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Protokoll D-Chip Extra Vårterminsmöte 2013-05-20

Närvaro: Josefin Karlsson Ordförande
Elin Nilsson Sekreterare
Anna Lissborg Vice Ordförande
Emma Holmberg Ohlsson Informationsansvarig
Sandra Olsson Näringslivsansvarig
Mikaela Carlsson Eventansvarig
Lisa Claesson Märkvärdig
Carolina Sartorius Revisor
Sanne Bengtsson Revisor
Sofia Siljeholm Årskursrepresentant D2
Fredrik Andersson

§1 OFMÖ Ordförande Josefin förklarade mötet öppnat klockan 17:24.

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

§3 Justeringskvinnor Mötet beslöt att välja Lisa Claesson och Anna Lissborg till
justeringskvinnor.

§4 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Fredrik Andersson.

§5 Föredragningslista Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§6 Rösträknare Mötet beslöt att välja Lisa Claesson och Anna Lissborg till 
rösträknare.

§7 Föregående mötesprotokoll Mötet beslöt att godkänna protokollet från föreningsmötet 2013-
04-22.

§8 Verksamhetsberättelse Sanne Bengtsson berättade om vad som hänt inom D-Chip år 
2012. Det anordnades bland annat ett barnkalas tillsammans 
med elektrotjejerna, en ny styrelse valdes och det bjöds på 
julmys hos företaget Avensia. 

§9 Revisionsberättelse Fredrik Andersson, föregående revisor, sammanfattade 
revisionsberättelsen för mötet och sade att allting fungerat bra.

§10 Bokslut 2012 Ekonomiansvarig Louise Hauzenberger var ej närvarande, men 
Josefin Karlsson berättade att D-Chip gått med cirka 12 000 i 
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vinst. Anledningen till denna stora vinst är att det lades ut pengar
år 2011 som återficks under 2012, vilket ledde till förlust 2011 
och vinst 2012.

§11 Ansvarsfrihet för 2012 års 
styrelse

Mötet beslöt att ge styrelsen 2012 ansvarsfrihet.

§12 Motion ”Logotyp” Mötet diskuterade de olika logotypförslagen. Anna yrkade på att 
D-Chips officiella logga endast ska vara ett D med CHIP innuti, 
sedan kan man placera rosetten hur man vill. Annas yrkande 
ställdes mot styrelsens yrkande och Annas yrkande fick majoritet
efter rösträknande. Mötet beslöt att godkänna motionen 
Logotyp, med den redaktionella ändringen att vi tar bort rosetten.

§13 Motion “Fortfarande Fräsch” Mötet beslöt att godkänna motionen. Carolina Sartorius ska 
ändra i reglementet och ta upp detta på D-sektionens möte.

§14  Övrigt Sanne Bengtsson påpekade att det glömts skrivas in i stadgarna
att D-Chips revisor ska dra en fräckis på D-Chips möte. Detta 
ska åtgärdas.

Sanne har haft kontakt med Tactel och de är intresserade av att 
anordna ett event tillsammans med D-Chip. Föreningens tjejer 
ska då få möjlighet att interagera med företaget genom 
workshops, case med mera. Mötet tyckte detta lät jättebra och 
Sanne ska hålla kontakt med Sandra Olsson angående detta. 
Denna tillställning skulle förslagsvis kunna äga rum efter den 
första tentaperioden i höst.

Anna Lissborg meddelade att hon och Ella Eriksson vill starta en
dansgrupp, som det pratats om tidigare. De ska se hur stort 
intresse som finns innan ett eventuellt dansutskott görs i D-Chip.
Mötet var väldigt positiva till detta. Dansgruppen kan dessutom 
promota D-Chip bland sektionens tjejer så att fler vill delta och 
komma på möten.

§15  Meddelanden Josefin Karlsson meddelade att D-Chip tilldelats ett rum, som 
ligger brevid Utskott. Det ska delas med Elektra när de har blivit 
en förening och vi har inte fått access än.

§16 Fräckis Carolina Sartorius drog en fräckis som var mycket rolig.
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§15 OFMA Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 
17:54.

Vid protokollet Justeras Justeras Justeras

Elin Nilsson
Sekreterare

Josefin Karlsson
Ordförande

Anna Lissborg
Justeringskvinna

Lisa Claesson
Justeringskvinna


