
Styrelsemötesprotokoll S06
23 april 2018

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S06 28e 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

§1 OFMÖ Ordförande Inger Gundersen förklarade mötet öppnat kloc-

kan 12:09.

§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 S05 med dess ändring

som gjorts.

§6 Meddelanden Inger Gundersen meddelar att avtalet med Elektra ang̊aende

användningen av Komitea nu sitter uppe i Komitea. P̊a D-

sektionens v̊arterminsmöte gick en proposition igenom där 2

st styrelsemedlemmar fr̊an D-Chip numera är autoadjunge-

rade till D-sektionens styrelsemöten. Inger Gundersen med-

delar ocks̊a att p̊a deras möte hade Ordförande pratat li-

te och förklarat kring tid och sätt för att det skulle kunna

godkännas s̊a vi kan säkert lösa det genom att göra p̊a sam-

ma sätt (eftersom vi egentligen enligt v̊ara stadgar skulle haft

VTM innan utg̊angen av april). Inger Gundersen skickar ut

kallelse till VTM18 i veckan.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.
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§8 Näringsliv Det har nu skickats faktura till Avensia. Mötet diskuterade

om systemvetare kanske ocks̊a ska kunna/ha möjligheten att

f̊a följa med p̊a v̊ara event med företag i framtiden. Kanske

skulle vara passande eftersom de ocks̊a sysslar med IT.

Frida Gunnarsson har haft telefonmöte med Datatjej och de

ville att vi skulle göra likt deras samarbete med Linköpings

tjejförening där de har en Datatjej-ansvarig. Det diskutera-

des p̊a mötet om det kanske ska vara n̊agon som pluggar C

eller D men som inte är styrelsemedlem.

Även Accenture vill ha samarbete men eftersom vi har

väldigt mycket bokat nu och inte s̊a m̊anga skoldagar kvar

s̊a föreslog Frida Gunnarsson lunchföreläsning vilket mötet

tyckte lät rimligt och bra.

Frida Gunnarsson berättar ocks̊a att Lunicore vill ha tillg̊ang

till v̊ar facebook, till exempel för att lägga ut olika inlägg som

f̊ar fler att söka deras konslulttjänster. Mötet diskuterade om

och hur mycket det ska kosta eller om det istället skulle ing̊a i

eventpriset om vi ska ha n̊agot annat med dem. Frida mailar

till dem ang̊aende priser osv.

Lunicore vill även lägga upp profiler/intervjuer p̊a deras face-

booksida om/p̊a oss styrelsemedlemmar. Vi ska ta bilder p̊a

oss och svara p̊a fr̊agor som Frida Gunnarsson f̊att ang̊aende

hur det är att plugga som tjej inom IT. De kommer lägga ut

en profil/intervju per vecka ungefär. Mötet diskuterade vad

det skulle ge oss men kom fram till att det kanske i alla fall

kunde vara bra reklam för oss och även v̊ara poster. Tjejen

fr̊an Lunicore vill ocks̊a bli inbjuden i v̊ar facebookgrupp.

Lunicore vill även ha kvällsworkshop p̊a deras kontor. N̊agon

g̊ang 16-20 april skulle det passa. Sara Trygve berättade att

de haft workshop innan inom webb och mötet höll med om

att det lät kul. Vi tar 4000 kr för event. G̊ar ut med infor-

mation om det efter p̊ask.

Cybercom har sagt att de betalar för eventet och för mark-

nadsföringen. De vill ocks̊a marknadsföra deras Hackaton.

Mötet diskuterade och kom fram till att det är smidigast att

ta det p̊a tv̊a olika fakturor. Frida Gunnarsson berättar att

Cybercom kan 7e maj och att de vill ha 20-25 personer. De

vill även ha ettor och systemvetare p̊a eventet. D-Chip kan

betala medlemmars transportkostnad för att locka fler att

hänga med. Tiden är satt till 18:00 efter skolan. Cybercom

vill ha mingel, demo, plockmat, bubbel och kort info. De

har en tjej fr̊an C och en nyanställd som ska snacka. Sista

anmälningsdagen är 3e Maj vilket är samma dag som v̊art

VTM. Felicia Hanserup p̊apekade att vi d̊a kan p̊aminna om

anmälning p̊a VTM.
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§9 Budget för 2018 Inger Gundersen berättar att vi m̊aste presentera den re-

viderade versionen av verksamhetsplanen och budgeten p̊a

VTM. Mötet diskuterade att vi kommer f̊a mer pengar fr̊an

företagen och att det behövs se över. Föreningen ska helst

inte g̊a plus s̊a vi diskuterade hur vi gör med pengarna. Em-

ma Franzon ska träffa Hanna Tydén i veckan och titta p̊a

budgeten. Sara Trygve kom med förslaget att ha lunchmöte

p̊a Moroten och Piskan. Alexandra Bucei föreslog att lägga

typ 1000 kr/̊ar p̊a mötesdricka/fika för att spendera mer.

§10 Framtida möten Framtida möten h̊alls m̊andagen 16e April(samma vecka som

Lunicore), 26e April, 8e Maj och 15e Maj. Mötet beslöt att

godkänna att ha möten d̊a.

§11 Övrigt Frida p̊aminde om att det behövs ta bilder till Lunicore och

till VTM-planschen.

§12 OFMA Ordförande Inger Gundersen förklarade mötet avslutat kloc-

kan 12:59.

Mötessekreterare Justerat

Felicia Hanserup Inger Gundersen

Sekreterare Ordförande
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