
Styrelsemötesprotokoll S14
11 maj 2017

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte 1a december 2016

Närvaro: Elin Sakurai Ordförande

Lisa Claesson Sekreterare

Therese Magnusson Informationsansvarig

Sofia Siljeholm Ekonomiansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Elin Sakurai förklarade mötet öppnat klockan

17:17.

§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 Elin Sakurai ville meddela att lördagens event var lyckat.

Elin Sakurai ville även meddela att D-Chips styrelse har ett

inbokat möte med Elektras ordförande onsdagen den 7e de-

cember om delade näringslivsevent.

§7 Beslutsuppföljning Inga punkter fanns att ta upp.

§8 Näringsliv Lisa Claesson meddelade att det inte fanns n̊agon ny infor-

mation fr̊an Uniti.

Elin Sakurai sade att hon inte har n̊agon ny information fr̊an

ÅF, men att hon har pratat med hennes kontakt där om att

D-Chip tar betalt för att sprida information om företagens

event till sina medlemmar som svar p̊a ett mail om att sprida

information.

§9 Temapub Lisa Claesson sade att hon inte har hört n̊agonting om att

n̊agon är intresserad av att arbeta p̊a en pub och puben

verkar inte bli av.
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Elin Sakurai sade att de gamla är trötta och de nya är inte

aktiva i föreningen. Hon tillade att hon vill ställa in eventet.

Mötet beslöt att ställa in eventet temapub.

§10 HTM extra 2 Elin Sakurai meddelade om att ett riktigt HTM har inte

h̊allits p̊a grund av att för f̊a röstberättigade medlemmar

närvarade och att d̊a november är passerad s̊a kan inte ett

riktigt HTM h̊allas s̊a det f̊ar bli ett extra möte.

Therese Magnusson sade att man borde hitta ett datum som

vi vet att nio personer kan via en Doodle.

Elin Sakurai föresl̊ar att mötet blir ett lunchmöte istället för

ett kvällsmöte. Kanske även erbjuda enkel lunch för att locka

dit folk och informera via ett mail om hur föreningen ligger

till och om att det bara är val av styrelseposter och revisorer

som kommer tas upp p̊a mötet och en beskrivning till varje

post.

§11 Tack till funktionärer Elin Sakurai sade att hon hade f̊att svar fr̊an ett f̊atal av

funktionärerna och att det som verkar bli av är bio och re-

staurang eller restaurang som alla har svarat att de ville göra.

De som inte har svarat än f̊ar till p̊a söndag att svara om de

kan delta s̊a att biljetter kan köpas i tid.

Sofia Siljeholm sade att vi inte bör köpa biljetter för alla

nio personer i förväg för bio d̊a de som inte har röstat för

aktivitet än kanske röstar p̊a curling och d̊a har vi slösat

pengar p̊a en aktivitet vi inte ska göra.

Elin Sakurai sade att Simon Gustafsson fick i budget max

400kr för whisky till PH. Till Emma Asklund och Hanna

Lindwall ett kit fr̊an Rituals för samma summa p̊a mellan-

dagsrean. Hon fr̊agade ocks̊a om biobiljetterna som redan

finns ska användas till tacket d̊a de g̊ar ut 27e januari och

kanske köpa n̊agot litet som body butter till Elise Eborn och

Maria Persson som tack för all hjälp med bland annat att

städa upp i stadgarna och efter alumnijulbordet och m̊anga

olika fina affischer.

Therese Magnusson sade att det kan vara bra att kolla upp

allergier med alla fyra.
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Mötet beslöt att köpa in whisky till PH, tv̊a kit fr̊an Rituals

till Emma Asklund och Hanna Lindwall för 400kr vardera

och body butter fr̊an Rituals p̊a mellandagsreapris till Elise

Eborn och Maria Persson som tack.

§12 Övrigt Therese Magnusson sade att vi fick ett mail den 17e novem-

ber om ett linux event i maj och att vi kanske ska svara p̊a

det.

Lisa Claesson sade att deras hemsida de refererar till inte

verkar vara särskilt seriös d̊a de inte ens beskriver vad de

gör, utan bara har kontaktuppgifter.

Sofia Siljeholm sade att detta är n̊agot som nästa styrelse kan

hantera d̊a det är lite för kort tid för detta årets att hantera

ärendet.

Lisa Claesson fr̊agade om det fanns n̊agot automatiserat mail

om det inte finns n̊agon mail kopplad till D-Chips mail.

Therese Magnusson sade att de kan maila nästa styrelse, men

att det inte kommer sitta n̊agon p̊a n̊agon post för att kunna

ta emot mailet. Hon tillade att hon f̊ar titta p̊a hur hon ska

göra med mailen senare och svara vänligt p̊a mailet att denna

styrelsen kommer g̊a av strax och att de f̊ar kontakta nästa

styrelse och att D-Chip tar betalt för att sprida information

till sina medlemmar.

§13 OFMA Ordförande Elin Sakurai förklarade mötet avslutat klockan

17:36.

Mötessekreterare Justerat

Lisa Claesson Elin Sakurai

Sekreterare Ordförande
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