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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte 19e maj 2016

Närvaro: Elin Sakurai Ordförande fr.o.m delar av §10

Emma Asklund Vice Ordförande

Lisa Claesson Sekreterare

Therese Magnusson Informationsansvarig

Sofia Siljeholm Ekonomiansvarig

Elise Eborn D-Chip funktionär

Sara Lindgren Valberedningsfunktionär

§1 OFMÖ Vice ordförande Emma Asklund förklarade mötet öppnat

klockan 12:16.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Elise Eborn och Sara Lindgren.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att lägga till §11.1 D-seks s̊angbok.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet hade inga protokoll att godkänna.

§6 Meddelanden Sara Lindgren lät meddela att det är pub-runda idag, att

gokarten blev inställd, att det är JFF p̊a lördag, tentor om

tv̊a veckor, att man inte ska glömma bort att anmäla sig till

omtentor och till höstens kurser.

§7 Beslutsuppföljning Alumnijulbord.

Therese Magnusson lät meddela att hon inte har f̊att svar

fr̊an alumnigruppen än men att vi preliminärt kan ta ett

datum.

Mötet diskuterade datum.

Mötet beslöt att lägga alumnijulbordet preliminärt 2016-

12-03.

§8 Näringsliv Emma Asklund berättade att Hanna Lindwall försöker f̊a

kontakt med Fingerprints, men att hon ej har f̊att svar.
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Therese Magnusson berättade att Hanna Lindwall kommer

ta tag i mailet fr̊an Combitech.

Emma Asklund sade att vi har f̊att en faktura efter bokning-

en för E:C med Academic Work.

§9 Ekonomisk status VT16 Sofia Siljeholm sade att statusen kan ses i bilaga 1 till mötet.

Sara Lindgren fr̊agade vad pengarna har använts till hittills.

Sofia Siljeholm svarade att man har f̊att in pengar fr̊an

näringslivssamarbeten.

§10 Sommarstäda Komı̂tea Emma Asklund sade att det behövs städa, det ligger socker

p̊a golvet.

Mötet diskuterade städning av Komı̂tea och när det ska

göras.

Elin Sakurai kom in i lokalen.

§11 Nollning 2016 Elin Sakurai sade att hon tog med punkten för att diskutera

vad vi vill göra under nollningstiden.

Sara Lindgren sade att förra året s̊a hade man uppdraget,

träffa gamla D-Chipare under lunchen och en station vid

L.I.G.G.

Emma Asklund fr̊agade om det var n̊agot av dessa saker som

vi inte vill göra.

Elin Sakurai sade att alla fyra l̊ater bra. Elin sade ocks̊a att

vi borde ha ett möte där vi bestämmer vad vi vill göra p̊a

dessa saker och att hon startar en konversation med staben.

§11.1 D-seks s̊angbok Emma Asklund sade att D-sek ville veta vilka s̊anger fr̊an

D-Chip som vi vill ha med eller vill ta bort.

Mötet diskuterade s̊anger, men kom fram till att de som vill

kan g̊a igenom och skicka in till Sara Lindgren.

§12 Övrigt Emma Asklund ville säga tack för tiden hon har suttit.

§13 OFMA Ordförande Elin Sakurai förklarade mötet avslutat klockan

12.44.
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Mötessekreterare Justerat

Lisa Claesson Elin Sakurai

Sekreterare Ordförande
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