
Styrelsemötesprotokoll S12
17 februari 2016

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte 20e november 2015

Närvaro: Sofia Siljeholm Ordförande

Emma Asklund Vice ordförande

Nora Wernerson Sekreterare

Therese Magnusson Informationsansvarig

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

§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 mötesprotokollet fr̊an 6 novem-

ber 2015.

§6 Meddelanden Sofia meddelade att hon delat ut biobiljetter till alla som ska

f̊a det och att det var trevligt p̊a tackmiddagen i söndags.

Emma meddelade att anmälan till HTM stänger imorgon.

Hon meddelade ocks̊a att Krama Data märkena finns p̊a lager

igen.

§7 Beslutsuppföljning
• Internationalisering: Emma berättade att hon nu

vet vilken dag de internationella studenterna anländer

till LTH men att b̊ade hon och Nora kommer att skriva

tenta d̊a. De fr̊agade därför om n̊agon annan i styrelsen

eller n̊agon funktionär kunnde tänka sig att välkommna

dem istället. Mötet beslöt att ta upp det igen med

nästa styrelse.

• Gymnasietjejer: Sofia har gjort ett utkast till mailet

hon ska skicka ut ang̊aende detta. Mötet beslöt att

stryka punkten fr̊an beslutsuppföljningen.
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Styrelsemötesprotokoll S12
17 februari 2016

§8 Näringsliv Hanna var inte närvarande s̊a det fanns inget att ta upp p̊a

punkten.

§9 HTM Anmälan till HTM stänger imorgon. Emma berättade att

hon kommer att handla mat till mötet p̊a söndag och att

hon lagar mat p̊a m̊andag.

§10 Datum

utvärderingsmöte

Mötet beslöt att ha utvärderingsmöte den 18 december p̊a

lunchen.

§11 Evalueringsmöten Sofia berättade att man kan använda henne som referens om

man vill och ska säga till i s̊adana fall. Man kan även be om

ha ett evalueringsmöte med henne och att man d̊a kan be om

ett evalueringsmöte för att f̊a reda p̊a vad hon skulle säga om

man väljer att använda henne som referens.

§12 Maraton Maratonet blir av den 6 december i Shäraton.

§13 Julbord Emma meddelade att anmälan stänger idag och att det är

15 anmälda varav 6 alumner för tillfället.

§14 Kakförsäljning Ingen var sugen p̊a att dra i det. Mötet beslöt att Elin gärna

f̊ar dra i det om hon vill.

§15 Page p̊a Facebook Sofia sade att det hade varit bra att ha en page p̊a Facebook

s̊a att events kan skapas i D-Chips namn. Mötet beslöt att

D-Chip ska skaffa en page p̊a Facebook.

§16 Övrigt Sofia meddelade att hon har kontaktat tjejföreningarna Don-

na och Malvina. Hon ska ha ett telefonmöte med Malvina i

eftermiddag för att höra hur deras förening fungerar. Hon

h̊aller även p̊a att planera in ett telefonmöte med Donna

ocks̊a.

Sofia berättade ocks̊a att hon har kontaktat Viktor Attoff,

ordförande för D-sektionen, för att boka in ett möte med

D-sektionens styrelse. De bestämde att mötet ska h̊allas 30

november, det kommer även att skickas ut en föredragslista.
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§17 Tack till PH Sofia berättade att hon har köpt wiskey till PH som tack och

att vi även ger honom 2 biobiljetter.

§18 OFMA Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet avslutat kloc-

kan 12:35.

Mötessekreterare Justerat

Nora Wernerson Sofia Siljeholm

Sekreterare Ordförande
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