
Styrelsemötesprotokoll S07
11 maj 2018

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S07 26e april 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 12:11.

§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 S06 med dess ändring

som gjorts.

§6 Meddelanden Inga meddelanden.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.
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§8 Näringsliv Frida Gunnarsson meddelar att Lunicore har lagt upp tre

intervjuer hittills och det fungerar bra.

Frida Gunnarsson meddelar ocks̊a att det är 12 anmälda till

Cybercomeventet nu. Inger Gundersen ber Elektra dela eve-

nemanget s̊a att de ocks̊a ser det och kan komma.

Frida Gunnarsson meddelar att eventen med Datatjej och

Accenture blir det inget med. Det med Datatjejrepresentant

kommer tas upp p̊a VTM18. Frida Gunnarsson och Lunicore

har diskuterat priset ang̊ande eventkostnad. Det är ännu inte

bestämt hur det blir. Mötet tyckte det lät bra att ta det mer

i höst i s̊a fall.

§9 Förberedelser inför VTM Inger Gundersen föresl̊ar att vi ska g̊a igenom vad vi har att

göra inför VTM18. Alexandra Bucei berättar att köket är

bokat och föresl̊ar att vi handlar 2e maj. Det ska läggas ut

en p̊aminnelse för att f̊a fler funktionärer att hjälpa till med

maten. Skriver som förtydling att man f̊ar en tack-kväll”.

Emma Franzon föresl̊ar att tack-kvällen kan best̊a av mid-

dag och förköp till nation. Inger Gundersen berättar att hon

och Sara Trygve har access till E:C (3e maj p̊a eftermid-

dag/kväll) till VTM. Inger Gundersen ska g̊a dit för att se

över sladd till projektor och s̊a vidare. Mötet diskuterade

mat och kom fram till chilli sin carne med bröd och creme

fraiche. Efterrätt blir kladdkaka, som Frida Gunnarsson fix-

ar.

Mötet gick igenom föredragningslistan till VTM. N̊agra

punkter delades upp: Sara Trygve tar verksamhetsplanen

p̊a mötet. Frida Gunnarsson tar informationen om Datatjej.

Samarbete med D-sek tar Inger Gundersen.
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§10 Planer för resten av ter-

minen

Inger Gundersen har pratat med D-sektionens Stab 18 och

vi kommer kanske inte f̊a listorna p̊a nollorna förrän p̊a de-

ras första dag i skolan p̊a grund av den nya GDPR-lagen.

Välkomnslunchen kanske kommer försvinna p̊a grund av det-

ta men TLTH jobbar p̊a att fixa n̊agon slags lösning. Inger

Gundersen kollar med D-sektionens ordförande Anna Qvil

om vi f̊ar presentera D-Chip första dagen.

Det som är kvar innan sommaren är kvällen hos Cybercom

och tackmiddagen för funktionärerna. Tack-kvällen sätts till

9 maj preliminärt. Styrelsen kollar om folk kan annars f̊ar

det köras efter sommaren.

§11 Övrigt Alexandra Bucei har f̊att Adina Borgs designförslag p̊a

märken. Mötet tittade p̊a dem och tyckte de var fina.

Emma Franzon föresl̊ar att vi ska använda kalendern mer

och även att Elektra borde göra det. Inger Gunderse skriver

till dem ang̊aende detta.

Felicia Hanserup berättade att hon haft kontakt med

företaget QGroup som vill ha ett samarbete. Hon ska skic-

ka deras kontaktuppgifter till Frida Gunnarsson s̊a hon ska

kunna kontaka dem vidare.

§12 OFMA Ordförande Inger Gundersen förklarade mötet avslutat kloc-

kan 12:43.

Mötessekreterare Justerat

Felicia Hanserup Inger Gundersen

Sekreterare Ordförande
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