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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S07 28e mars 2019

Närvaro: Lucy Albinsson Ordförande

Freja Ekman Vice Ordförande

Hedda Klintskog Ekonomiansvarig

Joanna Liljedahl Hildebrand Näringslivsansvarig

Kornelia Palm Eventansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet öppnat klockan

12:10.

§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 S06 2019.

§6 Meddelanden Inga meddelanden.

§7 Beslutsuppföljning Ingen beslutsuppföljning.

§8 Näringsliv Joanna Liljedahl Hildebrand har kontaktat

näringslivsansvarig p̊a Datatekniksektionen, Joel Jons-

son, ang̊aende vad de har för prislista gällande reklam för

företag. De tar 2200kr för att lägga ut p̊a Datatekniksektio-

nens hemsida samt Facebook-inlägg varav de 200 kronorna

g̊ar till en ad. Eftersom vi inte n̊ar ut till lika m̊anga men

änd̊a har en mer specifik publik tycker styrelsen att det är

rimligt att ta 1200kr där 200kr är för en ad p̊a Facebook.

Prislistan uppdateras även till 5000kr för event i skolan och

6000kr för event hos företag. Dessa priserna är inspirerade

fr̊an vad Datatjej tar för sina event men n̊agot nedsatta i

med att D-Chip är en mindre förening.
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§9 Val av funktionär Styrelsen beslöt att välja in Jenny Martionsson som funk-

tionär.

§10 Event under v̊aren Lucy Albinsson sammanfattar att de event styrelsen har talat

om är en pluggkväll, att uppmärksamma Pride tillsammans

med Proud Tech samt att ha ett till företagsevent innan som-

maren.

Kornelia har varit i kontakt med Lisa Boberg fr̊an Ericsson

som skulle vilja h̊alla en 3h workshop om värderingar för

styrelserna i D-Chip och Elektra där hon eventuellt bjuder

p̊a mat. Eftersom det är mycket som händer nu i v̊ar och

m̊anga i nuvaranade styrelsen snart byts ut är det rimligare

att h̊alla detta tidigt under hösten, kanske innan nollningen.

Kornelia för vidare detta i sitt testamente.

Proud Tech har svarat Alice Berggren och sagt att det vo-

re synd om eventen krockar samt att de gärna samarbetar.

Styrelsen vill även bjuda in Aktivitetsutskottet (AktU) vid

Datatekniksektionen till samarbetet. Pride är den 25/5 och

tanken fr̊an D-Chips sida är att fördela kostnaderna för even-

tet p̊a ett rimligt sätt mellan de olika parterna. Alice Berg-

gren f̊ar ansvaret för att kontakta AktU och Proud Tech.

Styrelsen tycker att ett ytterligare företagsevenemang i v̊ar

inte st̊ar i fokus. Om inte Ericsson är intresserade gällande

en lunchföreläsning om AI s̊a kan det hända att det inte

blir n̊agot extra företagsevent under v̊aren. Joanna Liljedahl

Hildebrand hör av sig till företag ang̊aende hösten för att

sedan lämna över detta i sitt testamente. Om det d̊a visar

sig att n̊agot företag vill h̊alla ett event redan i v̊ar löser

styrelsen det d̊a.

Vad gäller pluggkväll planerar styrelsen att h̊alla en inför den

sista tentaperioden innan sommaren. Premilinärt datum är

satt till den 28/5.

2 (3)
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§11 Reviderad budget Hedda Klintskog berättar att hon h̊aller p̊a att revidera bud-

geten tills imorgon. Om vi ska ha en lunchföreläsning till den-

na v̊arterminen samt ett företagsevenemang under hösten

kommer budgeten överskridas och därför skulle budgeten

kunna revideras s̊a att sponsringen ökar. Dessutom har Joan-

na Liljedahl Hildebrand ökat priserna för företagsevenemang

och därför känns detta rimligt. Hedda Klintskog reviderar

sponsringen fr̊an 13000kr till 16000kr. Dessutom revideras

budgeten s̊a att 5000kr extra läggs p̊a arrangemang samt

3000kr p̊a nollning.

§12 Förslag bilagor VTM Stryelsen har läst igenom propositionerna och verksamhets-

planen. Propositionerna och verksamhetsplanen ser bra ut

och när Hedda Klintskog är klar med den reviderade budge-

ten skickar hon bilagorna till Lucy Albinsson.

§13 Övrigt Hedda Klintskog har pratat med Roger von Moltzer

ang̊aende att sätta upp affischer p̊a Her Tech Future mässan

och han tyckte att det var en bra idé. Affischen ska inspireras

fr̊an flyer-förslaget fast med kontaktuppgifter. Hedda Klint-

skog ansvarar för att göra i ordning affischen och trycka upp

tv̊a stycken.

§14 OFMA Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet avslutat kloc-

kan 13:02.

Mötessekreterare Justerat

Freja Ekman Lucy Albinsson

Vice ordförande Ordförande
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