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29 augusti 2019

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S11 23e maj 2019

Närvaro: Lucy Albinsson Ordförande

Freja Ekman Vice Ordförande

Tove Sölve Sekreterare

Hedda Klintskog Ekonomiansvarig

Alice Berggren Informationsansvarig

Kornelia Palm Eventansvarig

Joanna Liljedahl Hildebrand Näringslivsansvarig

Elna Seyer

Hanna Höjbert

§1 OFMÖ Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet öppnat klockan

12:02.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Elna Seyer.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna protokollet S09 2019 och S10

2019.

§6 Meddelanden Inga meddelanden.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.

§8 Näringsliv Joanna Liljedahl Hildebrand har försökt f̊a kontakt med Cy-

bercom som ville ha ett event tillsammans med D-Chip innan

sommaren. Mötet beslöt att inte ha eventet under v̊aren d̊a

det inte finns tid till det. Joanna Liljedahl Hildebrand ska

föresl̊a att ha eventet under hösten istället.
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§9 PRIDE-event Alice Berggren meddelar att grillar, högtalare och cykeln är

bokade. Det är även tillräckligt med funktionärer till eventet.

Alice Berggren ska göra ett schema för dagen, med tider och

uppgifter. Proud Tech har beställt mat och pynt och ska göra

en prislista.

Mötet beslöt att donera hela intäkten till välgörenhet.

§10 Välja in funktionärer Mötet beslöt att välja in Tselmeg Baasan och Inger Gunder-

sen till D-Chip funktionärer.

§11 Medaljer Tove Sölve har inte hittat n̊agot om hur medaljer beställs.

Mötet kommer fram till att medaljerna g̊ar via Medaljelele-

kommittén.

§12 Möte med studi-

evägledningen

D-Chip har haft ett möte med studievägledarna för Data-

teknik och Information- och kommunikationsteknik. Studi-

evägledarna berättade att samarbetet mellan Datatekniksek-

tionen och LTH:s ledning har varit d̊aligt. De vill samarbe-

ta mer och ha en öppen konversation. Ledningen vill gärna

ha information om saker händer p̊a sektionen. Under mötet

beslöts det att D-Chip ska försöka h̊alla kontakt med studi-

evägledarna under året och se vad de tv̊a parterna kan hjälpa

varandra med.

§13 Möte med nollningsut-

skottet

Hanna Höjbert anslöt fr̊an denna punkt. Mötet beslöt att

adjungera Hanna Höjbert.

Lucy Albinsson och Hedda Klintskog har varit p̊a möte med

Nollningsutskottet p̊a Datatekniksektionen. De har spikat

datum för D-Chips event under nollningen. Välkomstlunchen

sker p̊a söndagen den 25/8. Lunchen p̊a Moroten och Piskan

är den 5/9. Cyckelfesten bestämdes preliminärt till den 4/10.

Freja Ekman och Elna Seyer ska prata med studier̊adet om

att ha en pluggkväll under nollningen tillsammans med D-

Chip.

Under mötet fick Lucy och Hedda även veta att D-Chips

event inte kommer vara med p̊a nollningsschema eftersom

eventen inte är för alla p̊a sektionen. Dock kommer D-Chip

finnas p̊a en sida i nolleguiden.
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§14 Testamenten och

överlämningar

Lucy Albinsson meddelar att de som g̊ar av sina poster ska

kontakta sina efterträdare och ha överlämningar.

§15 Övrigt Lucy Albinsson har beställt märken och de ska komma fram

i tid. Kornelia beställer tröjor till de nya styrelsemedlemmar-

na.

§16 OFMA Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet avslutat kloc-

kan 12:57.

Mötessekreterare Justerat

Tove Sölve Lucy Albinsson

Sekreterare Ordförande
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