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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S09 9e maj 2019

Närvaro: Lucy Albinsson Ordförande

Freja Ekman Vice Ordförande

Tove Sölve Sekreterare

Hedda Klintskog Ekonomiansvarig

Joanna Liljedahl Hildebrand Näringslivsansvarig

Kornelia Palm Eventansvarig

Emma Franzon Revisor

§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 S08 2019.

§6 Meddelanden Freja har bokat möte med den nya studievägledaren för Da-

tateknikprogrammet. Höstens vice ordförande ska följa med

p̊a mötet.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.

§8 Näringsliv Inget nytt. Företaget Hypergene är intresserade av att ha

ett event med D-Chip i höst. Joanna Liljedahl Hildebrand

skriver i sitt testamente om förtag som är intresserade av

event till hösten.
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§9 Skiphte Mötet diskuterar vad som ska hände p̊a skiphtet och kom-

mer fram till ett förslag. Freja Ekman ska meddela de nya

styrelsemedlemmarna om tid och att det eventuellt kommer

kosta lite för transport. D-Chip betalar för mat. Ekonomian-

svarig Hedda Klintskog meddelar att vi har ca 3000kr kvar i

tackbudgeten där skiphte ing̊ar.

§10 PRIDE-event Inför PRIDE-eventet den 25:e maj har Alice Berggren kon-

taktat E-sektionen ang̊aende hyrning av grillar och f̊att ett

positivt svar. Högtalare kommer g̊a att l̊ana av Datatek-

niksektionen. Inför eventet behöver glitter och annat pynt

beställas. Kornelia Palm och Joanna Liljedahl Hildebrand

ansvarar för att beställa saker tillsammans med Alice Berg-

gren och Proud Tech. D-Chip ansvarar ocks̊a för att göra en

spotify-playlist till eventet.

§11 Nollningsmärke Lucy Albinsson berättar att Datatekniksektionens artister

har inte tid att designa nollningsmärken till oss. Lucy ska

kontakta valberedningsrepresentat Mimmi Hansson d̊a hon

tidigare har gjort märken. Annars skissar Lucy själv p̊a en

design. Mötet beslöt att det ska beställas tv̊a märken, ett

till välkomstlunchen och ett allmänt D-Chip-märke.

§12 Pluggkväll Pluggkvällen ska äga rum den 28:e maj. Kornelia Palm gör

ett facebookevent. Styrelsen köper fika till kvällen samma

dag. Freja Ekman hör p̊a mötet med studievägledaren om

hon vill komma och presentera sig och om det eventuellt g̊ar

att f̊a dit n̊agon lärare.

§13 Stipendier Studievägledaren har mailat Lucy Albinsson om ett stipendie

som individer kan ansöka om. Mötet tycker att information

om stipendiet ska läggas upp p̊a D-Chips facebooksida.
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§14 Övrigt Freja Ekman har f̊att reda p̊a att före detta ordförande fort-

farande har kvar D-Chipkalendern och vill bli borttagen fr̊an

den. Freja hör med Alice Berggren om hon kan ta bort per-

soner fr̊an kalendern.

Styrelsen har f̊att ett mail av en medlem om att reglementet

inte är uppdaterat. Tove Sölve ska titta p̊a detta och även

undersöka ärendet det gäller. Det har att göra med hur me-

daljer delas ut i D-Chip. Lucy Albinsson svarar medlemmen

som ställt fr̊agan att styrelsen ska titta p̊a det.

Nästa vecka ska Lucy Albinsson ha ett möte med Staben

inför nollningen 2019.

§15 OFMA Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet avslutat kloc-

kan 12:56.

Mötessekreterare Justerat

Tove Sölve Lucy Albinsson

Sekreterare Ordförande
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