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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S07 17:e september 2020

Närvaro: Rebecca Liss Ordförande

Victoria Abigail Garcia Vice Ordförande

Lydia Haile Sekreterare

Evelina Danielsson Ekonomiansvarig

Lisa af Klinkt Näringslivsansvarig

Lisa Bybro Eventansvarig

Frida Takman Informationsansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Rebecca Liss förklarade mötet öppnat klockan

12:16.

§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 2020.

§6 Meddelanden Rebecca Liss meddelar att m̊anga nollor sagt att de upp-

skattar D-Chip. Victoria Abigail Garcia vill meddela att hon

hört fr̊an m̊anga nya killar p̊a D-sek att de inte riktigt först̊ar

när och om D-Chip är för dem. Mötet är överens om att vi

bör vara tydligare med detta i framtiden.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljning.
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§8 Näringsliv Lisa Af Klint berättar att det p̊a Google Drive finns ett dok-

ment med kontaktuppgifter till företag som alla i styrelsen

kan skriva till.

Lisa Af Klints föresl̊ar ocks̊a att främst fokusera p̊a att nya

knyta kontakter med företag inför framtida evenemang i höst

d̊a covid-19 inte ger möjlighet att h̊alla evenemang. Rebecca

Liss föresl̊ar att skicka ut en enkät till D-Chips medlemmar

för att höra vilka företag de är intresserade av.

§9 Höstens evenemang Lisa Bybro föresl̊ar en rosabandet sittning. Rebecca föresl̊ar

att kanske m̊ala sk̊apet i samband med detta evenemang till-

sammans med medlemmar. Lisa Bybro föresl̊ar att dela upp

rosabandet evenemanget i en workshop för D-Chip medlem-

mar och en sittning för hela D-sektionen. Lisa Bybro föresl̊ar

att h̊alla evenemanget oktoberm̊anad eftersom det är rosa-

bandets m̊anad. Rebecca Liss föresl̊ar ett diskussionsmöte

där vi börjar planera evenemanget ordentligt. Frida Takman

föresl̊ar att ta in funktionärer för att engagera medlemmar.

Rebecca Liss p̊aminner att vi m̊aste planera kommande cy-

kelfest. Rebecca Liss föresl̊ar att detta evenemang främst är

för nya nollor eftersom antalet deltagare är begränsade p̊a

grund av covid-19. Rebecca föresl̊ar att vi avslutar tillsam-

mans.

Rebecca Liss föresl̊ar att vi h̊aller pub i iDét där vi avslutar

tillsammans. Lisa Bybro tar ansvar för att lägga upp en bin-

dande anmälan med information kring kostnad för att delta

i evenemanget.

Frida Takman föresl̊ar regelbundna studiekvällar med D-

Chip för att hjälpa nollorna ”hitta”varandra. Rebecca Liss

föresl̊ar att vi börjar med dessa studiekvällar veckan efter

nollegasquen. Lisa Af Klint föresl̊ar att bjuda in program-

meringslärarna i grundkurserna i programmering till studi-

ekvällarna. Frida tar ansvar för att kontakta dem.
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Rebecca Liss föresl̊ar en CV skrivar kväll med Academic

Work. Evelina Danielsson föresl̊ar ett evenemang om hur

man klara arbetsmarknadsmässor online. Lisa Af Klint tar

ansvar för att kolla närmare p̊a vilka möjligheter som finns.

Lisa Af Klint berättar att Elektra varit intresserade av att

h̊alla ett evenemang tillsammans med D-Chip.

Mötet beslöt att ha ett diskussionsmöte klockan 12:00

m̊andagen den 21/9 för att vidare diskutera framtida eve-

nemang.

§10 LTH:s kvinnliga

föreningar

Rebecca har bjudit in nya styrelsemedlemmar i den ge-

mensamma Facebook-gruppen för alla LTH:s kvinnliga

föreningar. Frida Takman föresl̊ar en styrelseträff med al-

la styrelser för kvinnliga föreningar p̊a LTH. Rebecca Liss

föresl̊ar att vi planerar detta i nästa läsperiod d̊a D-Chip

har mycket planerat den närmsta framtiden. Lisa Bybro tar

ansvar för att höra av sig till resterande tjejföreningar.

§11 Mentorsskap D-Chip Rebecca Liss berättar att mentorskapsprogramet dragit

ig̊ang. Rebecca Liss tar ocks̊a ansvar för att ge de sista

anmälda nollorna mentorer.

§12 JSSverige broschyrer Rebecca Liss har blivit kontaktad av JSSverige som gör bro-

schyrer till olika föreningar. Mötet är överens om att vi inte

är intresserade av deras erbjudanden.

§13 Nya tröjor tryck Victoria Abigail Garcia föresl̊ar att beställer tyckpapper och

gör egna tryck till tröjorna. Lisa Af Klint tar ansvar för att

beställa tryckpappret.

§14 Övrigt Evelina Danielsson ber om information fr̊an alla som gjort

utlägg för att kunna göra utbetalningar. Rebecca Liss

föresl̊ar att vi i D-Chip ska göra posters.

§15 OFMA Ordförande Rebecca Liss förklarade mötet avslutat klockan

13:10
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Mötessekreterare Justerat

Lydia Haile Rebecca Liss

Sekreterare Ordförande
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