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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte 18e september 2015

Närvaro: Sofia Siljeholm Ordförande

Emma Asklund Vice ordförande

Nora Wernerson Sekreterare

Therese Magnusson Informationsansvarig

Elin Sakurai Ekonomiansvarig

Hanna Lindwall Näringslivsansvarig

Sara Lindgren

Amelia Andersson

§1 OFMÖ Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet öppnat klockan

12:16.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Sara och Amelia.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna mötesprotokollet fr̊an 29 april

2015.

§6 Meddelanden Elin meddelade att det finns pengar kvar i nollningsbudge-

ten.

Det s̊aldes märken under K̊arestivalen.

Therese och Hanna kom in i salen.

Sofia meddelade att D-Chip gycklat p̊a Valentine’s Day-

sittningen.
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§7 Beslutsuppföljning
• Inernationalisering: Det diskuterades att i fram-

tiden översätta D-Chips hemsida. Det diskuterades

även att välkommna de internationella tjejerna som

anländer i vinter.

• Gymnasietjejer: Sofia sa att det kommer att vänta

tills efter nollningen.

• Instagram-konto: Hanna sa att hon ska fixa det s̊a

snabbt som möjligt.

• Matl̊ador: Elin sa att hon har glassl̊ador som

hon kan ge till D-Chip. Punkten ströks fr̊an be-

slutsuppföljningen.

§8 Näringsliv Hanna meddelade att hon ska p̊a möte med ARM för att

diskutera eventuellt sammarbete och att andra i styrelsen är

välkommna att följa med.

Hon har även bokat E:C till eventet med Academic Work.

Deloitte Consulting kommer att ha ett event i Stockholm för

tjejer i fyran och femman.

§9 Innan S-phesten Sara kommer att dra i ett event som kommer att vara för hela

sektionen och det kommer att vara en efterrättssittning.

Det kommer även att h̊allas ett bakishäng i iDét p̊a

söndagen.

§10 D-Chiplunchen Emma uppmanade mötet att fr̊aga Micro-Chip om de anmält

sig till lunchen. Styrelsen ska möta upp alla utanför k̊arhuset

och s̊a g̊ar alla tillsammans upp till Moroten och Piskan.

§11 Gasque Lappar kommer att placeras under glasen p̊a D-Chipare och

Micro-Chip med uppmaning om att mötas i Cornelis korri-

doren efter sittningen för utdelning av rosa rosett.

§12 Övrigt Elin berättade att hon ställt in rosa kontorsmaterial i utvik.

Hon berättade även att JÄLM vill att styrelsen presenterar

sig p̊a deras möte d̊a de ska diskutera om D-Chip ska f̊a

bidrag eller inte.
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Sara meddelade att hon känner n̊agon som h̊aller inspira-

tionsföreläsningar för tjejer och undrade om det var n̊agot

som D-Chip var intresserde av. Styrelsen var positiv till

förslaget och bad henne vidarebefodra kontakten.

Sofia meddelade att styrelsen m̊aste välja datum till noll-

ningsutvärdering, funktionärstackfest och HTM. Mötet be-

slöt att bestämma datum för nollningsutvärdering via dood-

le. Mötet beslöt att h̊alla tackfest 15 november 2015. Mötet

beslöt att h̊alla HTM 23 november 2015.

Sofia fr̊agade styrelsen om vi är intresserade att samarbeta

med Datatjej. Mötet beslöt att prova ett samarbete p̊a ett

år om de ocks̊a g̊ar med p̊a det.

§12 OFMA Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet avslutat kloc-

kan 13.05.

Mötessekreterare Justerat

Nora Wernerson Sofia Siljeholm

Sekreterare Ordförande
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