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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S06 26e mars 2019

Närvaro: Lucy Albinsson Ordförande

Freja Ekman Vice Ordförande

Tove Sölve Sekreterare

Hedda Klintskog Ekonomiansvarig

Joanna Liljedahl Hildebrand Näringslivsansvarig

Kornelia Palm Eventansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet öppnat klockan

12:13.

§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 S05 2019.

§6 Meddelanden Freja Ekman har gjort ett utkast till design p̊a flyers.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.
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§8 Näringsliv Joanna Liljedahl Hildebrand har tittar över D-Chips prislis-

ta för företagsevent och gjort ett förslag p̊a en uppdatering

d̊a vi i dagsläget har ganska l̊aga priser. Detta skall diskute-

ras p̊a nästa möte i samband med den reviderade budgeten.

Det som är osäkert är priset för marknadsföring p̊a D-Chips

facebooksida. Joanna Liljedahl Hildebrand ska höra med D-

sektionen om deras priser för att se vad som skulle kunna

vara rimligt.

Lucy Albinsson ska höra med Alice Berggren om hon har

f̊att n̊agot svar av kvinnan p̊a Ericsson som var intresserad

av att komma till LTH för att föreläsa om AI. Ett eventuellt

företagsevent ska diskuteras p̊a nästa möte d̊a v̊arens event

ska spikas.

§9 Propositioner Till VTM ska styrelsen skriva en proposition om att lägga

till ett åliggande under posten Vice ordförande. Åliggandet

ska, som diskuterats p̊a tidigare styrelsemöten, innebära att

vice ordförande har ansvar för kommunikationen med and-

ra föreningar och organisationer s̊a som D-sektionen, LTH

med mera. Freja Ekman har skrivit en proposition som ska

utvecklas och fastställas p̊a nästa sytelsemöte.

Styrelsen ska även skriva en proposition om att det ska st̊a

i stadgarna att nya tjejer och ickebinära som börjar studera

vid D-sektionen automatiskt blir medlemmar i D-Chip och

är det tills de avsäger sig ifr̊an medlemskapet. I dagsläget

jobbar D-Chip utifr̊an detta men det finns inte med i stad-

garna. Lucy Albinsson ska skriva propositionen till nästa sty-

relsemöte.

§10 Reviderad verksamhets-

plan

Styrelsen ska revidera verksamhetsplanen genom att lägga

till att de under året ska arbeta för att förbättra kommu-

nikationen med andra föreningar och organisationer. Detta

g̊ar hand i hand med vice ordförandes nya åliggande som kan

komma att röstas igenom p̊a VTM.

§11 Föredragningslistan

VTM

Styrelsen har diskuterat föredragslistan inför VTM och tyc-

ker att den ser bra ut.

2 (3)
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§12 Mat Styrelsen ska laga mat inför VTM. Lucy Albinsson ska boka

köket i IDét den 8:e april klockan 10 till 22. Styrelsen ska

handla mat samma morgon. Joanna Liljedahl Hildebrand ska

hitta ett bra recept p̊a vegetarisk lasange och eventuellt en

vegansk lasagne som kan lagas.

§13 Övrigt Tove Sölve har f̊att kontakt med en l̊ag- och mellanstadie sko-

la som i höst ska ha en programmeringsdag. Skolan vill gärna

att vi kommer och h̊aller i en station med valfri programme-

ringsrelaterad uppgift för eleverna. Detta för att inspirera

dem till att programmera och intressera sig för teknik. Da-

gen är i Oktober. Styrelsen tycker det l̊ater intressant.

Kornelia Palm berättar att allt är klart inför nationssitt-

ningen. Tove Sölve och Freja Ekman ska inhandla dekora-

tion till borden p̊a fredag innan sittningen. Kornelia Palm

fr̊agar Helsingkrona nation om vi kan komma dit lite tidi-

gare för att pynta. S̊angblad ska skrivas ut och styrelsen ska

skriva ett gyckel. Den sittande valberedningen kommer agera

s̊angförkvinnor under sittningen.

Det ska vara gemensam förfest innan sittningen p̊a Sparta

eller p̊a Helsingkrona. Detta ska publiceras i evenemanget

p̊a facebook senast torsdag.

§14 OFMA Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet avslutat kloc-

kan 12:59.

Mötessekreterare Justerat

Tove Sölve Lucy Albinsson

Sekreterare Ordförande
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