
Styrelsemötesprotokoll S06
3 oktober 2016

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte 14e april 2016

Närvaro: Elin Sakurai Ordförande

Emma Asklund Vice Ordförande fr̊an §3
Lisa Claesson Sekreterare

Therese Magnusson Informationsansvarig

Sofia Siljeholm Ekonomiansvarig

Hanna Lindwall Näringslivsansvarig fr̊an §10

Nick Persson Revisor

Elise Eborn D-Chip funktionär

Sara Lindgren Valberedningsfunktionär

Johan Rönn̊aker

§1 OFMÖ Ordförande Elin Sakurai förklarade mötet öppnat klockan

12:11.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Elise Eborn, Johan Rönn̊aker

och Sara Lindgren.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att ändra punkt §9 Övrigt till §10 och

§10 OFMA till §11. Mötet beslöt därefter att godkänna

föredragningslistan med ändringarna.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna styrelsemötetsprotokollen S01,

S02, S03, S04, S05.

§6 Meddelanden Sara lät meddela att den 21e maj kommer Datatekniksektio-

nen ha ett gokartevent och om n̊agon lyckas f̊a en bättre tid

än henne s̊a bjuder hon p̊a glass. Hon lät ocks̊a meddela att

det kommer in nya märken till Datatekniksektionen och att

det antagligen kommer finnas en märkespicknick i slutet av

maj för att minska trycket under nollningen.
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Elin berättar om att hon har börjat jobba med LTHs stu-

dentambassadörer och kommer åkta ut till gymnasieskolor

under hösten.

Lisa lät meddela att Datatekniksektionens ordensband kom-

mer finnas att köpa p̊a luncher idag och imorgon om man

vill ha band till balen i veckan.

Elin lät meddela att Datatekniksektionens VTM har varit.

Sara lät meddela att valberedningen bjuder p̊a lunch imor-

gon inför D-Chips VTM där de söker personer till bland an-

nat styrelseposter.

§7 Näringsliv Elin lät meddela att Hanna inte är närvarande och kommer

eventuellt senare under mötet. Elin fr̊agade mötet om de vill

skjuta upp punkten Näringsliv tills Hanna är närvarande.

Nick konstaterade att vi inte borde skjuta upp tills hon är

här om vi skulle hinna avsluta mötet.

Mötet beslöt att hoppa över punken Näringsliv. Om Hanna

hinner till mötet tas denna punkt upp under Övrigt.

§8 Temasittning 2016 Elin sade att idag var tanken att vi skulle börja planera te-

masittningen och bestämma tema för den.

Sara lät meddela att det borde göras en lokalbokning av iDét

om man vill vara i iDét.

Sofia fr̊agade om n̊agon vet hur l̊angt Hanne har kommit i

planeringen.

Elin svarade att hon inte tror att Hanne har kommit n̊agon

vart i planeringen d̊a Hanne inte har pratat med henne om

sittningen sedan det beslutades att man skulle ta upp detta

efter p̊ask och diskutera om hur man ska lägga upp det. Hon

sade ocks̊a att det ser ut som att vi andra kommer behöva

ta beslut om sittningen och inte Hanne.

Sofia sade att man kan diskutera sittningen utanför mötet.

Elin sade att man kan ta upp förslag idag och hur man vill

g̊a tillväga med eventet.

Sara lät meddela att det är Eurovision Song Contest samma

dag som sittningen är vald att h̊allas p̊a och att det kan bli

sv̊art att f̊a b̊ade jobbare och sittande.
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Therese förslog schlagertema p̊a sittningen.

Sofia förslog LED med projektor och folk kan köra lekar sam-

tidigt om man vill d̊a det är sv̊arare med bar när man ska

springa mellan bar och shäraton.

Elise sade att hon tror att det är sv̊arare med dryckeslekar

om man har alkoholtillst̊and.
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Sofia sade att man kanske ska köra med en mindre temasitt-

ning i år. Mindre fokus p̊a sittning och mer fokus p̊a schlager.

Elin fr̊agade Sofia om hon menade att man kör vanlig sitt-

ning fram till efterrätt och efter g̊ar över till pub-liknande

stämning.

