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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S11 30:e september 2021

Närvaro: Ellen Petersen Ordförande

Klara Wiklundh Vice Ordförande

Gabriela Medina Sekreterare

Maria Tavemark Ekonomiansvarig

Eira Blaho Mildton Näringslivsansvarig

Bianca Widstam Eventansvarig

Emilia Blunck Informationsansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Ellen Petersen förklarade mötet öppnat klockan

12.30.

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

§3 Adjungeringar Inga adjungeringar.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan flytta evene-

mang.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna föreg̊aende mötesprotokoll med

justering.

§6 Evenemang En diskussion uppstod kring att skaffa Swish till D-chip s̊a

att medlemmar kan betala för evenemang. Ellen Petersen tog

p̊a sig ansvaret för att kolla upp mer information om detta.

Till cykelfesten kom mötet fram till att maten blir helt ve-

getarisk. Till förrätt blir det snittar, till huvudrätt soppa

med bröd eller n̊agon typ av paj. Ellen Petersen kollar om

funktionärer vill hjälpa till inför evenemanget. Lägga ut eve-

nemanget och anmälan idag, Emilia Blunck ansvarar för

detta. Maten ska handlas och sedan lagas kl 15 p̊a tisdag.

Studiekväll om 2 veckor, Klara Wiklundh kollar p̊a salsbok-

ning och Ellen Petersen fr̊agar föreläsare om de vill delta.

§7 Meddelanden Inga meddelanden.
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§8 Beslutsuppföljning Ingen beslutsuppföljning.

§9 Näringsliv D-sektionens näringslivsutskott vill ha möte med D-chip för

att diskutera ett gemensamt samarbete med Schneider och

om att jobba närmare varandra i framtiden. De vill hjälpa

D-chip att synas mer.

Netcompany evenemanget g̊ar ut p̊a Facebook snart. Evene-

manget är den 5 november, mer detaljer kommer senare.

§10 Val av funktionär Mötet beslöt att välja Rebecca Liss, Lisa Bybro, Fanny

Samuelsson Forsdik, Alicia Lundberg, Vera Paulsson och Eb-

ba Lundgren till funktionärer som klump.

§11 Övrigt Måndag lunch h̊alls ett extra möte.

§12 OFMA Ordförande Ellen Petersen förklarade mötet avslutat klockan

13.06.

Mötessekreterare Justerat

Gabriela Medina Ellen Petersen

Sekreterare Ordförande
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