
Styrelsemötesprotokoll S08
6 maj 2019

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S08 11e april 2019

Närvaro: Lucy Albinsson Ordförande

Freja Ekman Vice Ordförande

Tove Sölve Sekreterare

Hedda Klintskog Ekonomiansvarig

Joanna Liljedahl Hildebrand Näringslivsansvarig

Kornelia Palm Eventansvarig

Alice Berggren Informationsansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet öppnat klockan

12:13.

§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 S07 2019.

§6 Meddelanden Inga meddelanden.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.

§8 Näringsliv Det kommer inte vara n̊agot ytterligare företagsevent i v̊ar.

Joanna Liljedahl Hildebrand ska försöka hitta kontakter inför

event i höst.
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§9 PRIDE-event Pride-eventet äger rum den 25:e maj tillsammans med Proud

Tech. Alice Berggren har haft ett möte med Proud Tech:s

direktör. Proud Tech vill gärna marknadsföra eventet som

som ett samarbete mellan dem och D-Chip. Mötet diskute-

rade detta och kom fram till att det l̊ater bra. Dock m̊aste

det tydligt framg̊a i eventets beskrivning att det är frivilligt

att vara med i paraden. Eventet ska fokusera p̊a grillningen

som är det vi anordnar.

Proud Tech ska försöka bli sponsrade med pengar av Tekno-

logk̊aren för att utöka budgeten för eventet. Mötet beslöt

att D-Chip kan bidra med 3000-4000kr. Mötet diskuterade

ocks̊a vad pengarna ska läggas p̊a. Alice Berggren föreslog

att ett märke hade varit roligt. Förutom märke, kom mötet

fram till att pengar ska läggas p̊a glitter, pynt, hyrning av

grillar och mat. E-sektionen ska kontaktas för att se om det

g̊ar att hyra deras grillar.

Alice Berggren ska ha ett nytt möte med Proud Tech. Hon

ska framföra D-Chips idéer och även se om de har n̊agon

som kan designa ett märke. Hedda Klintskog kontaktar Aktu

p̊a Datatekniksektionen och meddelar att D-Chip gör even-

tet endast tillsammans med Proud Tech. Teknikfokus ska ha

tackfest samma dag som eventet, s̊a Tove Sölve informerar

dem om att grillningen kommer ligga parallellt.

§10 Merch nollningen D-Chip ska göra märken inför nollningen. Mötet beslöt att

försöka göra tv̊a nya märken som nollorna ska f̊a. Ett märke

ska höra ihop med välkomstlunchen och det andra ska va-

ra ett fint D-Chip-märke för marknadsföring. Dessa kommer

budgeteras i kategorin nollning. Hedda Klintskog ska kontak-

ta Informationsansvarig p̊a Datatekniksektionen och se om

n̊agon artist kan designa märkena. Märkena ska beställas in-

nan den 1:e juni.
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§11 Ta kontakt med grupper

ang̊aende samarbeten

Den nya studie- och yrkesvägledaren för Datateknik-

programmet har tagit konatakt med D-Chip. Hon vill gärna

ha ett möte för att se hur D-Chip jobbar. Freja Ekman ska

boka in ett möte med henne och ska även kontakta Elna Sey-

er, som kommer sitta som vice ordförande i höst, för att se

om hon skulle vilja följa med p̊a mötet. Mötet föresl̊ar att

studie- och yrkesvägledaren kanske skulle kunna hjälpa till

att hitta lärare som skulle kunna hjälpa till p̊a pluggkvällar.

Arbetet att ta kontakt med andra föreningar kommer sätta

fart i höst s̊a att D-Chips kontaktperson, som är vice

ordförande, inte direkt byts ut. Dock kan ett visst förarbete

utföras av nuvarande vice ordförande s̊a att den nya kan sätta

ig̊ang direkt i höst.

§12 Övrigt Styrelsen bör h̊alla i skiphtet för den nya delen av styrelsen

innan somamren. Mötet kom fram till att den 15:e maj hade

passat bra. Ett förslag p̊a aktivitet var Escaperoom.

§13 OFMA Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet avslutat kloc-

kan 13:05.

Mötessekreterare Justerat

Tove Sölve Lucy Albinsson

Sekreterare Ordförande
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