
Styrelsemötesprotokoll
16 september 2015

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte 4e september 2015

Närvaro: Sofia Siljeholm Ordförande

Emma Asklund Vice ordförande

Nora Wernerson Sekreterare

Therese Magnusson Informationsansvarig

Hanna Lindwall Näringslivsansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet öppnat klockan

12:15.

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

§3 Adjungeringar Inga adjungeringar.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Inga föreg̊aende mötesprotokoll att godkänna.

§6 Meddelanden Ordförande Sofia Siljeholm fr̊agade om D-Chips station p̊a

L.I.G.G. gick bra. Informationsansvarig Therese Magnusson

meddelade att det hade g̊att bra och att nollorna verkade ha

haft roligt. Sekreterare Nora Wernerson, Näringslivsansvarig

Hanna Lindwall och vice ordförande Emma Asklund sa att

nollorna i deras phaddergrupper hade uppskattat stationen.

Det sades även att bingot p̊a sektionssafari 1.0 hade varit

uppskattat.

Näringslivsansvarig Hanna Lindwall och Sekreterare Nora

Wernerson ska starta upp ett instagramkonto för D-Chip.

§7 Beslutsuppföljning • Inernationalisering: Ordförande Sofia Siljeholm kon-

staterade att Sekreterare Nora Wernerson och vice

ordförande Emma Asklund är Världsmästare p̊a D-sek

och att det är passande att dem är ansvariga för in-

ternationalisernigen för kvinnliga utbytesstudenter p̊a

sektionen.

• Gymnasietjejer: Ordförande Sofia Siljeholm har pra-

tat med kansliet och f̊att information om hur vi kan n̊a

ut till gymnasietjejer.
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§8 Märkesförsäljning Mötet konstaterade att vi inte längre har n̊agon Märkvärdig

och kom fram till att vice ordförande Emma Asklund ska f̊a

ansvar för märkelsförsäljningen framöver. Ordförande Sofia

Siljeholm sa att vi även behövde n̊agon som kunde hjälpa till

att sälja märken p̊a K̊arestivalen. Informatiosansvarig The-

rese Magnusson sa att hon kunde ställa upp.

§9 Chipnick Mötet beslöt att Chipnicken kommer att vara p̊a m̊andag

7/9 kl 12:30. Mötet beslöt att vi ska bjuda p̊a fika och att

vi eventuellt ska gyckla.

§10 HTM Det diskuterades att vi behöver h̊alla ett föreningsmöte snart

för att välja in en Eventansvarig och gav datumförslagen 18e

september och 25 september, under lunchen p̊a b̊ada datu-

men.

§11 Övrigt Ordförande Sofia Siljeholm föreslog att vi köper in matl̊ador

till D-Chip. Mötet beslöt att det ska göras.

Näringslivsansvarig Hanna Lindwall berättade att hon bokat

in ett utbildningsevent med Academic Work, som kommer

att ske p̊a skolan, den 1a oktober kl 15.30 och fram̊at. Hon

berättade även att Näringsliv p̊a k̊aren kontaktat henne om

att ARM var intresserade av att h̊alla ett företagsevent med

D-Chip.

§9 OFMA Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet avslutat kloc-

kan 13:01.

Mötessekreterare Justerat

Nora Wernerson Sofia Siljeholm

Sekreterare Ordförande
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