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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S09 2:e september 2021

Närvaro: Ellen Petersen Ordförande

Klara Wiklundh Vice Ordförande

Gabriela Medina Sekreterare

Eira Blaho Mildton Näringslivsansvarig

Bianca Widstam Eventansvarig

Emilia Blunck Informationsansvarig

Victoria Garćıa

§1 OFMÖ Ordförande Ellen Petersen förklarade mötet öppnat klockan

12.17.

§2 Tid och sätt Mötet beslöt att godkänna tid och sätt.

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Victoria Garćıa.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna föreg̊aende mötesprotokoll.

§6 Meddelanden Klara Wiklundh och Maria Tavemark var p̊a möte med

JÄLM-gruppen, de var positiva men gav inga tydliga tec-

ken om bidrag. De vill gärna ha mer exakt beskrivning

av D-chips event. Förslag p̊a event där talare diskuterar

härskartekninker p̊a arbetsplats eller där man kan networka

med kvinnor p̊a institutionen eller ute p̊a arbetslivet. Mötet

diskuterade förslag p̊a event där den stora kostnaden inte

är mat och kom fram till förslagen: en myskväll likt den

med Telavox, laserdome, breakoutroom, yoga och samarbe-

ten med andra tjejföreningar.

MoP: Bianca mailade matpreferenser och antal deltagare

idag och fakturauppgifterna ig̊ar. Priset är 79 kr per stu-

dent. Emilia Blunck skriver i eventet p̊a Facebook och ber

folk att anmäla ifall de f̊ar förhinder.
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§7 Beslutsuppföljning Posters och infoblad, Emilia Blunck har inte kontaktat de

berörda p̊a D-sektionen men gör det idag.

§8 Näringsliv Eira Blaho Mildton har haft kontakt med Netcompany

ang̊aende eventet med dem, D-chip ska marknadsföra och

Netcompany st̊ar för allt annat.

§9 Ekonomi Netcompany har inte betalat sin faktura s̊a Maria Tavemark

ska kontakta dem p̊a nytt. En generell deadline ska sättas

för utläggsrapporter s̊a att de blir gjorda.

Klara Wiklundh tillkom till mötet 12.25

§10 Mentorskapsprogrammet Victoria Garcia informera att all information har g̊att ut

till microchippare och mentorer, n̊agra har börjat sätta upp

träffar men alla är inte med i Facebook-gruppen. Metorska-

pet h̊aller p̊a fram till max december, tanken är att ha 3

träffar innan tentorna och en efter. En guide ska skickas ut

till mentorerna.

§11 Funktionärer D-chip borde söka funktionärer, Victoria Garcia age-

rar redan märkvärdig, föreg̊aende eventansvarig och

näringslivsansvarig för D-chip uttryckte att de gärna ville

söka. Ett formulär ska läggas ut. Funktionärer kan hjälpa

till med hemsidan, event och märken.

§12 Övrigt Lösenordet p̊a Instagram och Facebook ska bytas om de g̊ar,

Emilia Blunck ansvarar för detta. Möten kan börja h̊allas

p̊a plats, Klara Wiklundh kollar upp hur man bokar rum till

möten.

§13 OFMA Ordförande Ellen Petersen förklarade mötet avslutat klockan

12.47.
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Mötessekreterare Justerat

Gabriela Medina Ellen Petersen

Sekreterare Ordförande
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