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Protokoll D-Chip Höstterminsmöte 2013-10-31

Närvaro: Josefin Karlsson Ordförande
Elin Nilsson Sekreterare
Anna Lissborg Vice Ordförande
Louise Hauzenberger Ekonomiansvarig
Emma Holmberg Ohlsson Informationsansvarig
Sandra Olsson Näringslivsansvarig
Mikaela Carlsson Eventansvarig
Per Ahlbom Chip'N Dale
Sanne Bengtsson Revisor
Sofia Siljeholm Årskursrepresentant D2
Ella Eriksson
Lia Karida
Sara Lindgren
Elise Eborn
Filippa de Laval
Amelia Andersson

§1 OFMÖ Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 
17:15.

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

§3 Justeringskvinnor Mötet beslöt att välja Sofia Siljeholm och Mikaela Carlsson till
justeringskvinnor.

§4 Rösträknare Mötet beslöt att välja Sofia Siljeholm, Mikaela Carlsson och 
Anna Lissborg till rösträknare.

§5 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Per Ahlbom.

§6 Föredragningslista Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§7 Föregående mötesprotokoll Mötet beslöt att godkänna föregående mötesprotokoll.

§8 Budgetförslag för 2014 Ekonomiansvarig Louise Hauzenberger presenterade 
nästkommande års budgetförslag, vilket var lite lägre än årets 
budget, men lite högre än den från 2012. 

Budgeten för märken är extra låg eftersom det redan finns ett 
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bra lager av sådana. Den ska dock möjligtvis höjas beroende på 
inköp av brickor.

Matbudget för terminsmötena var dubbelt så stor som tidigare, 
eftersom det är trevligt med mat. 

Summan som lagts på ”present” behöver inte gå till en present 
till just datatjej, utan den kan vara till något annat event.

Sanne Bengtsson undrade om det inte skulle stå en större 
summa under ”sponsring”, men Josefin Karlsson var negativ till 
detta eftersom hon inte vill att den nya styrelsen ska känna sig 
pressad. 

I nuläget beräknas inkomst av sponsorer vara 5000 kronor, vilket
motsvarar cirka två företagsevent. Josefin Karlsson föredrog att 
den nya styrelsen fick göra en ny budget om de ville ändra detta,
och påpekade att D-Chip under detta året haft många events i 
skolan och därför inte fått så mycket spons. 

Mötet beslöt att rösta igenom budgeten. 

§9 Ekonomisk status Louise Hauzenberger meddelade att mycket pengar har gått ut 
och in genom föreningen under året, vilket är roligt. För tillfället 
ligger D-Chip på 10 000 kronors överskott, som kan spenderas. 

För cirka 3000 kronor av dem ska en tackfest anordnas.

D-Chip ska även subventionera maten till homepartyt. 

Övriga kostnader som kan uppstå är för kontorsmaterial  med 
mera till rummet.

§10 Val av funktionärer Amelia Andersson anlände till mötet klockan 17:37.

Val av ordförande: Sandra Olsson och Sofia Siljeholm 
kandiderade till ordförande. 
Mötet beslöt att välja Sofia Siljeholm till ordförande. 

Val av informationsansvarig: Elise Eborn kandiderade till 
informationsansvarig. 
Mötet beslöt att välja Elise Eborn till informationsansvarig. 

Val av ekonomiansvarig: Filippa de Laval kandiderade till 
ekonomiansvarig. 
Mötet beslöt att välja Filippa de Laval till ekonomiansvarig. 
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Val av sekreterare: Lia Karida kandiderade till sekreterare. 
Mötet beslöt att välja Lia Karida till sekreterare. 

Val av näringslivsansvarig: Sandra Olsson kandiderade till 
näringslivsansvarig. 
Mötet beslöt att välja Sandra Olsson till näringslivsansvarig. 

Val av eventansvarig: Sara Lindgren kandiderade till 
eventansvarig. 
Mötet beslöt att välja Sara Lindgren till eventansvarig. 

