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1 oktober 2018

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S10 20e september 2018

Närvaro: Inger Gundersen Ordförande

Freja Ekman Vice Ordförande

Felicia Hanserup Sekreterare

Emma Franzon Ekonomiansvarig

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 S09.

§6 Meddelanden Alexandra Bucei har pratat med Propagandamästaren p̊a D-

sektionen om hemsidan och deras lösning med GDPR-lagen.

Lösningen kommer bli att de nya studenterna f̊ar ett konto

men med mer bestämmelser kring datan. Problemet kommer

allts̊a att lösas men vi vet inte exakt när.

§7 Beslutsuppföljning Inget p̊a beslutsuppföljningen.
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§8 Näringsliv Inger Gundersen meddelar åt Joanna Liljedahl Hildebrand

att hon pratat med QGroup. De vill gärna ha lunchmöte

den 25e september. Felicia Hanserup ställer upp p̊a att följa

med. Det blir d̊a Felicia Hanserup och Joanna Liljedahl

Hildebrand som åker till mötet. Mötet diskuterar lämpliga

förslag p̊a tillfällen för event och kommer fram till att föresl̊a

vecka 50.

§9 Event i samarbete med

institutionen

Inger Gundersen har mailat en del med tjejen som ska kom-

ma och prata p̊a eventet som är i samarbete med instutio-

nen och hon verkade taggad. Emma Franzon föreslog att en

fr̊agestund under eventet varit trevlig. Datum blir antagligen

11e oktober. Institutionen säger att de kan sponsra med mat

och dricka för eventet. Alexandra Bucei bokar lokal fr̊an kl

17 och fixar projektor. Köket är bokat fr̊an kl 16. Kornelia

Palm fixar evenemang p̊a facebook den 1e oktober.

§10 Ä&&P Inger Gundersen meddelar att problemet och diskussionen

tagits upp p̊a D-sektionens styrelsemöte. Det som mötet d̊a

kommit fram till var att det ska skrivas en policy p̊a vad man

f̊ar gyckla om, men att detta ska göras efter att hela sektio-

nen har f̊att chansen att diskutera det p̊a HTM18. Mötet

kom även fram till att gyckel just p̊a nollesittningen skulle

granskas eftersom nollor gycklar mycket där och de kanske

inte vet vilka regler som gäller.

§11 Datum för HTM18 Mötet diskuterade datum och 27e november bestämdes va-

ra bästa. Inger Gundersen mailar Frida Gunnarsson för

att fr̊aga om posters. Hon pratar även med valberedningen

ang̊aende deras roll och förberedelser. Mötet kommer börja

ungefär vid kl 17. Verksamhetsplan och budget ska presente-

ras under mötet. Mötet var överrens om att det vore lämpligt

att hitta ett tillfälle för att g̊a igenom det. Kan eventuellt

köra ett inofficielt möte nästa vecka för att ta bilder och s̊a

vidare.
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§12 D-Chip flyer Emma Franzon har sett Elektras flyer och f̊att inspiration

därifr̊an. Mötet diskuterade hur vi skulle lösa det om vi ska

kontakta Artister p̊a D-sektionen eller studievägledaren som

tidigare uppmanat oss att införskatta flyers. Freja Ekman

och Inger Gundersen mailar studievägledaren om att vi vill

skicka ut flyers och fr̊agar hur vi ska finansiera det och även

om det ska skickas ut till tjejer och killar.

§13 Övrigt Mötet diskuterade cykelfesten. Datum blir antagligen 8e no-

vember.

Det pratades även lite om en eventuell pubrunda som en stu-

dent förslagit för Freja Ekman. Det verkade vara en kul idé

som kan göras. Kanske att testa olika bruncher eller luncher

är mer aktuellt. Mötet var överrens om att det var ett bra

förslag men att det just nu händer mycket men att vi inte

ska glömma bort förslagt för framtiden.

§14 OFMA Ordförande Inger Gundersen förklarade mötet avslutat kloc-

kan 12:53.

Mötessekreterare Justerat

Felicia Hanserup Inger Gundersen

Sekreterare Ordförande
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