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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S03 22e februari 2018

Närvaro: Inger Gundersen Ordförande

Emma Franzon Ekonomiansvarig

Frida Gunnarsson Näringslivsansvarig

Tselmeg Baasan Eventansvarig

Alexandra Bucei Informationsansvarig

Nora Wernersson Revisor

§1 OFMÖ Ordförande Inger Gundersen förklarade mötet öppnat kloc-

kan 12:10.

§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 S02.

§6 Meddelanden Nora Wernersson meddelar att Datatjej eventuellt var intres-

serade av n̊agon typ av samarbete med oss, de har liknan-

de med tjejföreningen i Linköping. De söker ocks̊a lokal och

eventansvarig, lägga ut ett inlägg i v̊ar facebookgrupp att

man kan söka. Nora Wernersson meddelade ocks̊a att Luni-

core är intresserade av fler tjejer och ber dem att mejla Frida

Gunnarsson.

Emma Franzon meddelar att vi f̊att godkänt ang̊aende

JäLM-bidraget. Emma Franzon fakturerar dem nästa vec-

ka.

§7 Beslutsuppföljning Inger Gundersen meddelar att datum för VTM ska

bestämmas, preliminärt vecka 16 eller 17. 17:e april är första

val, men anpassar oss efter Cybercom som vill ha event d̊a.
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§8 Näringsliv Frida Gunnarsson meddelar att Avensia vill ha ett evene-

mang 20:e mars, Frida Gunnarsson lägger ut facebookevene-

mang och anmälan tisdag den 27:e februari, plus eventuellt

mejlutskick till äldre årskurser.

Frida Gunnarsson meddelar att hon föresl̊ar vecka 16 och

vecka 17 för Cybercom Group som är intresserade av evene-

mang.

Hon meddelar ocks̊a att hon har haft kontakt med tret-

ton37, men att de inte kan betala sponsorsavgiften för fler

evenemang. Meddelar dem att de inte kan bli prioriterade

eftersom m̊anga andra företag som betalar är intresserade.

Återkomma senare i v̊ar/höst.

Frida Gunnarsson meddelar att Stratiteq har hört av sig och

undrar hur D-Chip jobbar med företag, och är eventuellt

intresserade av n̊agot samarbete. Frida Gunnarsson ska hu-

vudsakligen föresl̊a lunchföreläsning som evenemang för att

undvika alldeles för m̊anga event p̊a kontor.

Inger Gundersen meddelar att Axis är intresserade av eve-

nemang.

Vid diskussion om typ av evenemang, föreslog Nora Werners-

son workshops där man tar med sig egen dator och f̊ar testa

olika program.

§9 Samarbetsavtal med D-

Sek

Inger Gundersen och Sara Trygve har varit p̊a möte med

Ordförande och Vice Ordförande i D-sektionen. Namnet p̊a

dokumentet är ändrat fr̊an kontrakt till samarbetsavtal och

gäller för 2018. Inger Gundersen lägger upp det i driven.

§10 Nationssittning Tselmeg Baasan meddelar att det är 28 stycken anmälda, och

att hon har mejlat Göteborgs nation ang̊aende antal och mat-

preferenser. Tema diskuterades, och finsittning med Bond-

detalj lades fram som förslag. Gemensam förfest hos Emma

Franzon p̊a Västgöta. Tslemeg Baasan lägger upp inlägg med

information i facebookevenemanget. Emma Franzon betalar

s̊a fort Göteborgs återkommit med faktura.

§11 Pluggkväll Vi har fika kvar sen foajén som vi ska använda, inklusive kaffe

och te. Frida Gunnarsson g̊ar och köper extra fika. Alexandra

Bucei har bokat sal 1407 mellan kl: 15-19. Emma Franzon har

f̊att bekräftat fr̊an läraren Sandra Nilsson att hon kommer.
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§12 Slack Alexandra Bucei körde en snabb genomg̊ang av Slack. Alla

ska g̊a med nu, Alexandra Bucei skickar länk i facebookchat-

ten igen. Diskussion om att eventuellt l̊ata medlemmar g̊a

med senare för information om evenemang med mera.

§13 Övrigt Inger Gundersen sa att vi ska ta en bild nu när alla f̊att sina

D-Chiptröjor. Emma Franzon betalar fakturan för tröjorna.

Inger Gundersen meddelar att D-sektionen byggde om sin

hemsida och att D-Chips hemsida är kopplad till den s̊a att

Alexandra Bucei borde kolla lite p̊a det.

§14 OFMA Ordförande Inger Gundersen förklarade mötet avslutat kloc-

kan 12:53.

Mötessekreterare Justerat

Felicia Hanserup Inger Gundersen

Sekreterare Ordförande
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