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5 februari 2018

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S01 25e januari 2018

Närvaro: Inger Gundersen Ordförande

Sara Trygve Vice Ordförande

Felicia Hanserup Sekreterare

Emma Franzon Ekonomiansvarig

Frida Gunnarsson Näringslivsansvarig

Tselmeg Baasan Eventansvarig

Alexandra Bucei Informationsansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Inger Gundersen förklarade mötet öppnat kloc-

kan 12:14.

§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 S11.

§6 Meddelanden Emma Franzon meddelar att hon mailat D-sek s̊a att Inger

Gundersen och Emma Franzon ska f̊a tillg̊ang till bankkon-

ton. Datum ska de komme överrens om. Alexandra Bucei

meddelar att hon nu har tillg̊ang till D-chips databas och

att det numera finns bl̊aa kort i styrelserummet som man

kan l̊ana om man vill laga mat eller annat under exempelvis

nollningan.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.
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§8 Näringsliv Frida Gunnarsson meddelar att hon pratat med Cybercom

och att de vill att D-chip ska åka till deras kontor i Malmö

en kväll. Mötet kom fram till att en kväll i slutet av februari

skulle kunna passa bra. Frida Gunnarsson meddelar ocks̊a att

Avensia vill ha n̊agot möte under v̊aren. Frida Gunnarsson

ska även skriva till tretton37 ang̊aende mentorsprogrammet

och ocks̊a kolla inntresset för det.

§9 Arbetssätt Mötet är överrens om att ha möte varannan vecka som

utg̊angspunkt. Mötet beslöt att ha möte torsdagar i rum

E:1407. Inger Gundersen bokar rum varannan torsdag fram

till tentaperioden. Alexandra Bucei föresl̊ar Slack som kom-

munikationsmedium. Mötet beslöt sig för att starta en

Slack för att kommunicera via och att utöver det använda

facebook-chatt för snabbare information. Alexandra Bucei

ska starta en grupp i Slack.

§10 Tröjor Inger Gundersen föreslog en ny beställning av tröjor. Mötet

beslöt att ny beställning ska ske. Frida Gunnarsson ska un-

dersöka om höstens beställning finns kvar och hur den nya

beställningen ska göras.

§11 Funktionärer Tselmeg Baasan föresl̊ar att D-chip ska använda sig mer ut-

av fuktionerär p̊a event i framtiden för att underlätta för

styrelsemedlemarna och för att det d̊a kan h̊allas i ett tack.

Tselmeg Baasan föresl̊ar att ha en funktionärgrupp p̊a Fa-

cebook med aktiva funktionärer och eventuellt n̊agra nya.

Mötet diskuterar hur det görs smidigast. Mötet beslöt att

det ska göras en ny funktionärgrupp p̊a Facebook där alla

som vill vara funktionärer under v̊arterminen 2018 f̊ar g̊a

med.
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§12 Kontakt med D-sek Inger Gundersen meddelar att D-chips styrelse HT-17

p̊abörjat ett arbete för ett kontrakt med D-sek och berättar

vad det innebär. Ett utkast med vad D-sek föreslagit att ha

med i kontraktet ligger i Google-driven och man f̊ar läsa där

för att se om man har n̊agra eventuella tillägg. Mötet beslöt

att kolla p̊a det under veckan och att om man kommer p̊a

n̊agot tillägg ska det skrivas ihop, skickas i facebook-chatten

s̊a att det kan sammanfattas p̊a nästa möte.

Mötet diskuterade och kom fram till att fr̊agor ang̊aende

nollningen tas upp mer när det närmar sig.

§13 Framtida evenemang Tselmeg Baasan meddelar att hon har kontaktat 4 styc-

ken nationer för sittningen som planeras ha i v̊ar. Tselmeg

Baasan meddelar n̊agra olika datum som nationer föreslagit.

Mötet är överrens om att 1e mars p̊a Malmös nations passar

bäst. Tselmeg Baasan ska fr̊aga om det g̊ar att ha sittning-

en där de har brunch. Mötet är överrens att det ska vara

finsittning. Det diskuteras hur m̊anga platser som behövs p̊a

sittningen. Sara Trygve föresl̊ar en intresseanmälan. Tselmeg

Baasan lägger ut intresseanmälan efter mötet och mailar un-

gefärligt antal snarast.

Mötet diskuterar herrsittningen. Den kommer antagligen

ändra namn men kommer tas upp vidare p̊a nästa möte.

Mötet diskuterar alkohollisens till eventuellt kommande sitt-

ningar och/eller event. Emma Franzon kollar upp lisenser

ang̊aende försäljning av alkohol.

§14 Övrigt Inger Gundersen föresl̊ar att det ska tas en bild p̊a nya sty-

relsen och för att läggas upp p̊a D-chips facebooksida. Mötet

beslöt att det ska göras nästa vecka.

§15 OFMA Ordförande Inger Gundersen förklarade mötet avslutat kloc-

kan 13:04.

Mötessekreterare Justerat
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Felicia Hanserup Inger Gundersen

Sekreterare Ordförande

4 (4)


