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25 november 2017

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S08 2a november 2017

Närvaro: Stina Andreason Ordförande

Sara Trygve Vice Ordförande

Ebba Lundvall Sekreterare

Hanna Tydén Ekonomiansvarig

Tselmeg Baasan Eventansvarig

Emma Asklund Valberedningen

Elin Hanstorp Valberedningen

Sara Lindgren

§1 OFMÖ Ordförande Stina Andreason förklarade mötet öppnat kloc-

kan 12:10.

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

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

och Elin Hanstorp.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan med

ändringen att §11 heter Event.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna protokollet S07.

§6 Meddelanden Stina Andreason meddelar att valberedningslunchen gick bra

och att det kom m̊anga intresserade medlemmar.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.

§8 Näringsliv Stina Andreason meddelar att vi kommer ha ett evenemang

med tretton37, det blir förmodligen den 20:e november men

Frida Gunnarsson f̊ar g̊a ut med datum när det är bestämt.
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§9 Höstterminsmöte Mötet beslöt att lägga fram fortfarande fräsch som en pro-

position p̊a höstterminsmötet. D-Chips styrelse fr̊an 2016 ska

ansöka om att bli ansvarsbefriade, Jenny Martinsson kollar

s̊a revisorerna har f̊att alla uppgifter som behövs. D-Chips

styrelse ska ses och g̊a igenom stadgarna för att se över even-

tuella ändringar som bör göras den 5/11 kl.14.

§10 Kontrakt med Datatek-

niksektionen

Mötet beslöt att skapa ett dokument p̊a D-Chips drive där

man kan lägga till punkter som bör tas upp p̊a kontraktet.

§11 Event Elektra har ändrat sig och vill inte ha en sittning. Vi känner

att vi vill genomföra det änd̊a och kan bjuda in Elektra till

sittningen. Vi kan vara mer flexibla med datum och Ebba

Lundvall föresl̊ar att ha sittningen en onsdag. Mötet be-

slöt att inte sponsra sittningsbiljetter. Tselmeg Baasan kol-

lar med Västgöta nation om det finns möjlighet att ha sitt-

ning där den 6:e december och annars kollar hon med Malmös

nation den 7:e december.

Elin Hanstorp och Emma Asklund närvarar fr.o.m denna

punkt.

Stina Andreason meddelar att Elin Hanstorp tycker att det

är synd att julbordet krockar med faddertackphesten men

att vi borde ha n̊agot mer juligt event t.ex. julbak. Vi ska

kolla upp när ugnen i iDét kan tänkas vara lagad.

Vi planerar att ha ett julbak den 10:e december om det löser

sig med lokal.

§12 Nästa möte Stina Andreason vill p̊aminna att nästa möte är fredagen

den 17:e november eftersom det är ARKAD p̊a torsdagen.
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§13 Övrigt Valberedningen meddelar att de kommer läsa upp nomine-

ringen under höstterminsmötet. De kommer ocks̊a uppmana

kandidater som inte f̊att n̊agon nominering att motkandidera

under mötet. De nominerade kommer finnas med i samman-

kallningen till mötet och Jenny Martinsson kommer lägga

upp de nominerade p̊a hemsidan och mejla ett personligt

mejl.

Emma Asklund meddelar att vi borde styra upp en kalender

för komı̂ta, det har funnits tidigare.

Elin Hanstorp föresl̊ar att vi ska göra n̊agot roligt efter mötet

om det inte tar för l̊ang tid för att locka fler till mötet.

§14 OFMA Ordförande Stina Andreason förklarade mötet avslutat kloc-

kan 12:47.

Mötessekreterare Justerat

Ebba Lundvall Stina Andreason

Sekreterare Ordförande
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