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11 november 2015

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte 6e november 2015

Närvaro: Sofia Siljeholm Ordförande

Emma Asklund Vice ordförande

Nora Wernerson Sekreterare

Therese Magnusson Informationsansvarig

Hanna Lindwall Näringslivsansvarig

Elin Sakurai Ekonomiansvarig

Elise Eborn Revisor

Sara Lindgren

§1 OFMÖ Sofia förklarade mötet öppnat klockan 12:15.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Sara.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna mötesprotokollet fr̊an 2 novem-

ber 2015.

§6 Meddelanden Sara meddelande att det är bakismys med valberedningen p̊a

söndag.

§7 Beslutsuppföljning
• Internationalisering: Nora och Emma berättade att

de ska undersöka detaljerna kring internationalisering

och att man ska kontakta världsmästarna för att f̊a

kontaktuppgifter till de kvinnliga internationella stu-

denterna.

• Gymnasietjejer: Sofia fr̊agade hur det hade g̊att för

Nora och Therese p̊a inspirationsdagarna och de med-

delade att det hade g̊att bra. Förvrigt meddelade hon

att det finns olika sätt att komma i kontakt med gym-

nasietjejer. Dels kan man var hemvändare och pra-

ta med gymnasietjejer som g̊ar i gymnasieskolan man

själv gick p̊a. Man kan l̊ata gymnasietjejer skugga en

student för en dag.Eller s̊a kan man vara p̊a mässor.
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§8 Näringsliv Hanna meddelade att ARM anordnar ett event den 18 no-

vember där de vill diskutera varför det är s̊a f̊a tjejer som är

teknikintresserade och vad man kan göra för att fler ska bli

det.

Sofia berättade att hon och Hanna har satt upp en prislista

för företag och undrade om alla tyckte den s̊ag bra ut. De ha-

de även satt upp en mall för hur processen för företagsevent

med D-Chip ska g̊a till.

§9 Tackmiddag Sofia fr̊agade mötet om vi tyckte att dryck och en biobiljett

skulle ing̊a i tackmiddagen. Mötet tyckte det lät bra.

§10 Tack till PH Sofia fr̊agade om mötet vill tacka PH. Mötet beslöt att tacka

PH.

§11 Julbord Emma berättade att alumnijulbordet kommer att bli av den

28 november i fikafika. Maten kommer att cateras och det

kommer att bjudas p̊a dryck. Emma sade ocks̊a att hon kom-

mer att behöva hjälp med att sätta upp dekoren innan. Sofia

berättade att det kommer att komma en kvinna och ha en

inspirationsföreläsning för oss innan som handlar om ledar-

skap.

§12 Maraton Sofia fr̊agade om vi var mest taggade p̊a att ha Hunger Ga-

mes maraton eller Star Wars maraton. Alla var mest taggade

p̊a Hunger Games. Sofia sade att hon skulle dra i det och

mötet bestämde preliminärt 6 december i Shäraton.

§13 Övrigt Sofia fr̊agade vart mötet ville ha propositionsmötet. Mötet

beslöt att h̊alla det hos Sofia. Hon meddelade ocks̊a att vi

kommer att ha ett utvärderingsmöte snart.

§14 OFMA Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet avslutat kloc-

kan 13:00.
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Styrelsemötesprotokoll S11
11 november 2015

Mötessekreterare Justerat

Nora Wernerson Sofia Siljeholm

Sekreterare Ordförande
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