor med D-chips

tryck till evenemanget och framtida evenemang. Det verkar

sv̊art att f̊a till p̊a grund av hög kostnad. Frida Takman

lämnar mötet 13.14. Rebecca Liss föresl̊ar att alla ska tänka

p̊a vad styrelsen skulle kunna ha istället för de vanliga gr̊aa

tröjorna samt förslaget jeans-jackor.

Rebecca Liss fr̊agar Evelina Danielsson hur det g̊att med

Ericsson och fortfarande-fräsch medaljerna. Evelina har f̊att

mail fr̊an Ericsson som hon ska kolla p̊a. Hon ska skicka betal-

ningsinformation till de som f̊att fortfarande-fräsch medaljer.

§14 OFMA Ordförande Rebecca Liss förklarade mötet avslutat klockan

13.18.
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Mötessekreterare Justerat

Lydia Haile Rebecca Liss

Sekreterare Ordförande
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