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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S12 2e september 2019

Närvaro: Lucy Albinsson Ordförande

Elna Seyer Vice Ordförande

Tove Sölve Sekreterare

Hedda Klintskog Ekonomiansvarig

Alice Berggren Informationsansvarig

Olivia Mattsson Näringslivsansvarig

Inger Gundersen Valberedningsrepresentant

§1 OFMÖ Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet öppnat klockan

12:18.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Inger Gundersen.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna protokollet S11 2019.

§6 Meddelanden Inga meddelanden.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.

§8 Näringsliv Olivia Mattson ska ha ett möte tillsammans med eventansva-

rig i Elektra om ett event tillsammans med dem och företaget

Debricked. D-Chip är positivt inställda till eventet och hop-

pas Olivia Mattson kan hitta ett datum tillsammans med

Elektra s̊a att eventet äger rum i höst.

Olivia Mattson har mailat Ericsson i Göteborg om att f̊a

komma dit och inväntar svar. I dagsläget är finns ingen in-

formation om hur detta skulle fungera eller vem som ska st̊a

för kostnader, men styrelsen vill gärna veta vad Ericsson har

för förslag.
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§9 Status Budgeten Hedda Klintskog vill ha in alla kvitton för utlägg till

välkomstlunchen. Budgeten för nollningen har troligen

överskridits lite men utan att det har n̊agon stor p̊averkan

p̊a v̊ar budget. Exakta summor kommer meddelas d̊a alla

utläggskvitton har kommit in. Mötet beslöt att D-Chip inte

ska lägga stora summor p̊a resten av nollningen.

§10 Nollningsevent Den 5e september är det lunch p̊a Moroten och Piskan. Alice

Berggren gör lappar för bordsplacering s̊a att äldre studenter

och nya blandas. Under lunchen ska styrelsen berätta om sina

roller och vilka poster som g̊ar att söka p̊a HTM.

Den 16e september har D-Chip en pluggkväll tillsammans

med SRD och Trivselr̊adet p̊a D-sektionen. Elna Seyer mai-

lar studievägledarna och en programmeringsföreläsare och

ber dem h̊alla i en inspirationsföreläsning. Alice Berggren

hade hört att studievägledaren för D-programmet har haft

n̊agon liknande förläsning för n̊agra veckor sedan. Mötet tyc-

ker det är ett bra koncept för pluggkvällen. Elna Seyer ska

även bestämma en tid för ett möte med studievägledarna. D-

Chip ska även ha ett möte med SRD ang̊aende det praktiska

under kvällen. SRD st̊ar för matkostnaden.

§11 Nya medlemmarna i v̊ara

kanaler

Alla nya medlemmar i D-sektionen m̊aste komma in i D-

Chips facebookgrupp. Styrselsen ska ta upp det p̊a lunchen

p̊a Moroten och Piskan och även försöka trycka mer p̊a

phaddrar att de ska lägga till sina nollor.

§12 HTM19 Mötet beslöt att sätta ett preliminärt datum för

höstterminsmötet till den 26e november 2019. Inför mötet

ska styrelsen sätta upp posters för de poster som ska väljas

in.

§13 Övrigt Valberedningsrepresentant Inger Gundersen kommer flytta

fr̊an Lund i mars och kommer därför inte kunna sitta hela sin

mandatperiod. Mötet diskuterade en lösning och beslöt att

en ny valberedningsrepresentat ska väljas in p̊a HTM s̊a att

det finns tv̊a representanter inför valen under v̊arterminen.

Inger Gundersen har kvar sin post under hösten.
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§14 OFMA Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet avslutat kloc-

kan 12:57.

Mötessekreterare Justerat

Tove Sölve Lucy Albinsson

Sekreterare Ordförande
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