
Styrelsemötesprotokoll S05
16 september 2020

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S06 14:e maj 2020

Närvaro: Rebecca Liss Ordförande

Elna Seyer Vice Ordförande

Lydia Haile Sekreterare

Evelina Danielsson Ekonomiansvarig

Olivia Mattsson Näringslivsansvarig

Hanna Höjbert Eventansvarig

Frida Takman Informationsansvarig

Lisa af Klint

Lisa Bybro

§1 OFMÖ Ordförande Rebecca Liss förklarade mötet öppnat klockan

12:14.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Lisa af Klinkt, Lisa Bybro och

Abigail Victoria Garcia.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna protokollet S05 2020.

§6 Meddelanden Hanna Höjbert p̊aminner att ansöka till metorskapsprogram-

met. Rebecca Liss berättar om intervjun med Lunds Univer-

sitet ang̊aende jämställdhetsfr̊agor. Rebecca Liss p̊aminner

om anmälan för cookalong. Hanna Höjbert föresl̊ar att mark-

nadsföra evenemanget vilket Frida Takman tar ansvar för att

göra.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljning.
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§8 Näringsliv Olivia Mattson berättar att det för tillfället fortfarande st̊ar

still p̊a näringslivsfronten. Evelina Danielsson meddelar att

vi har f̊att in pengar fr̊an Teknikfokus.

§9 VTM2 Rebecca Liss föresl̊ar ett andra VTM för att ansvarbefria

styrelsen 2019. Mötet beslöt att h̊alla ett andra VTM den

26/5 klockan 18:00.

§10 LTH:s kvinnliga

föreningar

Rebecca Liss fr̊agar Lisa Brybro ifall hon är intresserad av

att vara med och planera tjejsittning till höst med alla LTH:s

kvinnliga föreningar.

§11 Mentorskap D-Chip Rebecca Liss meddelar att de har börjat komma in

anmälningar till mentorskapsprogrammet. Rebecca Liss

meddelar att hon f̊att svar p̊a mail fr̊an SVL med informa-

tion kring finansiering. Detta vidarebefordrar hon till Eveli-

na Danielsson som tar hand om finansieringen. SVL berättar

ocks̊a att inte finns n̊agon formell utbildning p̊a plats. Hanna

Höjbert ska kontakta Elektras gamla styrelse för mer infor-

mation.

§12 Cookalong Hanna Höjbert meddelar att anmälan stänger imorgon och

att det planeras mat och lekar. Hanna Höjbert försl̊ar även

marknadsföring.

§13 Nya Tröjor Lisa af Klint ger ett förslag p̊a en ny design. Rebecca Liss

föresl̊ar att köpa billiga tröjor och färdiga tryck som man

kan stryka p̊a. Frida Takman ger förslag p̊a rosa jeansjacka.

Hanna Höjbert meddelar att hon är redo att beställa s̊a fort

gruppen bestämt sig för ett förslag. Rebecca Liss föresl̊ar att

alla kollar runt efter olika förslag.

§14 Datatjej kontrakt Olivia Mattson berättar om hur Datatjej och D-Chip skrev

kontrakt förra v̊aren. Hon berättar ocks̊a hur detta kontrakt

varit ensidigt och varit mer gynnsamt för Datatjej än D-

Chip. Rebecca Liss föresl̊ar att vi tar upp detta p̊a diskus-

sionsmöte. Elna Seyer p̊aminner om att det tidigare funnit

diskussion kring ett standardkontrakt som används för varje

evenemang.
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§15 Övrigt Rebecca Liss p̊aminner Frida Takman att hon ska kolla p̊a

stadgarna och se till s̊a att D-Chip äger dem.

Hanna Höjbert och Frida Takman ska skicka kvitton till Eve-

lina Danielsson.

Rebecca Liss föresl̊ar att renoveringen av sk̊apet sker i v̊ar

för att kunna använda det för att marknadsföra v̊ara evene-

mang. Rebecca Liss föresl̊ar att vi fr̊agar medlemmarna ifall

de har n̊agra idéer.

Elna Seyer tar ansvar för att skapa en tillfällig facebook-

grupp för att ta fram ett datum för skiphte/tack.

§16 OFMA Ordförande Rebecca Liss förklarade mötet avslutat klockan

13:03
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Styrelsemötesprotokoll S05
16 september 2020

Mötessekreterare Justerat

Lydia Haile Rebecca Liss

Sekreterare Ordförande
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