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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S13 11e september 2019

Närvaro: Lucy Albinsson Ordförande

Elna Seyer Vice Ordförande

Tove Sölve Sekreterare

Hedda Klintskog Ekonomiansvarig

Alice Berggren Informationsansvarig

Olivia Mattsson Näringslivsansvarig

Hanna Höjbert Eventansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet öppnat klockan

12:18.

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

§3 Adjungeringar Inga

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna protokollet S12 2019.

§6 Meddelanden Inga meddelanden.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.

§8 Näringsliv Olivia Mattsson informerade om att datumet för eventet

tillsammans med företaget Debricked och Elektra har spi-

kats till den 11:e november. Olivia ska fixa ett facebookevent

tillsammans med Elektra och lägga ut en anmälningslänk.

Vinsten av eventet kommer fördelas procentuellt mellan D-

Chip och Elektra efter antalet deltagare. D-Chip och Elektra

bestämmer tillsammans vad för mat som ska beställas. Olivia

Mattsson ska undersöka matbudgeten.

Inför förra året ville Teknikfokus gärna ha ett event tillsam-

mans med D-Chip. Mötet tycker att det är en bra idé inför

Teknikfokus 2020 och Olivia ska ta kontakt med projektle-

darna för att se vilka möjligheter som finns.
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§9 Nollningsevent P̊a m̊andag har D-Chip pluggkväll tillsammans med SRD.

Hanna Höjbert gör ett facebookevent. D-CHip har tillsam-

mans med studievägledningen gjort ett schema för kvällen.

Den kommer inledas med ett föredrag och avslutas med en

diskussion i sm̊agrupper.

P̊a fredag ska D-Chip st̊a med p̊a Tour de D-sek. Alice Berg-

gren köper godis och Hedda Klintskog skriver ut papper med

de poster som g̊ar av.

Söndagen den 22:e har D-Chip en grillkväll med Elktra. Lucy

Albinsson ska ha ett möte med Elektra för att spika detaljer.

D-Chip kommer att bjuda p̊a tillbehör och dricka, annan mat

f̊ar varje individ själv ta med. Informationen om maten ska

skrivas ut i facebookeventet.

Alice Berggren har kontaktat M-verkstaden om att f̊a l̊ana

M-cykeln till cykelfesten och det g̊ar bra. Vi kan vara 5-15

p̊a taket och 10 som cyklar. Ettor kommer att prioriteras

före äldre studenter. Kvällen planeras att börja vid 18 och

avslutas med utg̊ang p̊a Helsingkrona nation. D-Chip st̊ar

för kostnaden för maten men förköp till nation f̊ar delta-

garna betala själva. Tove Sölve mailar Helsingkrona nation

ang̊aende förköpsbiljetter.

§10 HTM19 Alice Berggren ska f̊a in datumet för mötet i D-sektionens

kalender. Inför mötet behöver det göras posters och ett fa-

cebookevent. Lucy Albinsson ska informera valberedningen

om datumet.

§11 Övrigt Vi behöver f̊a in mer pengar p̊a företagsevent s̊a vi borde f̊a in

minst ett till event i höst. Lucy Albinsson kontaktar Jayway

om ett eventuellt event och Olivia Mattsson ska höra med

Ericsson och eventuellt Telavox.

§12 OFMA Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet avslutat kloc-

kan 13:02.

Mötessekreterare Justerat
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Tove Sölve Lucy Albinsson

Sekreterare Ordförande
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