
Styrelsemötesprotokoll S09
4 november 2020

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S09 15:a oktober 2020

Närvaro: Rebecca Liss Ordförande

Victoria Garćıa Vice Ordförande

Lydia Haile Sekreterare

Evelina Danielsson Ekonomiansvarig

Lisa Af Klint Näringslivsansvarig

Lisa Bybro Eventansvarig

Frida Takman Informationsansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Rebecca Liss förklarade mötet öppnat klockan

12:20.

§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 2020.

§6 Meddelanden Lisa Bybro mötte styrelsemedlemar fr̊an Freja och Elektras

för att börja planera en gemensam sittning. De planerar att

h̊alla sittningen vecka 3 eller 4 nästa år. De andra kvinnli-

gaföreningarna, som inte vill delta, har uttryckt en oro för

covid-19 eller berättat att de inte känner sig bekväma med

att utesluta de manliga medlemmarna p̊a sina sektioner.

Rebecca Liss har pratat med studieväglerdare ang̊aende fi-

nansieringen för mentroskapsprogram.

§7 Beslutsuppföljning Lisa Bybro tar ansvar för att skicka ut intresseanmälan till

de tidigare diskuterade evenemanget med visning av Mia

Skäringers netflix show ”No More Fucks To Give”.
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§8 Näringsliv Lisa Af Klint har varit i kontakt med företaget Assa Abloy.

De har uttryckt intresse för b̊ade ett besök p̊a deras kon-

tor och sponsring till studiekväll. Lisa Af Klint ska fortsätta

kommunicera med företaget för att säkerställa detaljerna.

Lisa Af Klint berättar ocks̊a att Storytel och Schibsted

uttryckt intresse för eventuella samarbeten. Schibsted vill

främst vara med p̊a digitala evenemang eftersom det är ba-

serade i Stockholm. StoryTel har fr̊agat ifall det finns n̊agra

krav p̊a att de är med p̊a plats.

Schibsted har ett kommande webbinarium med Women In

Tech och har föreslagit att vi delar deras evenemang i v̊ara

kanaler.

För framtida digitala evenemang föresl̊ar Evelina Danielsson

att företag kan h̊alla i en digital presentation i form av ex.

film p̊a en pub/studiekväll. Rebecca Liss föresl̊ar att vi till

digitala evenemang samlar in fr̊agor och skickar till företagen.

Lisa Af Klint föresl̊ar digitala workshops. Evelina Danielsson

föresl̊ar att vi framtiden bör tänka p̊a att priset borde bero

p̊a om ansvaret för evenemanget ligger hos oss eller företaget.

Frida Takman föresl̊ar att vi bjuder in andra tjejföreningar

till dessa evenemang.

Evelina Danielsson tar ansvar för att sammanställa en enkät

för att f̊anga upp vilka företag v̊ara medlemmar är intresse-

rade av att träffa.

Lisa Af Klint föresl̊ar att styrelsen h̊aller möten varje vecka.

Mötet beslöt att h̊alla diskussionsmöten varannan vecka och

styrelsemöten varannan.

§9 LTH:s kvinnliga

föreningar

Lisa Bybro berättar om en planen för gemensam sittning p̊a

nation tillsammans med de kvinnliga föreningarna Elektra

och Freja. Lisa Af Klint föresl̊ar att börja söka sponsring till

evenemanget. Lisa Bybro berättar att tanken är att styrel-

serna gycklar under sittningen.
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§10 Studiekvällar Frida Takman berättar om problem i kommunikation med

programmeringslärarna. Däremot är alla fortsatt positivt

inställda till studiekvällarna och insisterar p̊a ett digitalt

alternativ. Rebecca Liss föresl̊ar att skicka ut en enkät

i evenemanget för att samla in fr̊agor till programme-

ringslärarna. Frida Takman vill först ha ett möte med pro-

grameringslärarna för att reda ut det sista detaljerna.

Rebecca Liss föresl̊ar att vi flyttar p̊a studiekvällar s̊a att de

inte krockar med alla hösttermins möten för D-sektionen.

Lisa Bybro tar ansvar för att sätta upp det digitala alterna-

tivet till studiekvällarna inför kommande tisdagen.

Victoria Garćıa anslöt till mötet (13:03).

§11 Mentorsskap D-Chip Rebecca Liss meddelar att det verkar g̊a bra för alla deltagare

i mentorskapsprogrammet.

§12 Julbord Lisa Bybro meddelar att hon ska kontakta cateringföretag

s̊a snart datum julbordet är bestämt. Rebecca Liss ska höra

med sexmästeriet ang̊aende det tidigare diskuterade datumet

(11 december). Lisa Af Klint föresl̊ar att inte planera buffé

med tanke p̊a covid-19.

§13 Övrigt Lisa Af Klint fr̊agar om de som ska trycka jackor vill fixa det

den 2 november. Evelina Danielsson p̊aminner att kvitton

behöver skickas in för att hon ska kunna göra utbetalningar.

§14 OFMA Ordförande Rebecca Liss förklarade mötet avslutat klockan

13:10

Mötessekreterare Justerat

Lydia Haile Rebecca Liss

Sekreterare Ordförande
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