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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte 21a december 2016

Närvaro: Elin Sakurai Ordförande

Lisa Claesson Sekreterare

Therese Magnusson Informationsansvarig

Sofia Siljeholm Ekonomiansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Elin Sakurai förklarade mötet öppnat klockan

17:13.

§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 beslöt att godkänna protokollen S07- S13.

§6 Meddelanden Elin Sakurai meddelade att funktionärstacket var mysigt och

funktionärerna hade trevligt. De sista biobiljetterna som var

kvar sedan tidigare användes under tacket. PH tyckte om

whiskyn som vi gav honom tidigare under dagen.

Therese fr̊agade när det var tänkt att ge extratacket till Elise

Eborn och Maria Persson.

Elin Sakurai svarade att det kommer bli efter jul när folk är

tillbaka i skolan igen.

Lisa Claesson meddelade att detta mötet är sista styrel-

semötet för året.

Elin Sakurai meddelade att hon skickade ut ett mail om in-

tresse för HTM extra 2, men att intresset var för l̊agt för att

anordna ett möte. Hon kommer att maila ut att mötet inte
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blev av p̊a grund av l̊agt intresse och säga god jul och att

styrelse g̊ar av vid nẙar, men att hon och Sofia Siljeholm

kommer st̊a kvar som ansvariga för föreningens pengar. Det

kommer ocks̊a st̊a i mailet hur man gör för att kalla till ett

möte som medlem d̊a det finns ingen styrelse eller revisor

kan kalla till möte.

Sofia Siljeholm sade att man borde lägga in en nyhet p̊a

hemsidan ocks̊a med sakerna fr̊an mailet.

§7 Beslutsuppföljning Inga punkter fanns att ta upp.

§8 Näringsliv Elin Sakurai meddelade att Combitech vill ha ett hackaton

för att testa deras säkerhetssystem. Och att Code@LTH vill

ha ett event tillsammans med D-Chip. Hon funderar p̊a att

föresl̊a till Code@LTH och Combitech att sl̊a ihop eventen.

Sofia Siljeholm sade att hon tyckte att det känns fel när det

inte finns n̊agon styrelse och vi själva har ingen befogenhet

till att göra n̊agonting. Även om det hade varit kul att göra

n̊agot med alla dessa.

§9 Övrigt Elin Sakurai sade att hon hade velat ha ett utvärderingsmöte

efter jul för att skriva ihop ett litet brev till nästa styrelse

om i vilket skick som föreningen lämnas i när vi g̊ar av, vad

medlemmarnas l̊aga intresse kan beror p̊a och vilka företag

som är intresserade av att ha event med oss.

Lisa Claesson fr̊agade hur det blir med kylsk̊apet i Komı̂tea

och alla matvaror där i.

Elin Sakurai svarade att det kan vara bra att tömma

kylsk̊apet och kylen. Vi kan tömma det efter mötet och ploc-

ka p̊a oss det vi vill ha och slänga resten.

Therese Magnusson fr̊agade om vi skulle städa resten av

Komı̂tea ocks̊a när vi änd̊a höll p̊a.

Elin Sakurai svarade att hon inte tycker att rummet är i

behov av städning.
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Elin Sakurai sade att hon funderar p̊a att lämna kvar accesser

till Komı̂tea tills en ny styrelse tillsätts.

Lisa Claesson sade att det kan vara bra att revisorerna har

kvar accessen tills det att v̊art år har tagits upp p̊a ett

föreningsmöte.

§14 OFMA Ordförande Elin Sakurai förklarade mötet avslutat klockan

17:28.

Mötessekreterare Justerat

Lisa Claesson Elin Sakurai

Sekreterare Ordförande
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