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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S10 13e maj 2019

Närvaro: Lucy Albinsson Ordförande

Freja Ekman Vice Ordförande

Tove Sölve Sekreterare

Hedda Klintskog Ekonomiansvarig

Alice Berggren Informationsansvarig

Kornelia Palm Eventansvarig

Jonathan Moran

Carl Sverdrup

§1 OFMÖ Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet öppnat klockan

12:14.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Jonathan Moran och Carl Sver-

drup. Jonathan och Carl deltar p̊a mötet som representan-

ter för Proud Tech. Jonathan innehar posten som direktör i

Proud Tech.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Det finns inget protokoll att godkänna.

§6 Meddelanden Inga meddelanden.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.

§8 Näringsliv Inget nytt att ta upp.
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§9 PRIDE-event Mötet gick tillsammans igenom eventbeskrivningen till face-

bookeventet och korrigerade det som behövde ändras. Vidare

diskuterades vad för pynt som ska köpas in och hur M-cykeln

ska dekoreras. Proud Tech ska fixa en stor poster att sätta

p̊a cykeln. Övrigt pynt ska Alice Berggren, Kornelia Palm,

Hedda Klintskog och Jonatan Moran beställa tillsammans.

Platsen för eventet är GG, gräset mellan E-huset och Sjön

Sjön. Maten som ska säljas är hamburgare och nachos. Proud

Tech ser till att matvaror beställs och finns till eventet. För

betalning används Teknologk̊arens iZettle:s. Dessa bokas av

Proud Tech. Alice Berggren bokar bord fr̊an Datatekniksek-

tionen.

Till eventet behövs funktionärer. Personer söker till funk-

tionärer genom ett formulär i facebookeventet. Alice Berg-

gren och Jonathan Moran ska göra ett funktionärsschema

med vad som ska göras och sättas upp. De ska även

bestämma en välgörenhetsorganisation som intäkterna för

eventet ska g̊a till.

Hedda Klintskog ska ta reda p̊a om D-Chips märken g̊ar

att ha till försäljning under eventet där hela vinsten g̊ar till

välgörenhet. Om det g̊ar kommer märken säljas under even-

tet.

§10 Övrigt Inget under övrigt.

§11 OFMA Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet avslutat kloc-

kan 13:08.

Mötessekreterare Justerat

Tove Sölve Lucy Albinsson

Sekreterare Ordförande
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