Val av vice ordförande: Amelia Andersson kandiderade till vice 
ordförande. 
Mötet beslöt att välja Amelia Andersson till vice ordförande. 

Val av revisor: Per Ahlbom och Louise Hauzenberger 
kandiderade till revisorer.
Mötet beslöt att välja Per Ahlbom och Louise Hauzenberger, i 
klump, till revisorer.

Val av övriga funktionärsposter:
Dansansvarig är redan vald (Ella Eriksson)
Årskursrepresentant D1: Hoda Saad.
Årskursrepresentant C3: Josefin Karlsson.

D-Chip ålägger styrelsen att välja en märkvärdig. 

§11 Logotyp Josefin Karlsson visade förslaget ”Logotyp” och berättade att D-
Chip vill ha en logga till officiella sammanhang. 

Mötet beslöt att rösta igenom det. 

Motionen ska nu gå vidare till sektionens möte för att bli 
godkänd, eftersom det är andra gången den blivit godkänd hos 
D-Chip.

§12 Motion: Älskarinna Elise Eborn och Filippa de Laval berättade om sin motion, vilken 
innebar att posten ”älskarinna” skulle tillskaffas. Älskarinnan ska 
arbeta under eventansvarig och fixa homepartys med mera. Hon
ska även vara som en slags sexmästare och ha extra ansvar för 
maten.



2013-10-31         Protokoll D-Chip
Sal 1426

2013-10-31

Mötet beslöt att avslå motionen. Detta eftersom diskussionen 
under mötet ledde till insikten att det hellre borde vara en ren 
köksmästarpost. Att anordna homepartys borde till exempel 
eventansvarig vara ansvarig för.

Motionen ska skrivas om till en post som mer liknar köksmästare
och tas upp igen som förslag till våren.

§13 Chip'N Dale Mötet beslöt att bordlägga valet av Chip 'N Dale till vårmötet 
istället. 

§14  Övrigt Sanne Bengtsson föreslog att Fredrik Andersson, som gjort 
väldigt mycket för D-Chip under tidigare år, ska väljas till 
hedersmedlem. 

Han har varit kandidat till att bli Chip 'N Dale tidigare, men inte 
valt eftersom han varit i slutet av sin utbildning. D-Chip har 
föredragit att ha en Chip 'N Dale som finns kvar på sektionen 
och kan vara aktiv inom D-Chip även efter att han blivit vald. 

Under mötets diskussion påpekades att det kommer bli svårt att 
bjuda in hedersmedlemmar till D-Chips events eftersom det blivit
mycket dyrare att få alkoholtillstånd till ickestudenter. 

Mötet beslöt att rösta in Fredrik Andrersson till hedersmedlem.

Detta ska bli en överraskning för honom, som avslöjas på 
sektionstackfesten eller på D-Chipmiddagen. 

Per Ahlbom funderar på att skriva en motion om att den som blir 
Chip 'N Dale ska få en medalj. 

Mötet beslöt att bordlägga revisorns fräckis, som Sanne 
Bengtsson ska läsa upp, till nästa möte. 

§15  Meddelanden Sandra Olsson berättade att anmälan till Tactel stänger på 
söndag, och Sanne Bengtsson sa att alla borde anmäla sig och 
att Tactel köpt massa rosa grejer dagen till ära.

Anna Lissborg påminde alla som ska dansa under Sångarstriden
att de ska öva på lördag klockan 11:00. 
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Josefin Karlsson meddelade att vi har fått ett D-Chiprum och att 
vi inte hunnit möblera det så mycket än. Rummet delas med 
Elektra. Mötet diskuterade att D-Chip borde ha något event med 
Elektra nästa år. 

§16 OFMA Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 
19.06

Vid protokollet Justeras Justeras Justeras

Elin Nilsson
Sekreterare

Josefin Karlsson
Ordförande

Sofia Siljeholm
Justeringskvinna

Mikaela Carlsson
Justeringskvinna


