
Styrelsemötesprotokoll S11
19 december 2016

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte 10e oktober 2016

Närvaro: Elin Sakurai Ordförande

Lisa Claesson Sekreterare

Therese Magnusson Informationsansvarig

Sofia Siljeholm Ekonomiansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Elin Sakurai förklarade mötet öppnat klockan

17:14.

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

§3 Adjungeringar Mötet hade inga att adjungera.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet hade inga protokoll att godkänna.

§6 Meddelanden Therese Magnusson meddelade att hemsidan har ett nytt

dokumentsystem och slipper h̊ardkodning.

§7 Beslutsuppföljning Temasittning

Elin Sakurai sade att hon känner att hon har f̊att tillbaka

lite energi och kan tänkas dra i sittningen. Elin sade att hon

tänkte höra av sig till Lia Karida och se hur hon känner för

sittningen. Vi kanske vill göra det s̊a stort som möjligt för att

använda upp budgeten och ge Maria Persson en förvarning

om att vi vill ha en poster.

Lisa Claesson kommenterade att vi även kan g̊a ut till

föreläsningar och göra reklam.

Mötet diskuterade datum.

Mötet beslöt att sätta det preliminära datumet 2016-12-09

för temasittningen.
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§8 Näringsliv Uniti

Lisa Claesson sade att de verkar vara intresserade av att ha

ett afterwork hos dem, men att hon inte har haft tid att h̊alla

kontakten med dem.

ARM

Sofia Siljeholm meddelade att hon har fakturerat ARM för

Ada Lovelace Hackatonet.

ÅF

Elin Sakurai sade att deras brunchmöte var väldigt trev-

ligt och att de gärna hade haft ett samarbete med alla

tjejföreningar.

Sofia Siljeholm kommenterade att det lät som de bör rikta

sig mot Athena om de vill ha alla tjejer.

Elin Sakurai förklarade att ÅFs Lady Month g̊ar ut p̊a att

de bara anställer tjejer under oktober m̊anad, killar kan fort-

farande f̊a jobb, men de börjar inte fören nästa m̊anad. ÅF

har märkt att det faktiskt är fler tjejer som söker under den

m̊anaden. Elin sade ocks̊a att de verkade lyssna p̊a vad vi

studenter vill ha och anpassa sig efter som och att det even-

tuellt kan vara roligt för v̊ara medlemmar med event med

ÅF.

§9 Ekonomisk sammanfatt-

ning

Sofia Siljeholm berättade att alla siffror p̊a bilagan inte

stämmer, men de är p̊a ett ungefär. Det som inte syns är

HTM extra, LTH bidraget och ARM. Men att resultatet

kommer g̊a plus.

§10 Alumnijulbord Elin Sakurai sade att hon gärna ser att det börjas planera vad

som händer p̊a julbordet. Elin sade att det är lättast att köra

med en cateringfirma och den firman de hade förra året var

bra och att hon skulle kolla upp vilka det var. Lokal m̊aste

bokas och fikafika borde vara passande d̊a det inte behövs

alkoholtillst̊and och man kan använda whiteboardtavlan till

lekar. Dekor behövs köpas in.
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Sofia Siljeholm fr̊agade hur vi ska sälja platser, för om det

behövs kontanter s̊a behöver hon tid för att f̊a ta ut växeln,

eller kommer det köras bara med banköverföringar.

Elin Sakurai sade att vi kommer behöva ett slutdatum för

betalningen och att den ska vara bindande. Datumet f̊ar vi

utg̊a fr̊an vad cateringfirman behöver med matpreferenser.

Lisa Claesson föreslog Swish som betalning istället för kon-

tant.

Therese Magnusson sade att om vi ska ha affisch till eventet

s̊a kunde hon fr̊aga Maria Persson. Therese fr̊agade om när

vi tänkte att eventet började.

Elin Sakurai svarade att klockan 17 kan vara lämplig för att

börja dricka glögg.

§11 Sträva mot frist̊aende

förening

Elin Sakurai sade att p̊a HTM extra s̊a gick första läsningen

igenom om stadgarna och reglementet och att ingen yttrade

n̊agot negativt om att bli en frist̊aende förening. Det som är

viktigt att det händer p̊a HTM är att röstningen om att bli

en frist̊aende förening g̊ar igenom.

