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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S05 14e mars 2019

Närvaro: Lucy Albinsson Ordförande

Freja Ekman Vice Ordförande

Tove Sölve Sekreterare

Hedda Klintskog Ekonomiansvarig

Joanna Liljedahl Hildebrand Näringslivsansvarig

Alice Berggren Informationsansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet öppnat klockan

12:14.

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

§3 Adjungeringar Ingen att adjungera.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan efter att ha

bytt plats p̊a paragrafer 9 och 10.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna protokollet S04 2019.

§6 Meddelanden Lucy Albinsson meddelar att hon, Freja Ekman och Hedda

Klintskog har haft ett möte med ordförande, vice ordförande

och skattmästare p̊a D-sektionen. De diskuterade kring hur

sammarbetet mellan sektionen och D-Chip ska fungera.

Primärt ska kommunikationen skötas mellan vice ordförande

p̊a D-sektionen och vice ordförande i D-Chip. Det är vik-

tigt att b̊ade D-sektionen och D-Chip kommunicerar om sina

event s̊a de krockar s̊a lite som möjligt. D-Chips event ska

även vara med p̊a D-sektionens veckoutskick.

Ett förslag som kom upp var att de b̊ada parterna skulle

kunna ha ett event tillsammans under pride som är i maj.

Alice Berggren ska kontakta Proud Tech för att höra om

deras planer under pride-helgen.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.
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§8 Näringsliv Alice Berggren vill ta kontakt med en chef p̊a Ericsson som

jobbar med AI, som hon via personliga kontakter har hört

skulle kunna tänka sig ta sig till LTH för en föreläsning. Om

det skulle bli en lunchföreläsning föresl̊ar Alice Berggren att

vi eventuellt skulle kunna ha den med Elektra för att locka

dit fler personer. Alice kontaktar Elektra för att se om de är

intresserade.

Mötet diskuterade D-Chips prislisa över företagsevent och

var överens om att den behöver ses över. I dagsläget är pri-

serna mycket l̊aga och mötet var eniga om att tro att mer

pengar skulle kunna dras in.

§9 Nationssittning Nationssittningen kommer äga rum p̊a Helsingkrona nation

den 29:e mars. Sittningen ska kosta 80 kronor för medlemmar

och D-Chip st̊ar för de resterande 60 kronorna per biljett.

Kornelia Palm ska f̊a ut ett anmälningsformulär i facebooke-

ventet. Temat för sittningen ska vara 90-tal.

§10 Budget Eftersom D-Chip är en förening under D-sektionen föresl̊ar

Hedda Klitskog att D-CHip ska byta bokföringssystem till

samma som D-sektionen har. P̊a s̊a sätt f̊ar D-sektionen en

mer övergripande bild av vad som händer i D-Chip och kom-

mer kunna hjälpa D-Chip mer. Mötet tyckter det var en

bra idé eftersom det utökar sammarbetet med D-sektionen.

Mötet beslöt att D-Chip ska ändra bokföringssystemet till

samma som D-sektionen. Medlemmarna ska informeras p̊a

VTM.

Jälmbidraget D-Chip fick i år var p̊a 15000 kronor, vilket är

5000 kronor mer än tidigare år. Hedda Klintskog tar upp att

dessa extra pengar m̊aste in i budgeten. Mötet beslöt att

lägga 3000 av kronorna under arrangemang och resterande

2000 kronor under nollning. Budgeten ska revideras p̊a VTM

s̊a att siffrorna uppdateras.
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§11 Samarbeten LTH Under föreg̊aende sytelsemöte diskuterades införandet av en

ny styrelsepost. Postens ansvar skulle vara att ha kontakt

med andra föreingar, sektioner och LTH. Mötet diskuterade

detta igen och kom fram till att en ny styrelsepost kanske in-

te är rätt väg att g̊a eftersom det i dagsläget är sv̊art att säga

vad rollen skulle innebära. Lucy Albinsson föresl̊ar istället att

lägga till ett åliggande för posten vice ordförande. Åliggandet

skulle innebära att ha kontakt med andra föreningar och

LTH. Mötet tyckte det kändes mer rimligt än att införa en

ny styrelsepost eftersom vi inte vet vad ansvaret kommer

innebära. Mötet beslöt att ansvaret ska läggas under vice

ordförande. En proposition ska skrivas till VTM för att ge-

nomföra detta. Freja Ekman ska informera valberedningen

om förändringen s̊a de kan berätta för dem som söker posten

som vice ordförande.

§12 Övrigt Styrelsen ska lägga in ett extra möte vecka 13 för förbereda

inför VTM.

Lucy Albinsson och Alice Berggren ska samarbeta för att

f̊a in ettornas mailadresser och sedan skicka ut kallelser till

VTM.

§13 OFMA Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet avslutat kloc-

kan 13:05.

Mötessekreterare Justerat

Tove Sölve Lucy Albinsson

Sekreterare Ordförande
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