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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte 31a mars 2016

Närvaro: Elin Sakurai Ordförande

Emma Asklund Vice ordförande

Therese Magnusson Informationsansvarig

Hanna Lindwall Näringslivsansvarig

Nick Persson Revisor

Elise Eborn D-Chip funktionär

§1 OFMÖ Ordförande Elin Sakurai förklarade mötet öppnat klockan

12:48.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Elise Eborn.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att stryka punkt §8 Temasittning 2016 fr̊an

föredragningslistan. Mötet beslöt även att lägga till punk-

ten §9.1 Flytta VTM. Därefter beslöt mötet att godkänna

föredragningslistan med ändringarna.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Inga protokoll att godkänna.

§6 Meddelanden Elin Sakurai lät meddela att Emma Asklund hade kontak-

tat TLTH, specifikt Björn Sanders, ang̊aende D-Chips si-

tuation med Datatekniksektionen och att svaret hade varit

hänvisningar till TLTHs styrdokument och policydokument.

Elin Sakurai lät även meddela att hon och Sara Lindgren

hade haft möte med JäLM (Jämställdhet, likabehandling och

m̊angfald) i tisdags (29 mars) och att de d̊a fick reda p̊a att:

• JäLM anser att D-Chip gör ett jobb åt sektionen. Det-

ta d̊a sektionen m̊aste arbeta för att göra könen mer

jämnfördelade p̊a sektionen och sektionen inte gör det-

ta utan det gör D-Chip.

• Om gr̊azonen kring D-Chip suddas ut genom att D-

Chip blir frist̊aende m̊aste sektionen själva arbeta för

att jämna ut könsfördelningen d̊a D-Chip inte längre

räcker.
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Elin Sakurai meddelade ocks̊a att det i teknologk̊aren p̊ag̊ar

en diskussion kring jämställdhet och att de flesta där anser

det vara okej med tjejföreningar men de är oense om killar

ska f̊a stängas ute fr̊an att hjälpa till.

§7 Näringsliv Näringslivsansvarige Hanna Lindwall uppdaterade styrelsen

om v̊ar näringslivsstatus. Hon lät meddela att vi kommer att

ha ett event p̊a m̊andag (4 april) med Academic Work och att

hon har mailat med Fingerprints och Tactel om samarbete.

§9 Övrigt Emma Asklund tog upp D-Chip tröjor och berättade att det

endast var styrelsen som skulle ha. Hon berättade även att

hon hade problem med att f̊a bilden vektorbaserad men att

hon höll p̊a att fixa det.

§9.1 Flytta VTM Mötet beslöt att flytta VTM fr̊an den 13 april till den 27

april. Detta d̊a valberedningen inte hade blivit ordentligt in-

formerade om det ordinarie datumet för VTM och därför inte

startat ig̊ang sitt arbete. S̊a för att de skulle hinna utföra sitt

arbete flyttas VTM.

§10 OFMA Ordförande Elin Sakurai förklarade mötet avslutat klockan

12.53.

Mötessekreterare Justerat

Therese Magnusson Elin Sakurai

Informationsansvarig Ordförande
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