
Styrelsemötesprotokoll S05
25 mars 2018

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S05 21e mars 2018

Närvaro: Inger Gundersen Ordförande

Sara Trygve Vice Ordförande

Felicia Hanserup Sekreterare

Emma Franzon Ekonomiansvarig

Frida Gunnarsson Näringslivsansvarig

Tselmeg Baasan Eventansvarig

Alexandra Bucei Informationsansvarig

Ebba Lundvall Valberedningsrepresentant

Hanna Höjbert Valberedningsrepresentant

§1 OFMÖ Ordförande Inger Gundersen förklarade mötet öppnat kloc-

kan 12:18.

§2 Tid och sätt Mötet beslöt att godkänna tid och sätt.

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Ebba Lundvall och Hanna

Höjbert.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna protokollet S04.

§6 Meddelanden Inger Gundersen meddelar att hon pratat med Elektra som

ska anordna en föreläsning om/för tjejer p̊a mansdomineran-

de utbildningar.

Inger Gundersen meddelar att det finns en motion p̊a D-sek:s

hemsida om att D-chips styrelsemedlemmar ska autoadjun-

geras p̊a deras möten.

Inger Gundersen meddelar ocks̊a att samarbetsavtalet med

D-sek nu g̊att igenom. Anledningen till varför det inte gjorde

det innan var p̊a grund av grammatiska fel.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.
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§8 Näringsliv Mötet konstaterar att kvällen med Avensia gick bra och att

folk verkade nöjda. Emma Franzon ska skicka faktura till

dem p̊a 4000kr enligt överrenskommelse med Avensia.

Frida Gunnarsson och Sara Trygve ska p̊a möte med Luni-

core.

Frida Gunnarsson berättar att hon ska prata med DataTjej

p̊a fredag. Det ska diskuteras mer vad vi ska göra med dem.

Eventuellt n̊agot till hösten. Kanske att de vill ha n̊agon

kontaktperson och mötet sa d̊a att det inte m̊aste vara en

styrelsemedlem.

Frida Gunnarsson konstaterar att eventet med Cybercom

Group m̊aste flyttas, kanske till 7, 8, 9 eller 10e maj.

Företaget har svarat p̊a mailet om att dem ska betala för

eventet.

§9 VTM Mötet beslöt att VTM ska vara 3e maj. Inger Gunder-

sen ska avboka/boka lokal och Alexandra Bucei ska avbo-

ka/boka köket. Mötet diskuterade att sätta motionsstopp

20e april men Inger Gundersen ska kolla upp närmre hur

l̊ang tid innan mötet det borde vara. Frida Gunnarsson gör

planscherna inför VTM, eftersom hon har kvar mallen fr̊an

HTM17. Avg̊aende styrelsemedlemmar skriver ihop en liten

text om sig själv och sin post. Ebba Lundvall och Hanna

Höjbert skriver ihop facebookinlägg ang̊aende att nya styrel-

semedlemmar söks. Ang̊aende bokslut s̊a har Emma Franzon

f̊att det som ska visas under VTM. Tselmeg Baasan ska fixa

anmälningslänk för mat under mötet men vi väntar med att

lägga ut den till när mötet närmar sig.
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§11 Övrigt Inger Gundersen meddelar at D-sek:s skattmästare Fred dis-

kuterade med Inger Gundersen ang̊aende om D-chip skulle

vilja bli en självständig förening. Mötet diskuterade detta

och kom fram till att vi är nöjd som det är i nuläget.

Emma Franzon meddelar att hon har betalt fakturan fr̊an

Göteborgs nation och även styrelsetröjorna, samt gjort ut-

betalningar till Inger Gundersen och Frida Gunnarsson.

Alexandra Bucei meddelar att hon har en mailadress till en

tjej fr̊an Avensia som var med p̊a eventet. Hon ska även göra

ett inlägg där det st̊ar att man kan kontakta oss/henne om

man tyckte Avensia verkade intressant samt om n̊agon önskar

f̊a tag p̊a mailadressen.

Frida har bild fr̊an eventet med Avensia som vi tänker lägga

ut.

Nästa möte 28 mars 2018.

§14 OFMA Ordförande Inger Gundersen förklarade mötet avslutat kloc-

kan 12:42.

Mötessekreterare Justerat

Felicia Hanserup Inger Gundersen

Sekreterare Ordförande
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