
Styrelsemötesprotokoll
13 april 2015

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte 1a april 2015

Närvaro: Sofia Siljeholm Ordförande

Nora Wernerson Sekreterare (fr.o.m. §8)

Therese Magnusson Informationsansvarig

Hanna Lindwall Näringslivsansvarig

Sara Lindgren Eventansvarig

Elin Sakurai Ekonomiansvarig

Elise Eborn Revisor

Lia Karida

§1 OFMÖ Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet öppnat klockan

12:17.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Lia Karida.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan med

tilläggspunkterna:

8.1 Utvärderingsmöte

8.2 Eurovision

8.3 Styrelsemys med D-sek

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Inga protokoll att godkänna.

§6 Meddelanden Eventansvarig Sara Lindgren informerade att jubileumsvec-

kan var avslutad och att den generellt gick bra.
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§7 Beslutsuppföljning • Kamera till D-Chip: Ordförande Sofia Siljeholm

informerade att minneskortet till kameran har kom-

mit och yrkade p̊a att punkten ska strykas fr̊an be-

slutsuppföljningen. Mötet beslöt att stryka punkten

fr̊an beslutsuppföljningen.

• Pins till D-Chip: Ordförande Sofia Siljeholm infor-

merade att pinsen är beställda och kommer att komma

och 3-4 veckor och yrkade p̊a att punkten stryks fr̊an

beslutsuppföljningen. Mötet beslöt att stryka punkten

fr̊an beslutsuppföljningen.

§8 Dammiddag 2.0 Eventansvarig Sara Lindgren informerade att middagen

kommer h̊allas 18e april och att D-Chips styrelse kommer

sälja biljetter utanför iDét veckan innan. Elektras medlem-

mar kommer ocks̊a att handla fr̊an oss d̊a.

Nora kom till mötet.

Eventansvarig Sara Lindgren berättade ocks̊a att styrelsen

kommer att f̊a hjälpa till att städa efter sittningen. Dessutom

är D-Chip styrelsen medbjuden p̊a sexan där det är bring

your own booze.

§8.1 Utvärderingsmöte Mötet beslöt att ha utvärderingsmöte den 18:e maj kl 17.

§8.2 Eurovision Eventansvarig Sara Lindgren lade fram 5 förslag p̊a hur man

skulle kunna h̊alla eventet och undrade vad mötet ans̊ag bäst.

1, baren öppen och n̊agon form av buffé.

2, baren stängd men n̊agon form av buffé.

3, minisittning innan.

4, typ bakismys med lite snacks.

5, bara soffor.

Mötet beslöt att h̊alla baren öppen, om sexmästaren

godkänner detta, och ha en buffé samt snacks. Biljetter kom-

mer att säjlas till detta event.
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§8.3 Styrelesmys med D-sek Eventansvarig Sara Lindgren informerade att hon fr̊agat D-

seks styrelse om dem var intresserade att ha ett mys med

grillning och lekar med mera tillsammans med D-Chips sty-

relse, styrelsen hade varit intresserad. Sara fr̊agade om D-

Chips styrelse var intresserad av n̊agot s̊adant, styrelsen med-

delade att de var intresserade.

§9 Övrigt Lia Karida informerade att hon pratat med Sony och att de

sagt att de är intresserade av att ha företagsevent med D-

Chip och att det gärna ville att vi kom p̊a n̊agon form av

studiebesök.

§15 OFMA Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet avslutat kloc-

kan 12:43.

Mötessekreterare Justerat

Nora Wernerson Sofia Siljeholm

Sekreterare Ordförande
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