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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S08 1:a oktober 2020

Närvaro: Rebecca Liss Ordförande

Victoria Garćıa Vice Ordförande

Lydia Haile Sekreterare

Lisa Af Klint Näringslivsansvarig

Lisa Bybro Eventansvarig

Frida Takman Informationsansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Rebecca Liss förklarade mötet öppnat klockan

12:17.

§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 2020.

§6 Meddelanden Lisa Bybro meddelar att en nolla inte hört fr̊an sin men-

tor än. Lisa Bybro tar ansvar för att hör av sig till mentorn

och styra upp situationen. Victoria Garćıa anslöt till mötet.

Frida Takman meddelar att hon uppdaterar kallelselista. Re-

becca Liss föresl̊ar att lägga ut inbjudan till styrelsemöten

p̊a facebook och tar ansvar för att sköta detta.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljning.

§8 Näringsliv Lisa Af Klint berättar att det inte sker mycket

näringslivsfronten. Hon har börjat kolla p̊a företag som kan

vara av intresse för föreningen. Lisa Af Klint föresl̊ar att

försöka knyta kontakt med andra organisationer inom teknik

som stödjer kvinnor som ex. pinkprograming och womengi-

neering.
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§9 Höstens evenemang Rebecca Liss har skickat iväg mail för att boka lokal studi-

ekvällar. Frida Takman tar ansvar för att skapa evenemang

för de regelbundna studiekvällarna. Frida Takman har f̊att

svar fr̊an programmeringslärarna ang̊aende studiekvällarna

och de är positivt inställda och vill vara delaktiga. Rebecca

Liss föresl̊ar att Lisa Af Klint tar kontakt med företag som

är villiga sponsrar mat/fika till studiekvällarna.

Rebecca Liss har f̊att kontakt med sektionens studi-

evägledare ang̊aende rosabandetevenemang. Rebecca Liss

föresl̊ar att kanske göra i sammaband med en annan organi-

sation än rosabandet för att kunna skjuta upp evenemangen

efter oktoberm̊anad. Lisa Bybro föresl̊ar att höra med A-

sektioner ifall de har material/verktyg att l̊ana till en even-

tuell workshop. Lisa Af Klint föresl̊ar ett diskussionsmöte

för att planera. Mötet beslöt att h̊alla ett diskussionsmöte

söndag 4 oktober för att börja planera.

Lisa Bybro föresl̊ar en visning av Mia Skäringers show i iDét.

Rebecca föresl̊ar att börja planera detta p̊a diskssionsmötet.

Frida Takman p̊aminner om att idén att ha ett online-

evenemang om arbetsmässor. Frida Takman tipsar att be

om hjälp i ett Facebook-community som kallas teknikkvin-

nor. Lisa Af Klint tar ansvar för att kolla vidare p̊a olika

möjligheter.

§10 LTH:s kvinnliga

föreningar

Rebecca Liss berättar om tjejföreningen Athena förslag att

dra ett online-evenemang med fokus p̊a arbetsmöjligheter

och föresl̊ar att vi avvaktar.

Frida Takman p̊aminner om att Elektras intresse att ha eve-

nemang tillsammans. Rebecca Liss föresl̊ar att Elektra kan

vara med p̊a en av studiekvällarna. Frida Takman tar ansvar

för att kontakta Elektra om studiekvällarna.

§11 Mentorsskap D-Chip Rebecca Liss meddelar att hon slängt ut ett Facebook-inlägg

för stämma av med deltagarna i mentorskapsprogrammet.

Lisa Af Klint p̊aminner om att vi behöver planera den ge-

mensamma slutaktivitetet. Rebecca Liss berättar att hon och

Evelina Danielsson söker finansiering till denna aktivitet och

föresl̊ar att aktiviteten h̊alls i januari och planeras när finan-

sieringen är p̊a plats.
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§13 Övrigt Frida Takman fr̊agar om idéer att uppdatera D-Chips

hemsida. Rebecca Liss p̊aminner om att vi bör planera

höstterminsmötet snart.

§14 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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