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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S06 28e september 2017

Närvaro: Stina Andreason Ordförande

Sara Trygve Vice Ordförande

Ebba Lundvall Sekreterare

Jenny Martinsson Informationsansvarig

Hanna Tydén Ekonomiansvarig

Frida Gunnarsson Näringslivsansvarig

Tselmeg Baasan Eventansvarig

Therese Magnusson Funktionär

Sara Lindgren

§1 OFMÖ Ordförande Stina Andreason förklarade mötet öppnat kloc-

kan 12:11.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Sara Lindgren och Therese Mag-

nusson.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna protokollet S05.

§6 Meddelanden Ebba Lundvall meddelade att vi har f̊att in m̊anga fina

förslag p̊a tygmärken fr̊an cykelfesten. Stina Andreason med-

delar att hon har bokat sal 1407 torsdag v.39 och v.41. Hon

föresl̊ar att vi ska ha möte v.42 igen för att vi inte ska behöva

ha möte under tentaveckan och för att det inte ska dröja för

l̊ang tid till mötet därp̊a. Stina Andreason meddelar ocks̊a

att om man f̊ar information utifr̊an som ang̊ar D-Chip s̊a bör

vi bli bättre p̊a att föra den vidare s̊a vi inte g̊ar miste om

n̊agon viktig information.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.
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§8 Näringsliv Frida Gunnarsson meddelar att hon har haft mer kontakt

med 1337. Hon ska tillsammans med Stina Andreason p̊a

lunchmöte med 1337 där de ska diskuera och planera hur

mentorprogrammet ska fungera. Frida har skrivit ihop ett ge-

nerellt meddelande som hon skickar ut till bl.a. ÅF, KnowIt,

Avensia och Tactel.

§9 Höstterminsmöte Mötet beslöt att höstterminsmötet kommer äga rum den 13

november kl 17.15. Inför höstterminsmötet kommer vi st̊a

i foajén den 30 oktober och visa upp oss, göra reklam för

mötet och f̊a fler som gillar v̊ar sida. Vi kommer även ha en

lunch tillsammans med valberedningen den 31 oktober där

man f̊ar information om dom olika posterna och uppmuntra

D-Chips medlemmar till att söka. Ebba Lundvall kontaktar

valberedningen angende denna lunch.

§10 Event Tselmeg Baasan närvarar fr.o.m. denna punkt. Mötet beslöt

att alumnijulbordet ska äga rum den 2:e december kl 18.00.

Tselmeg Baasan bokar fikafika.

§11 Marknadsföring och

uppdatering

Stina Andreason meddelar att vi m̊aste bli bättre p̊a att

marknadsföra oss och lägga ut bilder fr̊an evenemang och

olika aktiviteter som D-Chip gör.
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§12 Övrigt : Hanna Tydén meddelar att det är oklart hur

m̊anga tygmärken som D-sek s̊alde åt D-Chip under

märkespiqueniquen. Hon meddelar Axel Whilborg detta och

om de inte har koll s̊a utg̊ar vi fr̊an att ca 20 märken s̊aldes.

Vi ska ta en gruppbild p̊a hela D-Chips styrelse m̊andagen

den 2 oktober kl 12.30. Styrelsen ska ha mörka byxor, vit

tröja och D-Chips-tröjan.

Stina Andreason meddelar ocks̊a att Elektra är intresserade

att ha ett gemensamt evenemang med D-Chip. Stina Andre-

ason kontaktar Elektra och meddelar att vi gärna har ett

evenemang tillsammans med dom. Ebba Lundvall kontaktar

Hera och fr̊agar om dom skulle var intresserade av att ha ett

gemensamt evenemang.

Sara Lindgren kom med olika förslag när vi ska ha skiftet.

Mötet beslöt att skiftet ska ske 13 oktober.

Sara Lindgren undrade ocks̊a om D-Chip har upprättat

n̊agot kontrakt med D-sek vilket diskuterades under

v̊arterminsmötet. Inget kontrakt är upprättat därav ska Sti-

na Andreason boka ett möte med Isberg ang̊aende detta.

D-Chips styrelsemedlemmar ska till nästa möte fundera p̊a

de punkter som bör ing̊a i kontraktet. Sara Lindgren föreslog

att kontraktet bör inneh̊alla hur funktioner som hyra lokaler,

marknadsföring, bankkonton och D-Chips kassask̊ap i styrel-

serummet bör hanteras.

Tackfesten som vi pratat om tidigare som vi ska ha för v̊ara

jobbare kommer äga rum senare i v̊ar när vi haft lite fler

jobbare.

§13 OFMA Ordförande Stina Andreason förklarade mötet avslutat kloc-

kan 12:53.

Mötessekreterare Justerat

Ebba Lundvall Stina Andreason

Sekreterare Ordförande
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