
Styrelsemötesprotokoll S13
19 december 2016

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte 14e november 2016

Närvaro: Elin Sakurai Ordförande

Lisa Claesson Sekreterare

Therese Magnusson Informationsansvarig

Sofia Siljeholm Ekonomiansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Elin Sakurai förklarade mötet öppnat klockan

17:13.

§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 Mötet hade inga meddelanden.

§7 Beslutsuppföljning Fillagring

Elin Sakurai meddelande att flytten av filer är gjord och

ligger nu p̊a styrelsemailens Google Drive.

Sofia Siljeholm sade att hon tycker att det är jobbigt att

behöva logga ut fr̊an sina egna konton för att logga in. Om

man kan borde man dela mappen.

Therese Magnusson sade att man kan dela mappen, men att

om man ska skapa n̊agot s̊a gör man det fr̊an styrelsemailen

eller ändrar vem som är ägaren.

Elin Sakurai sade att möteshandlingar till föreningsmöten

kommer ha en egen mapp och detsamma gäller för styrel-

semöten. S̊a när mötesprotokoll är färdiga s̊a läggs de i map-

pen istället för att mailas. Elin sade ocks̊a att Overleaf nu är

25% full efter flytten.
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Alumnijulbord

Elin Sakurai sade att hon har kollat vad Emma Asklund

gjorde förra året och tycker att vi borde köra p̊a samma

som förra året med liknande pris. 200 kr/person och platsen

kommer vara FikaFika.

Sofia Siljeholm fr̊agade om när vi ska sälja.

Elin Sakuari sade att cateringfirman behöver 5 dagar innan

eventet som är nästa helg. Alumner kommer köpa plats via

bank och studenter via Swish, alternativt via bank de med.

Lisa Claesson sade att vi i s̊adana fall m̊aste sälja denna

veckan.

Therese Magnusson sade att de bör betala senast fredag s̊a

att betalningen kommer in senast p̊a m̊andagen.

Sofia Siljeholm sade att man f̊ar höra av sig om de anmäler

sig om hur de betalar.

Elin Sakurai sade att man borde l̊ana bord och köpa jul-

musten fr̊an sektionen. Det behövs planera vad som behövs

handlas in.

§8 Näringsliv Lisa Claesson sade att det inte finns n̊agon uppdatering om

Uniti.

Elin Sakurai sade att hon inte har n̊agon uppdatering om

ARM eller ÅF och att som det ser ut nu s̊a kommer dessa

samarbeten f̊a fortsätta för nästa års styrelse.

§9 Publik medlemslista Therese Magnusson sade att det st̊ar i verksamhetsplanen

att vi bör se över att medlemslistan är publik och göra den

till privat.

Sofia Siljeholm sade att det bara är att göra som hur det är

med ekonomidokumenten nu.

Elin Sakurai fr̊agade vad det betydde om ekonomidokumen-

ten.

Therese Magnusson svarade att man behöver vara inloggad

p̊a dsek.se och vara tjej p̊a dsek.se för att f̊a lov att se doku-

menten.
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§10 Tack för funktionärer Elin Sakurai sade att Simon Gustafsson f̊ar i uppdrag att

leta efter en whisky för Per-Henrik Rasmussen. Elin fr̊agade

om mötet tyckte det var lämpligt att ge Emma Asklund och

Hanna Lindwall ett spakit som tack.

Lisa Claesson sade att det kan vara lämpligt att fr̊aga dem

om de har n̊agon allergi mot spaprodukter s̊a vi vet om vi

kan ge dem det.

Elin Sakurai sade att hon kan skicka iväg en fr̊aga till dem om

allergier. Elin sade ocks̊a att hon har letat upp lite alternativ

p̊a tack till de andra 9 personerna som ska tackas.

Lisa Claesson fr̊agade om folk vet om datumet.

Elin Sakurai sade att det har legat i sektionens kalender

och att när hon skickar mail till funktionärerna om att välja

bland v̊ara förslag, kommer hon fr̊aga dem om de kan datu-

met vi har satt. Elin presenterade förslagen och dess priser.

Förslagen var: curling i Landskrona, sittning, Prison Island

i Malmö, Laserdome samt restaurangbesök med eller utan

bio.

Lisa Claesson fr̊agade vilka det var tänkt som skulle ha bio-

biljetterna som g̊ar ut vid nẙar.

Elin Sakurai svarade att Maria Persson och Elise Eborn d̊a

de har hjälpt till flest g̊anger.

§11 Övrigt Elin Sakurai sade att hon har kontaktat Elektras ordförande

om att ha ett möte för att diskutera priset p̊a delade event.

Det kommer vara ett lunchmöte och datumen 23e och 25e

november ges som förslag till dem.

Therese Magnusson sade att funktionärsposten D-Chip funk-

tionär inte finns p̊a hemsidan. Therese fr̊agade om hon bör

lägga till dem.

Mötet beslöt att lägga till funktionärsposten D-Chip funk-

tionär p̊a hemsidan.

Sofia Siljeholm fr̊agade om läget med temasittningen.

Lisa Claesson svarade att när hon hade möte med sektionens

cafémästare om kompromiss om köket den 9e december s̊a

hann staben boka köket p̊a eftermiddagen. D̊a det inte finns

n̊agon dag som är lämplig för sittning s̊a kanske det är lättare
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att h̊alla i en pub som kräver mindre antal jobbare och kan

h̊allas p̊a en onsdag.

Mötet beslöt att ha pub den 2016-12-07 om det finns job-

bare.

Sofia Siljeholm sade att hon vill skapa en sida för D-Chip p̊a

hemsidan LinkedIn.

Mötet beslöt att skapa en D-Chip sida p̊a LinkedIn.

Sofia Siljeholm fr̊agade mötet om budget för en konterings-

stämpel som är av högre kvalité och som underlättar hennes

arbete. Det finns en av högre kvalité som kostar 700 kr, men

även en som har mindre rutor och kostar 350 kr samt verkar

vara av lägre kvalité.

Therese Magnusson sade att det är bättre med en av högre

kvalité s̊a att den h̊aller längre.

Mötet beslöt att köpa in en konteringsstämpel för 700 kr.

§12 OFMA Ordförande Elin Sakurai förklarade mötet avslutat klockan

17:57.

Mötessekreterare Justerat

Lisa Claesson Elin Sakurai

Sekreterare Ordförande
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