
Styrelsemötesprotokoll S12
19 december 2016

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte 2e november 2016

Närvaro: Elin Sakurai Ordförande

Lisa Claesson Sekreterare

Therese Magnusson Informationsansvarig

Sofia Siljeholm Ekonomiansvarig

Sara Lindgren

§1 OFMÖ Ordförande Elin Sakurai förklarade mötet öppnat klockan

17:24.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Sara Lindgren.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet hade inga protokoll att godkänna.

§6 Meddelanden Elin Sakurai meddelande att hon är i kontakt med Lia Karida

om temasittningen och inför nästa veckas möte ska de ha

skickat ut en intresseanmälan. Elin skulle ocks̊a kolla upp

vilka som f̊ar st̊a p̊a listan om serveringstillst̊andet.

Therese Magnusson meddelande om att hon har skickat ut

information om DataTjej konferensen.

Sofia Siljeholm meddelade om att bidraget fr̊an JäLM har

kommit in.

Lisa Claesson meddelade att hon är sämst p̊a att bli klar

med protokoll.

§7 Beslutsuppföljning Mys med styrelsen

Elin Sakurai meddelade om att det för tillfället bara är tre

fr̊an styrelsen som kommer och att det bara är tv̊a andra

som är intresserade. Vi har inte beslutat om vad vi ska göra,

men det bör locka fler om de vet vad som är planerat att

göras.
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Mötet diskuterade förslag p̊a aktiviteter till eventet och kom

fram till att brädspel, pizza och dansplatta är roligt.

Elin Sakurai sade att hon kommer uppdatera eventet med

information om vad som tänktes hända.

Mötet beslöt att sätta ett tak p̊a 1000 kr för detta evene-

mang i matväg.

§8 Näringsliv Uniti

Lisa Claesson meddelade att hon inte har tid att h̊alla kon-

takten med Uniti och därför st̊ar det stilla.

ÅF

Elin Sakurai meddelade att hon heller inte har haft tid att

h̊alla kontakten med ÅF.

ARM

Elin Sakurai meddelade att hon hade f̊att ett mail om att

ARM ville skicka ut en utvärderingsenkät, men att vi redan

har gjort en och skickade sammanfattningen till dem. Elin

berättade ocks̊a att ARM ville f̊a oss till deras kontor s̊a vi

kunde träffa de som arbetar där, men att det var otydligt

om de vara ville ha styrelsen eller medlemmarna dit.

Therese Magnusson sade att d̊a vi snart g̊ar av kan det vara

lämpligt att de tar kontakt med nästa års styrelse.

§9 Alumnijulbord Elin Sakurai sade att hon inte har hunnit kolla upp saker,

men att det ska finnas i driven enligt Emma Asklund om ca-

teringfirman. Fikafika är bokad och priset för eventet kommer

vara kostnaden för dekor, mat och dricka.

Mötet beslöt att lägga budgetförslag till Alumnijulbordet

p̊a beslutsuppföljningen till S13.

§10 Tack för funktionärer Elin Sakurai sade att hon vill ha idéer till tacket.

Sara Lindgren fr̊agade hur m̊anga personer som ska tackas.

Elin Sakurai svarade att det är runt 10 personer.

Sara Lindgren sade att d̊a har man en rätt bra summa per

person.

Mötet diskuterade förslag p̊a aktiviteter och kom fram till

att konkreta förslag p̊a och budget för aktiviteter skulle tas

fram till nästa möte.
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§11 HTM 2016 Elin Sakurai sade att hon lade till punkten s̊a att vi kan g̊a

igenom vad som behövs till mötet.

Sara Lindgren sade att ni behöver kandidater till alla poster.

Elin Sakurai sade att vi kan hitta en tid utanför mötet för

att förbereda inför HTM.

§12 Övrigt Therese Magnusson sade att vi bör ta tag i att flytta filer till

driven.

Mötet beslöt att lägga flytt av filer p̊a beslutsuppföljningen

till S14.

Therese Magnusson fr̊agade vad som händer med Instagram-

stävlingen.

Elin Sakurai sade att hon har tappat tiden. Hon gav förslaget

om att ge de kvarvarande biobiljetterna fr̊an förra året till

extra engagerade funktionärer. Vem som kan f̊a dem kan dis-

kuteras utanför mötet.

§13 OFMA Ordförande Elin Sakurai förklarade mötet avslutat klockan

18:08.

Mötessekreterare Justerat

Lisa Claesson Elin Sakurai

Sekreterare Ordförande
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