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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte 7e september 2016

Närvaro: Elin Sakurai Ordförande

Lisa Claesson Sekreterare

Therese Magnusson Informationsansvarig

Sofia Siljeholm Ekonomiansvarig

Elise Eborn D-Chip funktionär

Sara Lindgren

§1 OFMÖ Ordförande Elin Sakurai förklarade mötet öppnat klockan

17:56.

§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 §8.1 Möte med Athena och §8.2

Inköp till Komı̂tea.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att skjuta p̊a protokollen som kommit in till

nästa.

§6 Meddelanden Sara Lindgren lät meddela att hon inte har n̊agot ansvar.

§7 Beslutsuppföljning Bevarande av dokument.

Elin Sakurai sade att Overleaf, där vi förvarar dokument,

börjar bli ganska fullt, det är 75% full redan.

Sara Lindgren sade att n̊agon borde kolla upp alternativen

inför nästa möte.

Elise Eborn sade att hon kunde göra det.

Mötet beslöt att skjuta p̊a punkten Bevarande av dokument

till S10 och att Elise Eborn skulle komma med förslag till

beslutet.
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§8 Näringsliv Uniti

Lisa Claesson berättade att Uniti har tagit kontakt med hen-

ne om att de gärna vill ha ett event med D-Chip. De är ett

nytt start-up som inte har h̊allit i n̊agot företagsevent tidiga-

re s̊a de vet inte vad de vill göra, bara att de vill göra n̊agot

och kanske bjuda in Elektra ocks̊a till eventet.

Elin Sakurai sade att det är trevligt med nya kontakter.

ARM

Elin Sakurai sade att hon inte har s̊a stor koll p̊a vad som

har sagt mellan ARM och Hanna Lindwall.

Therese Magnusson sade att hon uppfattade det som att vi

skulle fixa lokal, men att det är sv̊art d̊a vi inte vet hur m̊anga

som kommer p̊a eventet.

Elin Sakurai sade att hon tror 30 personer och i första hand

s̊a tar vi en lokal i E-huset och i andra hand Matteannexet.

Vet inte hur de har diskuterat pris. Men de flyger hit en

snubbe fr̊an Nederländerna till oss och fixar maten.

Sofia Siljeholm sade att hon inte vet hur vi ska göra med

Elektra och priser.

§8.1 Möte med Athena Sara Lindgren sade att Athena är för tjejer p̊a TLTH. Vet

inte mycket mer, men det kan vara bra att ha ett samarbete

med dem och veta vad de har för ändam̊al. Hon och Sofia Sil-

jeholm tar tag i att ha ett möte med dem och fr̊agar lite var

de ligger, om de är under k̊aren, vad de har för m̊al, fram-

tidsvisioner, kommer de konkurrera med andra föreningar

och vad för event och företagsevent kommer de att ha.

§8.2 Inköp till Komı̂tea Therese Magnusson sade att vid städningen av Komı̂tea gavs

det insikt i att det kan vara bra med bättre ordning i hyllorna

och att p̊asklämmor behövs efter event med överbliven mat.

Sofia Siljeholm sade att det är en liten summa, men d̊a det

är ett inköp som kommer hamna p̊a övrigt s̊a m̊aste det tas

upp om det kommer gynna medlemmarna.
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Therese Magnusson sade att pappershyllorna var gratis fr̊an

scouterna och att p̊asklämmorna för 40 kr kunde hon ta själv

om det ans̊ags inte behövas.

Mötet beslöt att godkänna inköpen för organisation av

Komı̂tea.

§9 Alumnijulbord Therese Magnusson meddelar att julbordet krockar med

S̊angarstriden (S̊aS) enligt Martin Bergman, som tror att

S̊aS ligger p̊a det datumet.

Sara Lindgren sade att hon har hört att nollor är taggade

för julbord.

Elin Sakurai sade att Axel Isberg är osäker men att han

ocks̊a tror att S̊aS är den 3e.

Mötet beslöt att lägga punkten Alumnijulbord p̊a be-

slutsuppföljningen till S10 s̊a att vi kan utg̊a fr̊an rätt in-

formation om S̊aS.

§10 Sittning innan S.A.L.A.S Elin Sakurai meddelar att hon inte har lust att dra i det.

Lisa Claesson sade att hon tycker likadant.

Therese Magnusson sade att hon med tycker likadant.

Sofia Siljeholm fr̊agade om n̊agon i sexet vill h̊alla i n̊agot.

Elin Sakurai sade att det vore trevligast om en tjej drog i

detta innan man fr̊agar sexet.

Sara Lindgren sade att ni kan ta beslut om alla svarar ja

över mail.

§11 Temasittning 2016 Therese Magnusson berättade att vi sköt p̊a eventet i v̊aras

för att vi i styrelsen själva inte hade ork att dra i eventet.

Elin Sakurai sade att det skulle ha hänt i v̊aras om det ska

ha hänt överhuvudtaget. Men att hon skulle prata med Lia

Karida och se om hon vill hjälpa till att dra i det. Lia verkar

vilja f̊a in fler tjejer i sexet.

§12 Sträva mot frist̊aende

förening

Elin Sakurai sade att hon vill p̊abörja arbetet p̊a vad som

behöver göras inför att bli en frist̊aende förening. Papper

fr̊an skatteverket har skrivits ut om vad som krävs för att

bli en förening och det som behöver göras är bland annat att

ändra i stadgar och reglemente.
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Styrelsemötesprotokoll S09
19 december 2016

Therese Magnusson sade att d̊a kan man göra en allmän

uppdatering av stadgarna och reglementet när man änd̊a är

i farten.

Elin Sakurai sade att vi behöver titta l̊angt tillbaka i tiden

och sen är beslutet togs att D-Chip blev en förening.

Sara Lindgren sade att hon tror att det är s̊a l̊angt tillbaka

som 1995 som sektionen ska ha tagit ett beslut om D-Chip.

Elin Sakurai sade att hon kunde ta tag i detta.

Therese sade att hon kunde hjälpa till att komma åt doku-

ment.

Elin Sakurai sade att allt detta kommer att behövas göras

inför HTM extra.

§13 HTM extra Elin Sakurai sade att p̊a VTM beslöts det att vi skulle h̊alla

i ett extra föreningsmöte för att b̊ade tillsätta styrelsepos-

ter och valberedningen och för att presentera det p̊abörjade

arbetet om att bli en frist̊aende förening.

Mötet diskuterade datum för HTM extra.

Mötet beslöt att ha HTM extra p̊a 2016-10-17.

§14 Återkopplande evene-

mang med Micro-Chip

Therese Magnusson sade att vi har diskuterat lite sm̊att om

att ha ett litet event, till exempel att vi grillar och har trev-

ligt. D-Chip kan st̊a för kol och grill och folk f̊ar ta med sig

sitt egna för att slippa anpassa efter matpreferenser.

Elin Sakurai sade att det var en mysig idé.

Lisa Claesson föreslog att man tar Elektrog̊arden som plats.

Elin Sakurai sade att vi m̊aste kolla upp när fönsterbytet är

klart p̊a den g̊arden.

Lisa Claesson sade att hon kan kolla upp statusen för Elekt-

rog̊arden.

§15 Övrigt Mötet hade inga punkter att ta upp p̊a övrigt.

§11 OFMA Ordförande Elin Sakurai förklarade mötet avslutat klockan

18:53.

Mötessekreterare Justerat
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Lisa Claesson Elin Sakurai

Sekreterare Ordförande
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