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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S04 1e mars 2018

Närvaro: Inger Gundersen Ordförande

Sara Trygve Vice Ordförande

Felicia Hanserup Sekreterare

Emma Franzon Ekonomiansvarig

Frida Gunnarsson Näringslivsansvarig

Tselmeg Baasan Eventansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Inger Gundersen förklarade mötet öppnat kloc-

kan 12:23.

§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 S03.

§6 Meddelanden Inger Gundersen meddelar att hon paratat med Elektra om

att ha tacomys med dem efter tentorna.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.

§8 Näringsliv Frida Gunnarsson berättar att vi lägger ut evenemanget

nästa vecka men att vi först mailar de äldre studenterna. In-

tressekoll i form av mailutskick. Frida Gunnarsson ber Alex-

andra Bucei kollar maillistan. Vi ska försöka n̊a C15, C14

och C13.
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Styrelsemötesprotokoll S04
18 mars 2018

§9 Nationssittning Tselmeg Baasan berättar att Göteborgs nation skickar ut

en faktura efter sittningen. Emma ska lägga ut info kring

sittningen med allt fr̊an förfest till mellanfest osv. N̊agra fr̊an

styrelsen g̊ar tidigare till Göteborgs för att pynta innan alla

kommer till sittningen. Behöver köpa plastglas, pingisbollar,

kortlekar, tärningar och ballonger som 007. Inger Gundersen

föresl̊ar lek som Alexandra Bucei pratat om med p̊ast̊aenden

om styrelsen. Tselmeg Baasan föresl̊ar att vi ska jyckla p̊a

sittningen. Tselmeg Baasan och Inger Gundersen tittar p̊a

en l̊at och som andra jyckel kör vi D-chip är grymt”. Emma

Franzon och Sara Trygve tittar mer p̊a lekar. Felicia skriver

ut s̊angblad.

§10 D-Chips hemsida D-sek:s hemsida ska göras om och vi kan ha kvar v̊ar hemsida

trots att den g̊ar via deras hemsida. Mötet diskuterar om vi

ska köpa ett eget domännamn men kom fram till att den vi

har g̊ar bra s̊a länge. Inger Gundersen ber Alexandra Bucei

kolla om D-sek kan lägga D-chip lättare att hitta p̊a deras

nya sida.

§11 Övrigt Vi tänkte köpa blommor till Sandra och g̊a upp för att lämna

till henne som tack för att hon kom p̊a pluggkvällen. Emma

Franzon skickar ocks̊a tackmail till Sandra.

Samarbetsavtalet med D-sek gick inte igenom hos D-sek.

Ordförande för D-sek ska diskutera vidare med sin styrel-

se. Vi ska läsa igenom det som ligger i Google-driven.

Nästa möte 21 mars 2018.

§14 OFMA Ordförande Inger Gundersen förklarade mötet avslutat kloc-

kan 12:59.

Mötessekreterare Justerat

Felicia Hanserup Inger Gundersen

Sekreterare Ordförande
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