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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte 2a oktober 2015

Närvaro: Sofia Siljeholm Ordförande

Emma Asklund Vice ordförande

Nora Wernerson Sekreterare

Therese Magnusson Informationsansvarig

Hanna Lindwall Näringslivsansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet öppnat klockan

12:23.

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

§3 Adjungeringar Inga adjungeringar.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna mötesprotokolleten fr̊an 15 april

2015, 4 september 2015 och 18 september 2015.

§6 Meddelanden Emma meddelade att hon ska köpa in nya D-Chipmärken

men att hon har haft problem med ett märke som det inte

finns n̊agon bra bild p̊a.

Sofia meddelade att styrelsen för Datatjej gärna ville samar-

beta.

Sofia meddelade även att D-Chipstyrelsen ska gykla p̊a

S.M.Å.D.Å.D.

§7 Beslutsuppföljning
• Inernationalisering: Nora och Emma ska börja pla-

nera för det.

• Gymnasietjejer: Sofia berättade att det kommer att

vara inspirationsdagar för gymnasieelever i studiecent-

rum den 3-4 november. Det behövdes n̊agon som stod

vid datamontern för att berätta vad man gör p̊a data-

programmet. Nora och Therese sa att de kunde tänka

sig att st̊a där.

• Instagram-konto: Hanna har fixat ett instagram kon-

to till D-Chip och ska lägga ut inloggningsuppgifterna

p̊a driven. Punkten ströks fr̊an beslutsuppföljningen.
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§8 Näringsliv Hanna berättade att hon tillsammans med Hera och Elektra

har haft ett möte med ARM ang̊aende ett event de vill fixa.

Syftet med eventet är att uppmärksamma allmänheten om

att tjejer kan h̊alla p̊a med teknik. Eventet ska fira Ada Love-

lace. Deras tanke är att bjuda in gymnasielärare och rektorer

som respektive organisation ska ska presentera sitt program

för. De ska sedan kunna sprida detta vidare till sina elever.

Mötet diskuterade var man kunde ha för slags presentation

och kom fram till att göra n̊agot interaktivt med program-

mering.

Hanna berättade om Deloitte Consulting som vill ha ett

event för tjejer i årskurs 4 och 5.

Mötet pratade om g̊ardagens event med Academic Work och

alla var väldigt nöjda med eventet och att de gav bra tips.

§9 S.M.Å.D.Å.D. Det sista av nollningsbudgeten kommer att g̊a till

S.M.Å.D.Å.D. Det kommer att bakas idag och imorgon.

§10 Övrigt Inget att ta upp.

§12 OFMA Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet avslutat kloc-

kan 12:50.

Mötessekreterare Justerat

Nora Wernerson Sofia Siljeholm

Sekreterare Ordförande
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