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15 oktober 2019

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S15 3e oktober 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

12:15.

§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 S14 2019.

§6 Meddelanden Lucy Albinsson meddelar att det planerade mötet med de

andra tjejföreningarna p̊a LTH troligen inte blir av eftersom

det bara är D-Chip som har svarat p̊a inbjudan.

Lucy Albinsson har återigen blivit kontaktad av en förening

som h̊aller i självförsvarskurser. En kurs kostar 1500 kr och

maximalt 50 personer kan delta. Som tidigare möten beslu-

tat, finns det inte tid för att ha kursen i höst men styrelsen

är mycket intresserade av att anordna kursen för D-Chips

medlemmar i v̊ar.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.
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§8 Näringsliv Olivia Mattsson meddelar att IBM hellre vill h̊alla ett event

i v̊ar eftersom deras event liknar det D-Chip ska ha med

Debricked i november. Istället har Olivia Mattsson kontakt

med Jayway om att ett event ska h̊allas med dem. Olivia

Mattson ska träffa Datatjej vecka i vecka 40 för att diskutera

Jayways event, för att de om det g̊ar att ha det gemensamt.

Mötet är positiva till detta.

Inför eventet med Debricked den 11e november ska Olivia

Mattsson ha ett möte med Elektra för att spika de sista de-

taljerna.

Olivia Mattsson har kontaktat Telavox och Teknikfokus för

att eventuellt ha ett event tillsammans under teknikfokus-

veckan. Telavox har ännu inte svarat.

§9 Cykelphesten Alice Berggren har stämt av med Maskinteknikssektionens

verkstad om M-cykeln. Det kommer vara 4 personer fr̊an M-

verkstaden som hjälper till under kvällen. De f̊ar mat och

förköpsbiljetter som D-Chip bjuder p̊a. Styrelsen ses 17.30

för att pynta cykeln och cykla upp den till E-huset. Under

varje rätt kommer styrelsen h̊alla i n̊agon lek.

Alice Berggren skriver ett inlägg i facebookevenemanget för

att p̊aminna deltagarna om tid och klädsel.

§10 Verksamhetsplanen Mötet beslöt att flytta punkten till nästa möte.

§11 Övrigt Nästa vecka ska D-Chip ha ett möte med Hanna Nilvall som

jobbar p̊a LTH. Elna Seyer och Tove Sölve ska g̊a p̊a mötet.

Hedda ska göra ett budgetförslag för nästa år som styrelsen

ska titta igenom och diskutera p̊a ett kommande möte.

Alice ska fixa posten inför HTM och sedan sätta upp dem i

E-huset. Lucy Albinsson tycker det i övrigt känns bra inför

HTM.

Mötet diskuterade hur D-Chip brukar n̊a ut till alumner.

Detta ska tas reda p̊a inför julbordet.

Nästa vecka är det Sektionpub p̊a D-sektionen och D-Chip

ska st̊a med. Hedda Klintskog och Hanna Höjbert st̊ar första

passet och Lucy Albinsson och Tove Sölve st̊ar det andra.

Alice Berggren köper godis att ha p̊a bordet. Det finns lappar

med information om posterna som g̊ar av till årsskiftet. Dessa

ska tas med och delas ut under kvällen.
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§12 OFMA Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet avslutat kloc-

kan 12:58.

Mötessekreterare Justerat

Tove Sölve Lucy Albinsson

Sekreterare Ordförande
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