Therese Magnusson sade att det vi m̊aste uppdatera stad-

garna och reglementet med det som gick igenom p̊a HTM

extra.

Elin Sakurai sade att tid för det kan tas efter mötet och att

vi ska ha gjort en motion till sektionens HTM2.

§12 Mys med styrelsen Elin Sakurai sade att myset kan vara p̊a en söndag, med

brädspel eller som tidigare bakishäng.

Sofia Siljeholm fr̊agade om man göra det till ett bioevent.

Elin Sakurai fr̊agade om det ska vara rabatterat pris.

Sofia Siljeholm svarade att d̊a m̊aste vi veta hur många som

kommer.

Elin Sakurai sade att hon funderar p̊a att antingen bjuda p̊a

bio eller ha ett reducerat pris p̊a biljetten genom att köpa in

företagsbiljetter.

Sofia Siljeholm sade att de finns ett minimum för antal bil-

jetter man behöver köpa in.
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Elin Sakurai sade att vi kan inför S12 ta fram prisförslag och

förslag p̊a filmer. Elin sade att vi har en del kvar av livsme-

delsbudgeten s̊a kan köpa in popcorn och läsk till myset.

Mötet diskuterade datum för mys.

Mötet beslöt att lägga mys med styrelsen p̊a 2016-11-03.

§13 HTM 2016 Elin Sakurai sade att datum behövs väljas.

Mötet diskuterade datum.

Mötet beslöt att lägga HTM p̊a 2016-11-21.

§14 Athena Sofia Siljeholm meddelade att hon och Sara Lindgren hade

ett möte förra veckan med Athena. De ligger under k̊arens

näringsliv s̊a de följer k̊arens stadgar, reglementen och polici-

es. De är en projektgrupp med fokus p̊a näringslivet och kom-

mer bli lite som ARKAD med m̊alet att kvinnor ska lyftas

och nätverka. Deras event kommer vara av den nätverkade

sorten, till exempel brunch, näringslivsevent och mentors-

program. Om företagseventet är riktad att f̊a tag i IT-tjejer

s̊a kommer de skicka företagen till oss och tanken är att om

företagen vill ha större m̊algrupp s̊a skickar vi det till Athe-

na. De tänker att man kan marknadsföra andras event genom

sina informationskanaler. De är öppna för samarbete med de

nuvarande tjejföreningarna.

§15 Övrigt Lisa Claesson sade att i v̊ara stadgar och reglemente s̊a st̊ar

det inte specifikt att v̊ar valberedning m̊aste valbereda kandi-

dater, utan vi kan använda oss utav sektionens om de känner

att de har tid. Kommer ta upp detta med sektionens valbe-

redningsordförande och se vad de säger.

Lisa Claesson sade att hon funderar p̊a om vi bör skicka ut

en enkät med förslag p̊a aktiviteter som kan tänkas göras för

att f̊a ihop tjejerna. Sara Lindgren skrev ihop en när hon

satt som eventansvarig 2014 och tänkte utg̊a fr̊an den. Det

kan f̊a tjejerna att vilja själva dra i saker om de känner att

de kan f̊a saker att hända.

4 (5)
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Elin Sakurai sade att vi bör skicka ut en enkät till folk för

att se vad folk har för uppfattning om vad D-Chip gör och

vad v̊art syfte är.

Therese Magnusson fr̊agade vad som hände med Instagram-

stävlingen som kom upp tidigare under terminen.

Elin Sakurai svarade att hon har glömt bort det, men att

det är lätt att fixa. Kan vara en idé att ha tävlingen till

biobesöket.

Elin Sakurai sade att det behövs spika datum för tackfest.

Mötet diskuterade datum och aktiviteter för tacket.

Mötet beslöt att lägga tackfesten p̊a 2016-12-14.

§16 OFMA Ordförande Elin Sakurai förklarade mötet avslutat klockan

18.44.

Mötessekreterare Justerat

Lisa Claesson Elin Sakurai

Sekreterare Ordförande
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