
Styrelsemötesprotokoll S07
9 november 2016

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte 28e april 2016

Närvaro: Elin Sakurai Ordförande

Emma Asklund Vice Ordförande

Lisa Claesson Sekreterare

Therese Magnusson Informationsansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Elin Sakurai förklarade mötet öppnat klockan

12:18.

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

§3 Adjungeringar Mötet hade inga att adjungera.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att stryka §7 Näringsliv fr̊an

föredragningslistan.

Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan med

ändringen ovan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att riva beslutet om styrelseprotokollet S05

och skicka tillbaka för ändring.

§6 Meddelanden Emma Asklund lät meddela att VTM har varit och att pos-

terna Vice ordförande, Näringslivsansvarig, Eventansvarig

och valberedningsrepresentanter blev vakant satta.

Elin Sakurai lät meddela att p̊a VTM togs beslutet att sty-

relsen ska p̊abörja arbetet för att kunna bli en frist̊aende

förening.

§7 Näringsliv Punkten är struken.

§8 Alumnijulbord 2016 Elin Sakurai sade att vi gärna vill sätta ett datum redan nu.
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Therese Magnusson sade att alumner gärna blir p̊aminda

en g̊ang jättetidigt, en g̊ang halvtidigt och en g̊ang när det

närmar sig. D̊a kanske de har koll p̊a att eventet existerar.

Elin Sakurai fr̊agade om n̊agon vet om det ligger n̊agot pla-

nerat alumnievent för sektionen i närheten av december.

Therese Magnusson svarade att det ligger inte i sektionens

kalender än. Och att förra året s̊a l̊ag julbordet samma helg

som alumnigruppen hade alumnimiddag och de tyckte att

det l̊ag lite för nära varandra.

Mötet diskuterade datum.

Mötet beslöt att lägga punkten Alumnijulbord 2016 till S08

och att Therese undersöker om alumnigruppen har n̊agot

kring veckorna 47-49.

§9 Övrigt Lisa Claesson kommenterade att temasittningen borde dis-

kuteras.

Elin Sakurai sade att hon har försökt f̊a kontakt med Hanne

Heing̊ard men inte f̊att n̊agot svar och att vi själva d̊a borde

börja styra i saker som att hitta jobbare.

Emma Asklund fr̊agade om vilken dag som var satt.

Therese Magnusson svarade att den 14e maj valdes.

Elin Sakurai sade att det kommer bli en mindre sittning.

Therese Magnusson sade att det kommer behövas fixas med

dekor, mat och att städa.

Elin Sakurai sade att om vi inte f̊ar n̊agra jobbare s̊a kan vi

skippa eventet.

Lisa Claesson fr̊agade om vi inte borde skjuta p̊a det till

hösten.

Therese Magnusson höll med att om man inte f̊ar jobbare nu

p̊a v̊aren bör vi skjuta upp sittningen till hösten.

Elin Sakurai sade att hon bokar fikafika och iDéts kök ifall

det blir av trots att det ligger efter tentorna och att det

troligen kommer bli ett kolla-p̊a-schlager-med-D-Chip event

istället för en sittning.

Lisa Claesson sade att ingen av oss verkar vara pepp p̊a att

h̊alla i sittningen.

2 (3)
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Mötet beslöt att flytta temasittningen till hösten 2016.

Mötet beslöt att lägga datum för temasittningen p̊a be-

slutsuppföljningen till det andra styrelsemötet under hösten

2016.

§10 OFMA Ordförande Elin Sakurai förklarade mötet avslutat klockan

12.50.

Mötessekreterare Justerat

Lisa Claesson Elin Sakurai

Sekreterare Ordförande
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