
Styrelsemötesprotokoll S10
7 december 2017

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S10 30e november 2017

Närvaro: Stina Andreason Ordförande

Ebba Lundvall Sekreterare

Hanna Tydén Ekonomiansvarig

Frida Gunnarsson Näringslivsansvarig

Tselmeg Baasan Eventansvarig

Jenny Martinsson Informationsansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Stina Andreason förklarade mötet öppnat kloc-

kan 12:10.

§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 S09.

§6 Meddelanden Inget att meddela.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.

§8 Näringsliv Frida Gunnarsson meddelar att det har skickats en faktu-

ra till tretton37 och att de är intresserade av att ha fler

event med D-Chip. Det planeras att nästa event ska vara

en workshop. Frida Gunnarsson ska föresl̊a att den handlar

om design eller programmering. D-Chip kommer ha ett event

med Avensia senare i v̊ar.

§9 Kontrakt med D-sek Stina Andreason meddelar att det finns punkter ang̊aende

vad som bör tas upp i kontraktet. Stina Andreason ska

kontakta Elin Sakurai och fr̊aga om hon har n̊agot mer

att tillägga till kontraktet. Stina Andreason mejlar sedan

ordförande Axel Isberg ang̊aende kontraktet.
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§10 Event Mötet beslöt att julbaket ska äga rum den 7:e december kl

17-21. Tselmeg Baasan har kontaktat till E-sektionen och har

f̊att godkänt att l̊ana deras ugn till julbaket den 7:e decem-

ber. Under eventet ska vi baka lussebullar, pepparkakor och

knäck. Vi kommer även att bjuda p̊a glögg eller julmust. Vi

gör ett facebookevent tillsammans ang̊aende julbaket efter

mötet. Eventet kommer vara gratis och alla är välkomna.

Stina Andreason meddelar att hon och Ebba Lundvall kom-

mer vara ansvariga under julbordet och har access till lo-

kalerna. Hanna Tydén, Frida Gunnarsson och Stina Andre-

ason köper pynt, tallrikar, servetter och glas till julbordet.

De kommer även städa iordning bord och pynta lokalen. Fri-

da Gunnarsson ordnar en julmusikquiz vi ska ha p̊a eventet.

Frida Gunnarsson tar med högtalare. Stina Andreason skri-

ver till Sara Lindgren ang̊aende en lek som hon fr̊agat om

till̊atelse för, hon fr̊agar vad det är för lek och kollar s̊a den

inte är olämplig.

Stina Andreason meddelar att den planerade nationssittning-

en är flyttad till nästa halv̊ar.

Tygmärken kommer att beställas till nästa halv̊ar.

§11 Funktionärer inför 2018 Vi kommer göra ett inlägg i funktionärsgruppen p̊a facebook

och fr̊aga vilka funktionärer som inte vill vara kvar som funk-

tionär 2018 för att man aktivt ska behöva välja att avg̊a som

funktionär.

§12 Övrigt

§13 OFMA Ordförande Stina Andreason förklarade mötet avslutat kloc-

kan 12:35.

Mötessekreterare Justerat

Ebba Lundvall Stina Andreason
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Styrelsemötesprotokoll S10
7 december 2017

Sekreterare Ordförande
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