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Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-01-29 
 
Närvaro: Sofia Siljeholm Ordförande 

 Lia Karida 

Amelia Andersson 

Sekreterare 

Vice Ordförande 

 Filippa De Laval Ekonomiansvarig 

 Elise Eborn 

Sandra Olsson 

Informationsansvarig 

Näringslivsansvarig 

 Sara Lindgren Eventansvarig 

 
 §1 OFMÖ  Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet öppnat klockan 

12:14. 
 

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

 §3 Adjungeringar Inga adjungeringar fanns att administrera. 
 

 §4 Föredragningslista Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan med tillägget 
§7.1 Företagspriser. 
 

 §5 Föregående mötesprotokoll Mötet beslöt att godkänna föregående mötesprotokoll.  
 

 §6 Dammiddag Dammiddag är en finsittning där äldre kvinnliga studenter, som 
tidigare gick på Datatekniksektionen, bjuds in. Elise Eborn ska 
skicka ut mail till alla dessa alumner med inbjudan. Sara 
Lindgren ska informera Astri Magnussen (Sexmästaren) om 
sittningen. Dammiddagen kommer äga rum i iDét.   
 

 §7 Alla hjärtans dag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-Chip ska bidra med kärleksstämning under fredagen den 14 

februari då det är ”Alla hjärtans dag”. Det kommer antagligen 

anordnas en sorts ”D-Chip hörna” mittemot baren i iDét. Lia 

Karida föreslog att det skulle kunna finnas en möjlighet att 

beställa rosor som sedan delas ut under den gällande dagen. 

Utdelningen skulle då ske i form av listor där namnen är 

indelade klassvis. Namnen på listan är de som har fått en ros av 

någon annan. Lia ska undersöka vilket/vilka företag som utför 

denna tjänst. Dessutom föreslog hon att det skulle kunna finnas 

kramrutor. Önskemålet om att baka kakor dök också upp på 

mötet. Amelia Andersson ska kolla upp lite förslag på recept 

inför nästa möte. Sandra Olsson berättade att förra årets 

styrelse hade en station där det gick att pyssla kärlekskort. Sofia 
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§7.1 Företagspriser  

 

Siljeholm ska se om det finns materiell kvar.  

 

Sandra Olsson har fått ett mail från WES (ett företag som 

rekryterar tjejer). De har ett samarbete med IKEA där de söker 

chefplatser inom deras IT-avdelning. De är ute efter ett 

långsiktigt samarbete med D-Chip. I nuläget vill de nå ut till 

tjejerna på sektionen genom att bland annat posta i 

facebookgruppen samt använda sig av mailutskick. Utöver detta 

är de även intresserade av att ha ett event.  

 

På mötet diskuterades det att D-Chip inte vill binda sig till ett 

långsiktigt avtal, utan att det är upp till varje styrelse. Däremot 

tyckte mötet att ett kvällsevent skulle vara trevligt. Sandra ska 

fråga Datatekniksektionens näringsliv vad deras pris för 

mailutskick är och utifrån det säkerställa kostnaden för D-Chip.       

 

 §8 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen, som eventuellt ska införskaffas, ska 

innehålla vissa konkreta riktlinjer för D-Chip. Aktiviteter som 

skulle kunna stå i planen är:  

 Event med alumner – så att tjejerna på sektionen ska 

kunna ta del av äldre kvinnliga studenters erfarenheter.  

 Samarbete med en annan tjejförening på LTH – för att 

öka samhörigheten.  

 Event och/eller besök med/av företag – för att stärka 

tjejers nätverk utanför universitetet. 

 Synas under nollningen – för att ro trygghet bland 

nollorna. 

Filippa De Laval och Elise Eborn ska lägga fram ett förslag inför 

nästa möte. 

 

 §9 Övrigt Herrmiddagen som skulle äga rum den 29 mars 2014 krockar 

dessvärre med ”Geekend”. Mötet beslöt att flytta Herrmiddagen 

till fredagen den 11 april 2014. 

 

Filippa De Laval och Elise Eborn ska sälja biljetter till sittningen 

med Elektra även på måndagen (3/2) under läsvecka 3. 

 

Filippa De Laval ska se om det går att anordna en växelkassa, 

utöver den vanliga kassan. 

 

 §10 Meddelanden Filippa De Laval har gjort en mall för kontantkassa. 
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P-H (Per-Henrik Lundblom) ska fixa access till D-chip rummet. 

 

 §11 OFMA Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet avslutat klockan 

13:04. 

Vid protokollet Justeras   

 

 

 

 

 

Lia Karida 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

Sofia Siljeholm 

Ordförande 

  

 


