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Protokoll D-Chip styrelsemöte 2013-12-04

Närvaro: Josefin Karlsson Ordförande
Elin Nilsson Sekreterare
Anna Lissborg Vice Ordförande
Louise Hauzenberger Ekonomiansvarig
Emma Holmberg Ohlsson Informationsansvarig
Sandra Olsson Näringslivsansvarig
Sofia Siljeholm Årskursrepresentant D2
Sara Lindgren
Elise Eborn

§1 OFMÖ Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 
12:13.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Sofia Siljeholm, Sara Lindgren och 
Elise Eborn.

§4 Föredragningslista Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föregående mötesprotokoll Mötet beslöt att godkänna.

§6 Skiphte Mötet beslöt, efter diskussion, att lägga D-Chips skiphte 
fredagen den 31 januari, trots det är Kårhack då. 

Sofia Siljeholm föreslog att vi börjar vid klockan sju, så att man 
hinner ställa upp sin dator på Kårhack innan.

Josefin Karlsson ska skapa en Facebookgrupp där planeringen 
kan ske. 

D-Chip bör kanske köpa alkohol i år eftersom föreningen har 
ganska mycket pengar. Louise Hauzenberger ska kolla upp 
detta.

§7  Övrigt Mötet diskuterade D-Chip middagen som brukar hållas i början 
av året. Den nya styrelsen ska börja planera den, och andra 
event, så snart som möjligt eftersom det alltid är svårt att hitta 
lediga datum.
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Sandra Olsson och Josefin Karlsson berättade om all 
träningsvärk de hade efter D-Chip tacket. Efter bowlingen hade 
sällskapet ätit på pizzeria. Det var mysigt och trevligt. 

§8  Meddelanden Sandra Olsson meddelade att Alexander Theofanus vill starta en
tidning för D-sektionen och han vill att Sandra ska skriva en 
sexspalt i den. Den skulle kunna innehålla ”fråga D-Chip” eller 
”D-Chips bekännelser” med mera. Sandra tar gärna emot 
förslag. Tidningen ska antagligen komma ut en gång per månad.

Imorgon har D-Chip julmys hos Avensia. Mötet diskuterade att 
höja priserna på företagsevent till nästa år och kanske inte ha 
med Avensia mer, för det är inte så många som kommer. Om 
högre krav ställs på företagen kanske fler vill gå dit.

§9 OFMA Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 
12:42.

Vid protokollet Justeras

Elin Nilsson
Sekreterare

Josefin Karlsson
Ordförande


