
Styrelsemötesprotokoll S08
19 september 2018

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S08 15e maj 2018

Närvaro: Inger Gundersen Ordförande

Sara Trygve Vice Ordförande

Felicia Hanserup Sekreterare

Emma Franzon Ekonomiansvarig

Frida Gunnarsson Näringslivsansvarig

Tselmeg Baasan Eventansvarig

Alexandra Bucei Informationsansvarig

Kornelia Palm

Freja Ekman

§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 Mötet beslöt att adjungera Kornelia Palm och Freja Ekman.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna protokollet S07 med dess ändring

som gjorts.

§6 Meddelanden Informationsansvarige Alexandra Bucei meddelade att vi

kommer f̊a nollornas mejl. S̊a vi kan mejla alla tjejerna och

skicka med en anmälningslänk till facebook-evenemanget och

välkomnstlunchen.

Det ska köpas choklad till Adina Borg och Per-Henrik

Rasmussen som hjälpt oss. Görs n̊agon g̊ang nästa vecka.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.
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§8 Näringsliv Frida Gunnarsson meddelar att hon pratat med Datatjej och

deras nya näringslivsansvarig. Frida Gunnarsson har pra-

tat med Annie Tallund som är intresserad av att vara D-

chipsrepresentant. Datatjejen vill ha skypemöte med Fri-

da Gunnarsson, Annie Tallund och Joanna Liljedahl Hil-

debrand. Annie Tallund skulle d̊a bli funktionär och kan

komma p̊a v̊ara möten och s̊a vidare.

§9 Nollning Mötet diksuterade hur nollningen ska planeras. Behöver

bestämma lekar och mat. Behöver ocks̊a beställa tröjor. Om

vi vill ha cykelfesten behöver vi fr̊aga staben om datum eller

ha det efter nollningen. Vi vill f̊a med de rosa banden ocks̊a

men ej löst ännu hur.

En station p̊a LIGG diskuterades. Vi ska tänka p̊a lekar och

turas om att st̊a där.

Inger Gundersen kollar med staben när vi kan ha lunchen p̊a

MOP.

Frida Gunnarsson beställer tröjor till nya styrelsemedlem-

mar.

§10 Beställning av märken Tselmeg Baasan beställer märken men kollar först med Em-

ma Franzon om budgeten s̊a det blir rimligt antal. Tselmeg

Baasan lämnar mötet nu.

§11 Funktionärstack Mötet kom fram till att det f̊ar bli efter sommaren, antagligen

till hösten.
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§12 Övrigt Alexandra Bucei har pratat med Adina Borg om märke

till välkomnstlunchen. Vill att det st̊ar D-chip och

välkomnstlunch p̊a dem. Kanske med tacos p̊a. Beställer un-

gefär 100 stycken.

Felicia Hanserup meddelar att hon fixat i GoogleDri-

ven. Blandannat lagt till senaste styrelseprotokollen och

föreningsprotokollet fr̊an VTM18. Bilagor och s̊a vidare är

inte lagda i mappen i driven än men ska göras.

Det planeras att ha inofficiella möten i sommar ang̊aende

lekar och annat till nollningen. Ska eventuellt ha med kar-

tongleken.

§13 OFMA Ordförande Inger Gundersen förklarade mötet avslutat kloc-

kan 12:31.

Mötessekreterare Justerat

Felicia Hanserup Inger Gundersen

Sekreterare Ordförande
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