
V̊arterminsmötesprotokoll
20 april 2016

Protokoll fr̊an D-Chips V̊arterminsmöte 13e april 2015

Närvaro: Sofia Siljeholm Ordförande

Emma Asklund Vice ordförande

Nora Wernerson Sekreterare

Therese Magnusson Informationsansvarig

Hanna Lindwall Näringslivsansvarig

Sara Lindgren Eventansvarig

Elise Eborn Revisor

Filippa de Laval Revisor

Per Ahlbom Hedersmedlem

Sandra Olsson D-Chipfunktionär

Elin Nilsson D-Chipfunktionär

Lia Karida Årskursrepresentant C2

Louise Hauzenberger

Emma Holmberg Ohlsson

Ella Eriksson

Sebastian Karabeleski (fr.o.m. §20) Chip’N Dale

§1 OFMÖ Sofia förklarade mötet öppnat klockan 17:23.

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

§3 Adjungeringar Ingen att adjungera.

§4 Val av justeringskvinnor Mötet beslöt att välja Lia Karida och Therese Magnusson

till justeringskvinnor.

§5 Val av rösträknare Mötet beslöt att välja Lia Karida och Therese Magnusson

till rösträknare.

§6 Föredragslistan Mötet beslöt att godkänna föredragslistan.
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V̊arterminsmötesprotokoll
20 april 2016

§7 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Följande mötesprotokoll togs upp p̊a mötet:

• HTM 2013-12-04, mötet beslöt att godkänna proto-

kollet.

• VTM extra 2014, mötet beslöt att inte godkänna pro-

tokollet.

• HTM 2014-11-27, mötet beslöt att godkänna proto-

kollet med redaktionella ändringar.

• HTM extra 2014, togs upp son en sent inkommen hand-

ling, mötet beslöt att godkänna protokollet.

• VTM extra 2015-03-05, mötet beslöt att godkänna

protokollet med redaktionella ändringar.

§8 Meddelanden Eventansvarig Sara Lindgren meddelade att det kommer att

h̊allas en dammiddag p̊a lördag för D-Chip och Elektra.

§9 Organisationsnummer

och bankkonto

D-Chips styrelse informerade att de ska ta tag i det.

§10 Verksamhetsberättelse

2014

Verksamhetsberättelsen för 2014 lästes upp. Mötet tyckte att

den s̊ag bra ut.

§11 Revisionsberättelse Revisorerna informerde att ekonomin s̊ag bra ut, att proto-

kollen s̊ag bra ut samt att det var roligt att föreningen var

välm̊aende. Filippa de Laval informerade att bokslutet för

2014 var klart.

§12 Ansvarsfrihet för styrel-

sen 2014

Mötet beslöt att ge styrelsen 2014 ansvarsfrihet.

§13 Resultatrapport Ordförande Sofia Siljeholm informerade att rapporten s̊ag

bra ut.
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§14 Proposition: Reviderad

verksamhetsplan 2015

Ordförande Sofia Siljeholm meddelade att styrelsen ändrat

den årliga D-Chip alumnimiddagen till ett alumnievent med

julbord istället och att D-Chip vill sträva för att locka gym-

nasietjejer att välja Data och InfoCom. Louise Hauzenber-

ger p̊apekade att det bör ändras i verksamhetsplanen s̊a

att det st̊ar att D-Chip ska h̊alla ’minst ett alumnievene-

mang per år’. Louise Hauzenberger p̊apekade även att det

st̊ar jämnställdshetsombud i verksamhetsplanden men att

det nu bytt namn till likabehandlingsombud. Mötet beslöt

att godkänna den reviderade verksamhetsplanen med det re-

daktionella ändringen.

§15 Proposition: Reviderat

budgetförslag 2015

Styrelsen Meddelade att budgeten reviderats d̊a punkten ju-

bileumsveckan lagts till och att budgeten för tygmärken och

medaljer har höjts p̊a grund av att styrelsen vill köpa in

fler märken i år. Mötet beslöt att godkänna det reviderade

budgetförslaget.

§16 Motion: Firmatecknare Mötet beslöt att godkänna motionen.

§17 Proposition: Samman-

kallande valberedning

Andra läsningen av propositionen. Mötet beslöt att

godkänna propositionen.

§18 Proposition: Alumni-

medlem

Andra läsningen av propositionen. Mötet beslöt att

godkänna propositionen.

§19 Proposition: D-Chips

syfte

Styrelsen informerade att de diskuterat n̊agra ändringar och

förtydliganden av D-Chips syfte. Mötet beslöt att godkänna

propostionen.
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§20 Proposition: Chip’N Da-

le

Styrelsen lade fram följande att satser:

• att Chip’N Dale tas bort fr̊an stadgar och reglemente.

• att i stadgarna ändra §1.4 s̊a att v̊ar maskot är Chip’N

Dale istället för Rosa Pantra.

• att i reglementet p̊a §1 lägga till meningen: Personer

nominerade till Chip’N Dale ska ges möjligheten att

neka till nomineringen.

• att i reglemente p̊a §1 ändra formuleringen av Chip’N

Dale fr̊an: Föreningen Chip’N Dale är en person

som kan utses vid v̊arteminsmötet av föreningsmötet

till en hedersmedlem p̊a grund av att personen visat

engagemang och gjort en insats för föreningen. till

Föreningens Chip’N Dale är en person som kan utses

vid v̊arteminsmötet av föreningsmötet till en heders-

medlem p̊a grund av att personen gjort en insats att

verka för föreningens syfte, inte tycka om s̊angen ’D-

grabb’ samt tycker om att spexa.

Mötet diskuterade att-satserna. Det togs upp huruvida D-

Chip ska ha manliga medlemmar eller inte. Det sades att

manliga medlemmar kan göra att vissa tjejer känner sig

otrygga i föreningen. Mötet diskuterade vad trygghet innebär

och det sades att det kan vara olika för olika personer. det

diskuterades även att en manlig medlem kan vara bra för

föreningen i sv̊ara tider men att det samtidigt kan strida mot

föreningens syfte, dessutom är föreningen s̊a pass självg̊aende

idag att det inte behövs. Per Ahlbom sa att han tyckte att

det varit väldigt roligt att vara Chip’N Dale men att det

ocks̊a kunde vara orättvist d̊a bara en kille f̊ar vara med

trots att andra killar hjälpt till mycket.

Sebastian Karabeleski kom till mötet.

Mötet beslöt att Chip’N Dale tas bort fr̊an stadgar och reg-

lemente.

§21 Val enligt stadgar och

reglemente

Följande val gjordes under mötet:

Mötet beslöt att välja Emma Asklund till vice ordförande.
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Mötet beslöt att välja Hanna Lindwall till

Näringslivsansvarig.

Ingen kandiderade till Eventansvarig. Mötet beslöt att va-

kantsätta posten.

Mötet beslöt att välja Sara Lindgren och Elin Nilsson i

klump till valberedning.

§22 Övrigt Inget att ta upp p̊a punkten.

§23 Fräckis av revisor Filippa de Laval, Elise Eborn och Per Ahlbom drog fräckisar.

§24 OFMA Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet avslutat kloc-

kan 18:28.

Mötessekreterare Justerat

Nora Wernerson Sofia Siljeholm Lia Karida Therese Magnusson

Sekreterare Ordförande Justeringskvinna Justeringskvinna
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