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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S07 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

Emma Asklund Valberedningen

Sara Lindgren

§1 OFMÖ Ordförande Stina Andreason förklarade mötet öppnat kloc-

kan 12:12.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Sara Lindgren, Emma Asklund

och Therese Magnusson.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna protokollet S06.

§6 Meddelanden Therese Magnusson meddelar att hon närvarade p̊a D-seks

höstterminsmöte där hon fr̊agade ut de som kandiderade till

øverføs hur dom ser p̊a D-Chips evenemang under nollning-

en. Det var positiv respons och Jesper Grahm som valdes

till øverføs var även positiv till fler event under nollning-

en. Therese Magnusson meddelar även att fortfarande fräsch

röstades bort fr̊an D-seks stadgar p̊a höstterminsmötet. Em-

ma Asklund närvarar fr.o.m. denna punkt.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.
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§8 Näringsliv Frida Gunnarsson meddelar att hon och Stina Andreason

har haft möte med tretton37 och att dom verkar taggade

inför mentorsprogrammet och att ha ett event och i slutet

av november. Frida Gunnarsson ska föresl̊a att eventet ska

ske den 18 november. tretton37 undrade vilka typ av event

som är populärt och Frida Gunnarsson föreslog en kväll p̊a

företaget där dom presenterar vilka olika roller som finns

att jobba som vilket riktar sig till dom nya tjejerna och att

avsluta med mingel där mer aktuella studenter kan öka sitt

kontaktnät.

Frida Gunnarsson meddelar även att Avensia har svarat att

dom är intresserade av ett event i slutet av november och att

Arm har kontaktat D-Chip att de vill ha ett event 1:a novem-

ber tillsammans med Elektra. Frida Gunnarsson ska svara

Arm att vi är intresserade och vill ha mer info ang̊aende even-

tet. Ebba Lundvall föresl̊ar att vi ska vara tydliga i event-

beskrivningen att det inte krävs n̊agra tidigare programme-

ringskunskaper.

§9 Höstterminsmöte Stina Andreason meddelar att vi borde bestämma

när man kan ansöka till styrelseposterna som ska

tillsättas vid årsskiftet, göra planscher och marknadsföra

höstterminsmötet. Stina Andreason skickar ut kallelse, bo-

kar lokal och skapar ett facebookevent till höstterminsmötet.

Man kan ansöka till styrelseposter via mejl till valberedning-

en. Vi ska vara tydliga med att man kan ansöka till styrelsen

utan att ange en specifik styrelsepost.

Jenny Martinsson fixar affischer till höstterminsmötet. Sara

Trygve fixar ett facebookevent till lunchen med valbered-

ningen.
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§10 Event Stina Andreason meddelar att hon och Ebba Lundvall har

haft ett möte med Elektra. Där diskuterades en gemensam

sittning. Elektra ska kontakta Helsingkrona nation och fr̊aga

om vi kan boka den 24:e november. Vi kommer att ha ett

planeringsmöte efter tentorna där detaljer diskuteras. Han-

na Tydén kollar budget för att se om vi har möjlighet att

sponsra sittningsbiljetterna.

D-Chip ska ha en pluggkväll tisdagen den 17:e oktober kl

15-18. Tselmeg Baasan köper fika och Frida Gunnarsson fix-

ar Vattenkokare och kaffekokare. Tselmeg Baasan skapar ett

facebookevent till pluggkvällen.

Tselmeg Baasan meddelar att fikafika är bokat den 2:a de-

cember när alumnijulbordet ska h̊allas. Jenny Martinsson

ordnar med en anmälningsmail och Tselmeg Baasan ordnar

ett facebookevent till alumnijulbordet.

§11 Kontrakt med D-sek Stina har haft kontakt med Axel Isberg, de ska ha ett möte

ang̊aende kontrakt mellan D-Chip och D-sek efter tentorna.

§12 Nästa möte Eftersom det är tentavecka när nästa möte skulle ägt rum

s̊a har vi möte veckan efter torsdagen den 2:a november. D-

Chip kan diskutera internt hur stor budget som ska g̊a till

lunchen den 31 oktober.

§13 Övrigt Hanna Tydén meddelar att hon har f̊att reda p̊a att det är

26 märken som s̊alts p̊a märkespiqueniquen s̊a hon fakturerar

D-sek. Jenny Martinsson meddelar att hon har f̊att nyckeln

till det rosa sk̊apet av Lisa Claesson och att den ligger i

komitêa.

§14 OFMA Ordförande Stina Andreason förklarade mötet avslutat kloc-

kan 12:41.

Mötessekreterare Justerat
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Ebba Lundvall Stina Andreason

Sekreterare Ordförande
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