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Protokoll D-Chip styrelsemöte 2013-04-22

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

§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 Sanne Bengtsson till
justeringskvinnor.

§4 Adjungeringar Inga adjungeringar fanns att administrera.

§5 Föredragningslista Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan med tilläggen:  
§7.2 Ekonomisk status för i år och §12.2 Logga.

§6 Rösträknare Mötet beslöt att välja Sofia Siljeholm och Sanne Bengtsson till 
rösträknare.

§7 Föregående mötesprotokoll Mötet beslöt att godkänna protokollet från föreningsmötet  2012-
11-26.

§7.2 Ekonomisk status för i år Louise Hauzenberger berättade att D-Chips ekonomi varit stabil 
under året och att föreningens tillgångar uppsteg 33,000 kronor 
vid årsskiftet. 
D-Chip ska söka spons hos fler företag och förslag på sådana 
kan ges till Näringslivsansvaring Sandra Olsson.
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§8 Verksamhetsberättelse Mötet beslöt att skjuta upp denna paragraf, samt §9 och §10 till 
senare möte.

§9 Revisionsberättelse Uppskjuten till senare möte.

§10 Ansvarsfrihet för 2012 års 
styrelse

Uppskjuten till senare möte.

§11 Budgetförslag år 2013 Louise Hauzenberger berättade om 2013 års budgetförslag. En 
stor del är lagd på Välkomstmiddagen och denna summa ska 
spenderas under nollningen. I budgeten finns 4000 kronor för 
tacket, då även tack för förra året ska ingå. Det finns mycket 
utgifter på Dammiddagen och Herrmiddagen och 
Herrmiddagens sexa ska delvis betalas av tackbudgeten.

§12 Motion ”Fortfarande fräsch” Josefin Karlsson läste upp motionen som handlar om att D-Chip 
vill ha en medalj att dela ut under D-sektionens medaljutdelning. 
Medaljen ska kunna köpas av den som varit funktionär på 
D-sektionen under ett år, verksam i D-Chip under två år, varav 
minst ett år suttit i styrelsen. Medaljen ska bekostas av 
mottagaren själv.
Mötet beslöt att godkänna motionen och frågan ska gå vidare till 
D-sektionen.

§12.2 Logga D-Chips logga ska vara liknade den som finns på 
D-Chiptröjorna, men en mer detaljrik rosett behövs för att loggan 
ska göra sig väl i olika upplösningar och i svartvitt. Styrelsen ska 
ta fram olika förslag till nästa styrelsemöte.

§13  Övrigt Ett extra vårterminsmöte ska hållas måndagen den 20 maj 
klockan 17. 

Reklam för herrmiddagen ska göras av D-Chips medlemmar 
under morgondagens föreläsningar. 
Lars Gustafson och Julia Mauritsson ska göra bordsplaceringen 
och Louise Hauzenberger ska köpa in 12 stycken klubbor av 
caféet inför sittningen. Om spontanspex önskas utföras under 
herrmiddagen skall dessa först godkännas av sångförmannen 
Lars.

§14  Meddelanden Carolina Sartorius och Josefin Karlsson meddelade att ett 
jämlikhetsmöte skall hållas den 7 maj klockan 17. Mat kommer 
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att erbjudas till de närvarande. Detta kommer som en reaktion 
på det som inträffat gällande D-sektionens sångarkiv. Frågor 
som kommer att tas upp är vad man kan bli kränkt av, vad man 
kan göra åt det, vad LTH säger om saken med mera.

Ikväll är det studierådspluggkväll och det bjuds på mat.

Josefin Karlsson informerade om D-Chips planer under 
nollningen. 

§15 Fräckis av revisor Sanne Bengtsson och Carolina Sartorius drog en fräckis som 
var mycket uppskattad av mötet.

§16 OFMA Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 
18.00.

Vid protokollet Justeras Justeras Justeras

Elin Nilsson
Sekreterare

Josefin Karlsson
Ordförande

Sofia Siljeholm
Justeringskvinna

Sanne Bengtsson
Justeringskvinna


