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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S05 14e september 2017

Närvaro: Stina Andreason Ordförande

Jenny Martinsson Informationsansvarig

Hanna Tydén Ekonomiansvarig

Frida Gunnarsson Näringslivsansvarig

Tselmeg Baasan Eventansvarig

Elise Eborn Revisor

Sara Lindgren

§1 OFMÖ Ordförande Stina Andreason förklarade mötet öppnat kloc-

kan 12:21.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Sara Lindgren.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan med

tilläggspunkt 13.1 Funktonärer.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna protokollet S04.

§6 Meddelanden Inget p̊a meddelanden.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen

§8 Näringsliv Frida Gunnarsson meddelar att hon har mejlat 1337

ang̊aende mentorsprogram och inspirationskväll. Sara Lind-

gren nämnde att åka ut till företag brukar vara populärt.

Stina Andreason skulle kontakta en person p̊a ÅF och Fri-

da Gunnarsson skulle kunna kontakta flertalet företag, bl.a.

Avensia.
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§9 Cykelfest Vi ska lägga ut en p̊aminnelse att anmäla sig till cykelfes-

ten eftersom vi inte har f̊att lika m̊anga anmälningar som

vi hoppats p̊a. Jenny Martinsson ska lägga ut p̊aminnelse i

evenemanget.

Ebba Lundvall och Hanna Tydén ska be nollorna att komma

med förslag till nya tygmärken p̊a sin station. Jenny Martins-

son och Tselmeg Baasan ska leka en lek där man har en lapp

i pannan med en person som resterande ska illustrera för att

man ska kunna gissa vem det kan vara.

Man kommer äta i ca 1 1/2 timme p̊a varje ställe och vi

börjar med första rätten kl 17.00.

§10 Framtida event Under hösten skulle vi vilja anordna en tjejkväll i bastun,

sittning med Elektra p̊a nation, pluggkväll med fika innan

tentorna och alumnijulbord. Datum till alumnijulbordet och

tackfest tas upp p̊a beslutsuppföljningen nästa möte. Det bör

äga rum en helgdag i början av december. Elin Sakurai har

ansvarat för catering tidigare, därför kan man kontakta med

henne vid eventuella fr̊agor. Julbordet brukar vara i fikafika.

§11 Budget Nollningsbudget är överskriden p.g.a. fler nollor än van-

ligt. Under hösterminsmötet bör vi nämna att tröjorna

översteg budget och förklara hur det hanteras. Datum för

höstterminsmötet bör tas upp p̊a beslutsuppföljningen nästa

möte.

§12 Eget bankkonto Hanna Tydén meddelar att hon har haft kontakt med Ax-

el Whilborg ang̊aende ett bankkonto. Axel Whiborg skulle

överväga detta eftersom vi behöver ha ett eget organisations-

nummer d̊a. Hanna Tydén kontaktar Elin Sakurai ang̊aende

detta.

§13 Kommande möten Vi kommer att ha styrelsemöte varannan torsdag fram till

tentaperioden börjar. Stina Andreason bokar rum hos lokal-

bokningen och meddelar plats i kallelsen.

Jenny Martinsson föreslog att vi skulle ha halloween/et-

sittning vilket kan tas upp p̊a kommande möte.

§13.1 Funktionärer Mötet beslöt att välja in Michelle Hawkins till funktionär.
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§14 Övrigt Det ska ordnas en tackfest för de funktionärer som

hjälpt till under D-Chips evenemang. De som jobbade p̊a

välkomstlunchen var Nora Wernerson, Alexandra Bucei,

Hanna Höjbert, Elin Sakurai och Therese Magnusson.

Vi borde kontakta JäLm som är likabehandlingsutskottet p̊a

LTH vid fr̊agor ang̊aende vilka som f̊ar uteslutas. Vi avvaktar

tills vi f̊ar förfr̊agan.

De märken som ligger i komitea ska arkiveras. Vi borde fun-

dera p̊a nya märken som kan beställas till v̊aren. Därför ska

vi ha en märkesdesignstävling p̊a cykelfesten där nollorna f̊ar

designa ett framtida märke med max tre färger.

§15 OFMA Ordförande Stina Andreason förklarade mötet avslutat kloc-

kan 13:00.

Mötessekreterare Justerat

Frida Gunnarsson Stina Andreason

Näringslivsansvarig Ordförande
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