Sofia svarade att som sittande s̊a kan det vara sv̊art att hitta

n̊agot att klä ut sig till och att det d̊a kommer kännas som en

vanlig sittning. Sen kan man alltid dekorera med fjäderboor

och ha namn p̊a drinkar, men att det inte kommer bli lika

mycket fokus p̊a temat som tidigare år.

Therese förslog att man visar finalen i slutet.

Elin fr̊agade mötet om hur det blir med alkoholen om man

kör i LED, tar folk med eget d̊a vi inte kan sälja. Hon sade

ocks̊a att det kan vara en bra idé att koppla ihop Eurovision

och sittningen.

Nick sade att det är sv̊art att flytta datumet d̊a alla helger

är upptagna.

Sara sade att hon gärna inte vill att det läggs p̊a samma dag

som gokart eventet d̊a den h̊alls lite senare under dagen.

Elin sade att helgen innan är kristihimmelsfärdshelgen och

att där är tandem.

Sara sade att man kan ha det den helgen d̊a det bara är 22

platser p̊a tandem.

Therese sade att folk väljer nog att åka bort den helgen s̊a

det är l̊anghelg.

Nick sade att helgen innan tentor är folk inte s̊a sugna p̊a

att g̊a p̊a sittning.

Therese sade att problemet ligger nog även i att om man

jobbar s̊a försvinner hela lördagen och inte bara kvällen.

Sara sade att man inte vill offra tentaveckan för att förbereda

för en sittning med tillhörande gyckel även om den ligger

efter tentorna.

Elin sade att hon tyckte det l̊ater väldigt bra att man gör

n̊agot annorlunda i år. Elin sade ocks̊a att det är nog bra att

fr̊aga folk om de vill jobba nu när det är en m̊anad kvar s̊a

att även de kan f̊a göra input till eventet.
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Sofia sade att vi även ska fr̊aga Hanne om hon har planerat

n̊agot. Och att det är god tid att börja knuffa ig̊ang henne

s̊a att det börjar hända saker.

Sara sade att Hanne inte ska göra allt, men delegera arbetet.

Sofia sade att Hanne f̊ar ta initiativet till att delegera.

Elin sade att man kan hjälpa henne med vem som ska göra

vad, som att planera en budget borde hon göra med Sofia.

Sen finns det även ett testamente fr̊an Sara man kan titta i.

§9 Bevarande av dokument Elin berättade att Overleaf är fylld till 60% och att man bör

fundera p̊a hur man vill göra d̊a Overleaf har bara använts i

n̊agra år.

Therese sade att alla dokument som finns p̊a hemsidan finns

p̊a Snejk.

Sofia sade att det hade varit bättre med en betalvariant,

men d̊a fria föreningar-diskussionen p̊a sektionen är s̊a där

bör man vänta tills efter D-Chips VTM.

Johan sade att man borde prata med sektionen om utrymme.

Elin svarade att man kommer veta bättre efter VTM. Hon

lät även meddela att Hanna har haft lite mailkonversationer

med Martin Johansson om vad han tyckte om vissa punkter

och att sektionens styrelse skulle ha ett möte med oss och

diskutera med oss igen.

Johan sade att det är bättre att ha mötet efter VTM.

Elise sade att man kan kopiera latexkoden för att bevara den

p̊a en annan plats men att man har kvar mallar.

Johan sade att Dropbox ger mer utrymme.

Mötet beslöt att lägga Bevarande av dokument p̊a be-

slutsuppföljningen.

§10 Övrigt Hanna lät meddela att näringsliv bara har fakturor till Sofia.

Hanna bekräftade att hon har haft en mailkonversation med

Martin Johansson och att han vill ha ett möte.

Emma berättade att det g̊ar l̊angsamt fram̊at med tröjorna.

Sofia fr̊agade hur l̊ang leveranstiden var.

Emma svarade att leveranstiden är 7 dagar.

Elin berättade att hon och Elise har kollat p̊a protokollet

p̊a fullmäktige, men att där stod att de bara ändrade p̊a

formalia p̊a sina policies.
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Elise sade att den även är p̊a remiss.

§11 OFMA Ordförande Elin Sakurai förklarade mötet avslutat klockan

12.41.

Mötessekreterare Justerat

Lisa Claesson Elin Sakurai

Sekreterare Ordförande
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