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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S05 28:e april 2020

Närvaro: Rebecca Liss Ordförande

Elna Seyer Vice Ordförande

Lydia Haile Sekreterare

Evelina Danielsson Ekonomiansvarig

Olivia Mattsson Näringslivsansvarig

Hanna Höjbert Eventansvarig

Frida Takman Informationsansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Rebecca Liss förklarade mötet öppnat klockan

12:07.

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

§3 Adjungeringar Ingen att adjungera.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna protokollet S04 2020.

§6 Meddelanden Frida Takman p̊aminner om mail fr̊an Lundsuniversitet

ang̊aende intervju. Mötet beslöt sig för att svara med datu-

men 11/5, 12/5 samt 15/5 efter 15:00. Elna anslöt till mötet.

§7 Beslutsuppföljning Evelina Danielsson föresl̊ar att lägga till renoveringen av

sk̊apet i verksamhetsplanen. Mötet beslöt att lägga till re-

noveringen av sk̊apet i verksamhetsplanen som annars förblir

oförändrad.

§8 Näringsliv Olivia Mattsson meddelar att det inte finns n̊agot nytt att

diskutera kring näringsliv. Evelina Danielsson meddelar att

hon har pratat med D-sektionenens skattmästare kring fak-

turering av Teknikfokus och pengarna är p̊a väg. Evelina

Danielsson har även hört av sig till Ericsson kring fakture-

ring.

1 (4)
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§9 Inför VTM Rebecca Liss meddelar att handlingar till kommande VTM

inte har kommit ut eftersom revisor för året 2019 inte skrivit

sin revisorsberättelse. Rebecca Liss föresl̊ar att alla andra

handlingar g̊ar ut idag och att ansvarsbrefielsen för styrel-

sen 2019 möjligtvis skjuts upp. Mötet beslöt att skicka ut

handlingarna men avvakta med revisorsberättelsen.

Rebecca Liss har tid med D-sektionens ordförande för att

reda ut Zoom inför VTM.

Hanna Höjbert föresl̊ar att styrelsen samlas under VTM.

§10 LTH:s kvinnliga

föreningar

Rebecca Liss föresl̊ar att börja planera en stor tjejsittning till

hösten. Mötet beslöt att ta upp detta igen med nya invalda

efter VTM.

§11 Mentorskap D-Chip Hanna Höjbert föresl̊ar att de som planerar mentorsskaps

programmet träffas för att skicka ut ansökan och börja pla-

nera intervjuer.
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§12 Övrigt Hanna Höjbert föresl̊ar att de som planerar framtida digitala

evenemang h̊aller ett möte. Olivia Mattsson föresl̊ar ett eve-

nemang via House Party. Hanna Hjöbert föresl̊ar en Cooking

along via Zoom.

Evelina Danielsson berättar att de som organiserar feminis-

tiskt självförsvar är en underorganisation till ung vänster.

Styrelsen var inte medveten om detta. Evelina Danielsson

berättar att det inte st̊ar n̊agot om samarbete med politiska

organisationer i stadgarna men föresl̊ar att vi under ett di-

sussionsmöte tar fram policy kring detta. Mötet h̊aller med.

Evelina Danielsson fr̊agar om n̊agon har fr̊agor kring budge-

ten. Hon g̊ar sedan igenom budgeten.

Hanna Höjbert fr̊agar hur det är tänkt att vi tackar jubile-

umsgruppen och föresl̊ar att det sker maj m̊anad. Evelina

Danielsson föresl̊ar hon att vi endast erbjuder tackpengar

ifall vi själva inte ska vara med p̊a tacket. Rebecca Liss

föresl̊ar att vi sl̊ar ihop tackfest med kommande skiphte.

Evelina Danielsson fr̊agar om budgeten för tack och skiphte.

Mötet beslöt att flytta över 400 kronor fr̊an övrigt till tack

i budgeten.

Rebecca Liss berättar att i dagsläget inte äger v̊ara stadgar

i Overleaf. Frida Takman tar ansvar för att ändra detta.

§14 OFMA Ordförande Rebecca Liss förklarade mötet avslutat klockan

13:02
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Mötessekreterare Justerat

Lydia Haile Rebecca Liss

Sekreterare Ordförande

4 (4)


