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Protokoll D-Chip VTM 2012-04-17

Närvaro: Sanne Bengtsson D-Chipsordförande
Sofia Siljeholm D-Chipssekreterare
Louise Hauzenberger Skattmästare, fr.o.m. §6
Emma Holmberg Ohlsson Informationsmästare
Carolina Sartorius Årskursrepresentant D1
Ella Eriksson Årskursrepresentant D2
Josefin Karlsson Årskursrepresentant C1, fr.o.m. §11
Cecilia Olsson Årskursrepresentant C2, fr.o.m. §10
Souzan Meana Årskursrepresentant C3
Sofie Eliasson Revisor
Christina Schmidt
Emelie Sandström
Jessika Nilsson
Maria Persson

§1 OFMÖ D-Chipsordförande Sanne Bengtsson förklarade mötet öppnat 
klockan 17:17.

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

§3  Justeringskvinnor Mötet beslöt att välja Emelie Sandström och Maria Persson till 
justeringskvinnor.

§4 Adjungeringar Det fanns inga adjungeringar vid mötet.

§5 Föredragningslista Mötet beslöt att bordlägga §9 respektive §10.
Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan med dessa 
ändringar.

§6 Rösträknare Mötet beslöt att välja Emelie Sandström och Maria Persson till 
rösträknare.

§7 Föregående mötesprotokoll Mötet beslöt att godkänna föregående mötesprotokoll med 
redaktionella ändringar.

§8 Verksamhetsberättelse Ett dokument om verksamhetsberättelse 2011 skickades runt så 
samtliga deltagande på mötet fick möjlighet att läsa igenom det.

§9  Revisionsberättelse Bordlagd.

§10  Ansvarsfrihet för 2011 års 
styrelse

Bordlagd.



2012-04-17
Protokoll D-Chip VTM

2012-04-17

§11 Budgetförslag 2012 Jessika påpekade att tidigare märkesförsäljnings intäkter legat 
kring 1100SEK och diskussion fördes om eventuella 
konsekvenser samt datasektionens ägande av D-
Chiptygmärken.
Mötet beslöt att godkänna budgetförslaget 2012 i sin helhet.

§12 Val av funktionärer Inga funktionärer valdes in under mötet.

§13 Övrigt Sanne tog upp att D-Chipstyrelsen ska ha ett möte lördagen 
21/4-12 och där diskutera D-Chips reglemente, stadgar, 
förhållande till datasektionen etc. Vidare undrade hon om någon 
hade tankar och idéer i frågan som de anser borde tas upp på 
detta möte. Punkterna som nämndes var:

 D-Chips förhållande till datatekniksektionen
 D-Chip som alumniförening  
 D-Chip som extern förening
 D-Chips avveckling eller expansion
 Meningen med D-Chip 
 D-Chips reglemente
 D-Chips ekonomi och ekonomihantering 
 D-Chips roll under nollningen

Ella tog sedan upp att hon gärna skulle se att D-Chip anordnar 
idrottsträning liknande skolgymnastiken för föreningens 
medlemmar 1-2 gånger i veckan. Ella kan tänka sig hålla i 
sådana träningar. Diskussion fördes om kostnader och om det 
borde införas en post i föreningen för detta. 
Mötet kom fram till att det behöver kolla upp intresset innan 
något beslut tas.

§14 Meddelanden Sanne lät meddela att företaget Accenture kontaktat henne med 
önskemål om att få hålla i en chokladprovning med caselösning 
för D-Chips medlemmar. Sanne ska försöka hitta ett lämpligt 
datum innan vårterminens slut.

§15 Fräckis av revisor Sofie drog en fräckis som uppskattades av mötet.

§16 OFMA D-Chipsordförande Sanne Bengtsson förklarade mötet avslutat 
klockan 18:13.
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Vid protokollet Justeras Justeras Justeras

Sofia Siljeholm
D-Chipssekreterare

Sanne Bengtsson
D-Chipsordförande

Emelie Sandström
Justeringskvinna

Maria Persson
Justeringskvinna


