
Styrelsemötesprotokoll S02
20 februari 2018

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S02 8e februari 2018

Närvaro: Inger Gundersen Ordförande

Sara Trygve Vice Ordförande

Felicia Hanserup Sekreterare

Emma Franzon Ekonomiansvarig

Tselmeg Baasan Eventansvarig

Alexandra Bucei Informationsansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Inger Gundersen förklarade mötet öppnat kloc-

kan 12:16.

§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 S01.

§6 Meddelanden Emma Franzon meddelar att vi nu sökt JäLM-bidraget. Inger

Gundersen meddelar att vi nu ocks̊a har kontouppgifter. Hon

meddelar ocks̊a att vi nu ska ha access till Komitea.

§7 Beslutsuppföljning Inger meddelar att hon pratat med D-Sek om kontraktet.

§8 Näringsliv Sara Trygve meddelar information fr̊an Frida Gunnarsson

att tretton37 och Cybercom vill ha evenemang. Tretton37

vill ha en UX-workshop. Cybercom vill bestämma datum

för eventet med dem. Mötet pratar om att v.12 eller v.16

passar bäst. Sara Trygve skriver det till Frida Gunnarsson

s̊a att hon svarar Cybercom.

1 (3)
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§9 Verksamhetsplan 2018 Mötet beslöt att vi inte ska ha kvar punkten under Orgi-

nisationsutveckling och Kontinutet om att skaffa bankkon-

to i eget namn. Mötet diskuterade även m̊alet ang̊aende

årskursrepresentant i stycket Funktionärer ang̊aende huruvi-

da det skulle finnas kvar eller ej, men väljer att l̊ata det st̊a

kvar d̊a det st̊ar att det ska ses över är det inget m̊aste att

det ska uppfyllas.

§10 Datum för VTM 2018 Mötet beslöt preliminärt v.16 eller v.17, m̊andag eller tis-

dag.

§11 Välja in funktionärer Mötet beslöt välja in Joanna Liljedahl, Linnea Gustafsson,

Olivia Mattson, Hedda Klintskog, Stina Andreason, Annie

Tallund, Kornelia Palm, Josefine Myllenberg, Amanda Er-

iksson, Hanna Höjbert, Freja Ellinor Ekman, Lucy Albins-

son, Sandra Nyström, Adina Borg, Emma Asklund, Jenny

Martinsson, Therese Magnusson och Ebba Lundvall i klump

till Funktionärer. De sitter valda till efter tentorna i juni.

§12 Framtida event Tselmeg Baasan meddelar att det nu är 11 st som kommer

p̊a sittningen. Det diskuterades att lägga ut ett inlägg med

sista anmälningsdatum (i början p̊a nästa vecka) för att f̊a

fler att komma. Inger Gundersen bjuder in Elektras styrelse

ocks̊a.

Det diskuterades även om eventuell pluggkväll med tv̊a in-

bjudna lärare som hjälp. Mötet diskuterade att ha det v.8

eller v.9, möjligtvis 28e februari vid 15 tiden. Emma Franzon

kollar först med programmeringsläraren Sandra Nilsson, sen

kollas intresset bland studenterna och sist sal.

§13 Övrigt Tselmeg Baasan visade bilder p̊a skisser av nya märken till

nollningen. Mötet var överrens om att det fanns tv̊a skisser

som var lite mer intressanta än övriga. Tänkte rösta om det

p̊a VTM18 vilka skisser som blir märken. När det ska läggas

ut inbjudan till VTM18 ska vi ocks̊a fr̊aga/säga om fler vill

göra skisser s̊a är man välkommen att göra det innan mötet

s̊a de kan vara med i röstningen om vilka som trycks.

Nästa styrelsemöten ligger: 22 februari och 1 mars.

2 (3)
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§14 OFMA Ordförande Inger Gundersen förklarade mötet avslutat kloc-

kan 13:01.

Mötessekreterare Justerat

Felicia Hanserup Inger Gundersen

Sekreterare Ordförande
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