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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte S12 14:e oktober 2021

Närvaro: Ellen Petersen Ordförande

Klara Wiklundh Vice Ordförande

Maria Tavemark Ekonomiansvarig

Eira Blaho Mildton Näringslivsansvarig

Bianca Widstam Eventansvarig

Emilia Blunck Informationsansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Ellen Petersen förklarade mötet öppnat klockan

12:17.

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

§3 Adjungeringar Inga adjungeringar.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att bordlägga punkten till nästa möte.

§6 Meddelanden Inga meddelanden.

§7 Beslutsuppföljning Ingen beslutsuppföljning.
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§8 Näringsliv Netcompany: Eira Blaho Mildton inväntar att Netcompa-

ny ska skicka en bild som de vill att vi lägger upp. Eira

önskar att evenemanget läggs upp senast imorgon, fredag.

Emilia Blunck ansvarar för detta. Netcompany har ett eget

anmälningsformulär, s̊a det finns inte mycket mer vi behöver

göra. 25 personer f̊ar komma, inklusive styrelsen.

Capgemini: Eira Blaho Mildton var p̊a möte med Freja och

en annan tjejförening där de diskuterade ett eventuellt eve-

nemang med Capgemini som D-Chip i s̊adant fall skulle f̊a

5000kr för. Mötet ans̊ag att en gemensam sittning hade varit

bättre än ett företagsevenemang eftersom det blir för mycket

arbete för styrelsen just nu.

Schneider: Eira Blaho Mildton har inte f̊att n̊agon

återkoppling fr̊an Schneider eller Vice Näringslivsansvarig p̊a

D-sektionen ang̊aende ett gemensamt evenemang.

Modity: Eira Blaho Mildton informerade om att hon valt att

tacka nej till samarbetet med Modity just nu, eftersom styrel-

sen tidigare diskuterat att det inte kommer g̊a att genomföra

under höstterminen.

Ericsson: Eira Blaho Mildton fick aldrig kontaktuppgifterna

till Ericsson. Emilia Blunck ger Eira Blaho Mildton access

till D-Chips Instagram.

§9 Evenemang Ellen Petersen informerade om att pluggkvällen gick jättebra

och att det verkade uppskattas av de som var där. Vi kommer

f̊a en handledare fr̊an programmeringskursen i Scala p̊a nästa

pluggkväll ocks̊a vilket verkade uppskattas av ettorna.

Mötet diskuterade vilka framtida evenemang vi vill h̊alla i.

Bianca Widstam föreslog att boka Idét och titta p̊a No mo-

re fucks to give tillsammans, som ett filmmys med popcorn.

Bianca Widstam kollar om en veckodag i andra veckan i no-

vember kan passa bra i förh̊allande till D-sektionens kalender.

Ellen Petersen föreslog att ha HTM 30/11. Mötet tyckte att

det var ett bra datum. Ellen Petersen kollar om Idét är ledigt

och bokar i s̊adant fall.
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§10 Övrigt Ellen Petersen informerade om att hon skickat ansökan om

JäLM-bidrag men inte f̊att svar. Ellen informerade vidare att

D-Chip f̊att in pengar fr̊an D-sek för märkesförsäljning, men

att en intäkt verkar ha missats. Ellen ansvarar för att kolla

upp detta. Emilia Blunck informerade att alla i styrelsen inte

har betalt för förköpsbiljetterna till Göteborgs Nation. Emi-

lia Blunck gör en överföring när hon f̊att in alla betalningar.

§11 OFMA Ordförande Ellen Petersen förklarade mötet avslutat klockan

12:48.

Mötessekreterare Justerat

Ellen Petersen Klara Wiklundh

Ordförande Vice Ordförande
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