
Höstterminsmötesprotokoll
4 januari 2016

Protokoll fr̊an D-Chips höstterminsmöte 23e november 2015

Närvaro: Sofia Siljeholm Ordförande

Emma Asklund Vice ordförande

Nora Wernerson Sekreterare

Therese Magnusson Informationsansvarig

Hanna Lindwall Näringslivsansvarig

Elin Sakurai Ekonomiansvarig

Elise Eborn Revisor

Sara Lindgren Valberedningsrepresentant

Elin Nilsson Valberedningsrepresentant

Amelia Andersson

Lia Karida D-Chipfunktionär

Sandra Olsson D-Chipfunktionär

Carl Nilsson Nyman

Nick Persson

Lisa Claesson

Ella Eriksson

Sebastian Karabeleski (fr.o.m. §14) Chip’N Dale

§1 OFMÖ Sofia förklarade mötet öppnat klockan 17:19.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Carl Nilsson Nyman och Nick

Persson.

§4 Val av justeringskvinnor Mötet beslöt att välja Lisa Claesson och Sara Lindgren till

justeringskvinnor.

§5 Val av rösträknare Mötet beslöt att välja Lisa Claesson och Sara Lindgren till

rösträknare.

§6 Föredragslistan Mötet beslöt att godkänna föredragslistan.
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§7 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Följande mötesprotokoll togs upp p̊a mötet:

• VTM extra 2014, mötet beslöt att godkänna proto-

kollet.

• VTM 2015, mötet beslöt att inte godkänna protokollet

p̊a grund av att det inte var färdigjusterat.

§8 Meddelanden Elise Eborn meddelade att det är HTM 2 för D-sektionen

imorgon.

Emma Asklund meddelade att det är alumnijulbord p̊a

lördag.

§9 Ekonomisk status Ekonomiansvarig Elin Sakurai och ordförande Sofia Silje-

holm gick igenom den ekonomiska statusen för föreningen.

§10 Organisationsnummer

och bankkonto

Styrelsen meddelande att det har blivit uppskjutet tills D-

sektionen har bestämt sig hur de vill göra med fria föreningar.

§11 Proposition: Budget för

verksamhets̊aret 2016

Ordförande Sofia Siljeholm gick igenom budgeten för 2016

och sade att att de utg̊att fr̊an föreg̊aende års budget och

gjort lite sm̊aändringar. Mötet beslöt att godkänna propo-

sitionen.

§12 Proposition: Verksam-

hetsplan för verksam-

hets̊aret 2016

Ordförande Sofia Siljeholm gick igenom verksamhetsplanen

för 2016. Mötet beslöt att godkänna propositionen.

§13 Proposition: Chip’N Da-

le

Andra läsningen av propositionen. Ella Eriksson fr̊agade vad

styrelsen tyckte i fr̊agan. Styrelsen svarde att de tycker att

Chip’N Dale inte längre är nödvändig för D-Chip. Elin Nils-

son sade att hon tycker att det är bättre att fler f̊ar chan-

sen att engagera sig i D-Chip och inte bara en invald per-

son. Mötet beslöt att godkänna propositionen. Mötet be-

slöt även att avsätta Sebastian Karabeleski s̊a Chip’N Dale

och göra honom till hedersmedlem.

§14 Proposition: D-Chips

syfte

Andra läsningen av propositionen.
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Lia Karida sade att hon tyckte att uttrycket ”trygghet” är

flummigt och att det kan betyda olika för olika personer,

medans hon tycker att ordet framtid är att nätverka och att

det är det som är D-Chips styrka.

Hanna Lindwall sade att D-Chip m̊aste kunna anpassa sig

till att trygghet är olika för alla enskilda individer.

Elise Eborn p̊apekade att hon tolkade framtid som inom sek-

tionen ocks̊a.

Sebastian Karabeleski kom in.

Lia Karida sade att hon tycker att vi kommer tillbaka till

samma punkt. Att vi tog bort framtid för att göra det mindre

flummigt och lägger till ett annat flummigt ord. Om vi vill

f̊a bort det flummiga s̊a m̊aste vi sätt finger p̊a vad det är vi

egentligen menar.

Ella Eriksson fr̊agade om styrelsen har diskuterat hur D-Chip

ska verka för trygghet.

Elin Sakurai sade att hon tycker att nollningsaktiviteterna

och andra event är det som skapar trygghet i D-Chip.

Amelia Andersson sade att det inte ändrar n̊agot med man-

liga medlemar d̊a killar ocks̊a kan verka för tjejers trygghet

p̊a sektionen.

Ella Eriksson p̊apekade att det nu är fler tjejer p̊a sektio-

nen än det tidigare varit men att det kan bli annorlunda i

framtiden.

Mötet begärde sluten votering. Mötet beslöt att ta att-

satserna var för sig Mötet beslöt att godkänna första att-

satsen och ge avslag p̊a de övriga. Lia Karida reserverade sig

till beslutet.

§15 Val enligt stadgar och

reglemente

Följande val gjordes under mötet:

Mötet beslöt att välja Elin Sakurai till Ordförande.

Mötet beslöt att vakantsätta posten Ekonomiansvarig.

Mötet beslöt att välja Lisa Claesson till Sekreterare.

Mötet beslöt att välja Therese Magnusson till Informations-

ansvarig.

Mötet beslöt att vakantsätta posten Eventansvarig.

Mötet beslöt att välja Carl Nilsson Nyman och Nick Persson

i klump till Revisorer.

3 (4)
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§16 Övrigt Carl Nilsson Nyman meddelade att om man vill ha en ’fort-

farande fräsch’ - medalj s̊a ska man kontakta honom.

§17 Fräckis av revisor Elise Eborn drog en fräckis.

§18 OFMA Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet avslutat kloc-

kan 18:20.

Mötessekreterare Justerat

Nora Wernerson Sofia Siljeholm Lisa Claesson Sara Lindgren

Sekreterare Ordförande Justeringskvinna Justeringskvinna
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