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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S09 6e september 2018

Närvaro: Inger Gundersen Ordförande

Freja Ekman Vice Ordförande

Felicia Hanserup Sekreterare

Emma Franzon Ekonomiansvarig

Joanna Liljedahl Hildebrand Näringslivsansvarig

Kornelia Palm Eventansvarig

Alexandra Bucei Informationsansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Inger Gundersen förklarade mötet öppnat kloc-

kan 12:26.

§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 S08.

§6 Meddelanden Inger Gundersen säger att allt g̊att bra med nollning och att

alla verkar uppskattat det vi gjort.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.

§8 Näringsliv Joanna Liljedahl Hildebrand har haft möte med Datatjej och

pratade d̊a om ett event tillsammans. Ansvariga för Datatjej

skulle mejla n̊agra företag och s̊a ska vi g̊a vidare därifr̊an.

Priset var antagligen satt till 8000 kr där vi delar det p̊a tv̊a.

Antagligen blir det ett workshopevent. Mötet var eniga om

att det varit kul att f̊a ihop lite fler folk!
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§9 Välja in funktionärer för

höstterminen

Kornelia Palm ansluter fr̊an och med denna punkt. Inger

ska byta namn p̊a funktionärgruppen p̊a facebook s̊a det

är anpassat för höstterminen. Mötet beslöt välja in Frida

Gunnarsson, Ebba Lundvall, Sara Trygve, Tselmeg Baasan,

Annie Tallund, Emma Asklund, Linnéa Gustavsson, Stina

Andreason, Hanna Höjbert, Olivia Mattsson, Hedda Klint-

skog, Josefine Myllenberg, Amanda Eriksson, Lucy Albins-

son, Adina Borg, Jenny Martinsson och Sandra Nyström till

funktionärer för D-chip.

§10 Lunch p̊a Moroten och

Piskan

Kornelia Palm meddelar att restaurangen Moroten och Pis-

kan behöver veta hur m̊anga vi blir 14e september. Idag

lägger Kornelia Palm upp en anmälningslänk. Hon skriver

även ett inlägg för att f̊a in fler nollor i gruppen. Vi alla

bjuder även in nollor och försöker f̊a med alla s̊a att de i

framtiden ocks̊a kan f̊a all information om event och s̊a vida-

re smidigt fr̊an oss. Kornelia Palm lägger till en sista knapp

p̊a Google formuläret med avseende p̊a nya GDPR-lagen om

att vi sparar deras uppgifter till efter eventet. Mötet kom

fram till att vi kort presenterar oss och v̊ara poster samt

understryker vem som ska g̊a av p̊a lunchen.

§11 Eventplanering för

höstterminen

Inger Gundersen tar upp event som vi ska h̊alla i under ter-

minen. Det är cykelfesten, pluggkväll, höstterminsmöte och

alumnijulbord. Den 12e oktober sätts som preliminärt da-

tum för cykelfesten. Pluggkvällen tycke mötet var rimlig att

lägga preliminärt i december d̊a det kommer finnas nollor ex-

empelvis som behöver f̊a in inlämningar i programmerings-

kurserna. Kanske att vi bjuder dit en lärare igen som senast.

Höstterminsmötet ska in i november n̊agon g̊ang. Inte 17e

,20e november eller 4e december för s̊a har D-sektionen pla-

nerat möten. Helst inte heller s̊a nära deras möten s̊a folk

änd̊a kommer. Eventuellt att sista veckan i november funge-

rar, vecka 48. Julbordet kommer h̊allas som vanligt i början

av december.
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§12 Övrigt Mötet pratade lite om märkespicknicken. Betalning sker ge-

nom swish till Kornelia Palm. Alexandra Bucei tog även

upp att de internationella studenterna inte har möjlighet att

swisha och därav ska en liten kontantkassa kollas upp som

alternativ där. Felicia Hanserup tog upp samarbetet med

Qgroup som var p̊a tal innan sommaren men som vi valde

att vänta med till denna hösten. Mötet kom överrens om att

Joanna Liljedahl Hildebrand mejlar dem. Nästa styrelsemöte

h̊alls om tv̊a veckor, den 20e september.

§13 OFMA Ordförande Inger Gundersen förklarade mötet avslutat kloc-

kan 12:58.

Mötessekreterare Justerat

Felicia Hanserup Inger Gundersen

Sekreterare Ordförande

3 (3)


