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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S14 19e 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

12:12.

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

§3 Adjungeringar Ingen att adjungera.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna protokollet S13 2019.

§6 Meddelanden Hanna Nilvall, anställd p̊a LTH, har mailat Lucy Albinsson

om att LTH vill att D-Chip skulle lägga ut information p̊a

facebook om hur personer kan ansöka för att bli skuggade av

gymnasieelever. Lucy Albinsson har lagt upp det p̊a D-Chips

facebooksida.

Lucy Albinsson har blivit kontaktad av en tjej som precis

har startat upp en förening för kvinnor och ickebinära p̊a

F-sektionen. Hon ville starta upp ett samarbete mellan alla

liknande föreningar p̊a LTH. Lucy Albinsson har föreslagit

att ha ett möte.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.
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§8 Näringsliv Olivia Mattsson berättar att D-Chip har blivit kontaktade

av Telavox som är intresserade att ha ett event innan ten-

torna. Mötet beslöt att tyvärr tacka nej efterson tiden inte

finns. Intresset finns dock om Telavox kan tänka sig ett an-

nat datum. Olivia Mattson ska svara dem och se om de kan

hitta en lösning.

Företaget Jayway har ocks̊a kontaktat Olivia Mattson. De

var intresserade av att ha ett event med D-Chip och n̊agon

eller n̊agra andra tjejföreningar. Olivia Mattsson har ocks̊a

haft kontakt med Ericsson som ocks̊a verkar intresserade av

att ha ett event.

Datatjej var p̊a LTH i veckan och Olivia Mattsson pratade

med deras näringlivsrepresentant. De ska ha ett möte inom

snar framtid och försöka planera ett företagsevent tillsam-

mans.

Alice Berggren har blivit kontaktad av företaget IBM som

även de vill ha ett event med D-Chip i form av en Cyber

security-workshop p̊a deras kontor i Malmö.

Mötet diskuterade de olika alternativen för företagsevent och

kom fram till att IBM ligger är mest intressant innan jul

eftersom de har ett utarbetat förslag för event. Mötet kom

fram till att det skulle vara roligt att ha det tillsammans med

Datatjej och Olivia ska ta upp det p̊a sitt möte med Datatjejs

närlingslivsrepresentant. För D-Chip passar det att eventet

äger rum n̊agon g̊ang vecka 49, 2-6 december. Efter mötet

med Datatjej s̊a ska Olivia Mattsson kontakta IBM. Olivia

Mattsson ska även ta reda p̊a tidigare priskontrakt d̊a D-

Chip har haft event tillsammans med Datatjej.
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§9 Nollningsevent Söndagen den 22:e september är det grillning med Elkt-

ra. Alice Berggren ska sätta upp utskrivna posters p̊a D-

sektionens anslagstavlor och annonserar eventet p̊a v̊ara so-

ciala medier. Elna Seyer, Olivia Mattsson och Tove Sölve

handlar tillbehör. Hanna Höjbert tar med penna och Oli-

via Mattson tar med block till lekar. Filtar kan l̊anas i Idét.

Elektra fixar högtalare och grillar. FIKAFIKA är bokat om

det skulle regna.

Hanna Höjbert ska göra en anmälan till cykelphesten som

äger rum den 4:e oktober. Sista dagen för anmälan är 27:e

september. I anmälan ska de fylla i om de är nolla eller phad-

der och om de vill ha förköp.

Inför nollegasquen m̊aste lappar och r̊asetter fixas till ettor-

na. Elna Seyer och Hanna Höjbert ansvarar för att det blir

gjort.

§10 Julbordet I december ska D-Chip ha det årliga alumnijulbordet. Mötet

diskuterade datum och kom fram till att den 13:e december

hade passat bra. Alice Berggren kontaktar D-sektionen och

ser s̊a de inte har n̊agot event som krockar.

§11 HTM19 Det behöver göras ett facebookevent inför HTM. Lu-

cy Albinsson har pratat med valberedningen om hur

ansökningsprocessen ska g̊a till och har kommit fram till att

styrelsen skapar ett facebookevent och sedan lägger valbe-

redningen upp information om ansökningsprocessen i even-

tet. Styrelsemedlemmarna som g̊ar av ansvarar för att göra

en poster och sätta upp p̊a anslagningstavlorna i E-huset.

Alice Berggren kontaktar före detta vice ordförande för att

f̊a filerna fr̊an förra årets posters.
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§12 Övrigt Efter pluggkvällen med SRD togs det upp att en av de in-

bjudna gästerna tycker att D-Chip borde engagera sig mer

i att n̊a ut till tjejer p̊a gymnasiet. Det kunde till exempel

vara att D-Chip borde ligga p̊a LTH mer för att de ska jobba

h̊ardare för att rekrytera tjejer. Mötet diskuterade saken och

kom fram till att vi främst jobbar för de tjejer och ickebinära

som redan g̊ar här. Elna Seyer ska dock maila Hanna Nivall

och se vad hon har att säga och vad D-Chip eventuellt skulle

kunna hjälpa till med.

Hela styrelsen har f̊att ett mail om att det finns möjlighet

att anordna en självförsvarskurs för tjejer och icke-binära.

Mötet tycker att det skulle vara roligt, men att det troligen

f̊ar ske efter jul.

§13 OFMA Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet avslutat kloc-

kan 13:08.

Mötessekreterare Justerat

Tove Sölve Lucy Albinsson

Sekreterare Ordförande
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