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Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-02-11 
 
Närvaro: Sofia Siljeholm Ordförande 

 Lia Karida 

Amelia Andersson 

Sekreterare 

Vice Ordförande 

 Filippa De Laval Ekonomiansvarig 

 Elise Eborn 

Sandra Olsson 

Informationsansvarig 

Näringslivsansvarig 

 Sara Lindgren 

Per Ahlbom 

Eventansvarig 

Chip’n Dale 

 Lisa Claesson Märkesvärdig 

   

 
 §1 OFMÖ  Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet öppnat klockan 

12:15. 
 

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

 §3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Lisa Claesson. 
 

 §4 Föredragningslista Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan med tilläggen: 
§7.1 WES och §7.2 Verksamhetsplan 
 

 §5 Föregående mötesprotokoll Mötet beslöt att godkänna mötesprotokollet från den 4 
december 2013.  
 

 §6 Alla hjärtans dag Sofia Siljeholm informerade mötet att det finns kvar 
pysselmaterial från förra året. Amelia Andersson kommer ta med 
sig rosa och lila papper hemifrån för pysslandet på fredag (14 
februari). 
 
Sara Lindgren ansvarar för gräddandet av våfflor på fredag. 
Styrelsen kommer inte ta betalt för bakelserna. Ungefär 40 
våfflor kommer att tillagas. Våfflorna kommer att serveras med 
rosa grädde samt sylt. Lisa Claesson kommer ta med sig röd 
karamellfärg medan Sara och Per Ahlbom lånar ut sina 
våffeljärn. 
 
Sofia Siljeholm och Lia Karida informerade mötet att det inte blir 
någon försäljning av rosor. Lia ska sammanställa ett dokument, 
med företag som är intresserade av ett samarbete i framtiden, till 
nästkommande styrelser.    
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 §7 Sugga 

 

 

 
 

§7.1 WES 

 

 

 

 

 

 

 

 

§7.2 Verksamhetsplan 

”Sugga” är en sittning som anordnas av D-Chip under höstens 

nollning. Mötet enades om att även i år ska Sugga vara en 

slask-sittning samt att endast tjejer kommer kunna närvara. 

    

WES (Women Executive Search) vill nå våra maillistor som 

sträcker sig minst fem år tillbaka. Dock skulle de helst vilja nå ut 

till alla, samt alla alumner.  

 D-Chip erbjuder endast maillistor som sträcker sig från år 2007 
tills idag samt inlägg på facebook i ”D-Chip @LTH” som då 
sträcker sig ut till äldre alumner. För övrigt är D-Chip en 
studentförening som arbetar för studenter, vilket innebär att 
föreningen inte vill stå för spam-mail till alumner. 

Filippa De Laval och Elise Eborn berättade om deras förslag på 

D-Chips preliminära verksamhetsplan. Mötet ställde sig positivt 

till förslaget. 

  

 §8 Övrigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara informerade att Björn och Kaiser kommer ansvara för sexet 

under Dammiddagen. Dessutom kommer Elise skicka ut lite kort 

information till alumner så att de kan skriva in det i sina 

kalendrar. 

 

Sara kommer göra en grupp på facebook där alla som vill jobba 

under Herrmiddagen kan gå med. Ett hemligt tema bestämdes 

på mötet.  

 

Filippa har inte fått tillbaka växelkassan från Elektra. 

 

Filippa ska kolla upp och eventuellt införskaffa en till kassa. 

 

Sofia berättade att Vårterminsmötet kommer bjuda på middag 

för alla närvarande. 

 

D-Chip kommer införskaffa en digitalkamera som kommer 

användas för olika event som föreningen kommer anordna. Lia 

återkommer om hennes rosa digitalkamera är till salu. 

 

Mötet enades om att det inte ska beställas in chockrosa 

tjocktröjor till styrelsen, utan istället svarta eller eventuellt gråa 

tjocktröjor med rosa text/logga. Dessutom ska D-Chip erbjuda 

alla tjejer att köpa ett linne med loggan på. I båda fallen ska de 
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kunna beställas med namntillägg. Det disskuterades även att 

någon form av rosa band/märke som flexibelt ska kunna sättas 

på en kavaj till finsittningar bör skaffas.  

 

Under höstens nollning kommer D-Chip anordna en välkomst 

lunch för alla nya tjejer på datatekniksektionen. Dessutom 

kommer en station under L.I.G.G finnas (ifall detta event 

kommer finnas kvar) som föreningen kommer hålla i. Utöver 

detta kommer den traditionsenliga ”Micro-eden” utföras. 

 

Sofia föreslog att D-Chip borde införskaffa en kalender i D-Chips 

rum. Sofia kommer kolla upp olika priser inför nästa möte, 

medan Lia kommer se om det finns en möjlighet att skapa en 

kalender gratis.   

 

 §9 Meddelanden Nästa torsdag, den 20 februari, har Chip’n Dale bjudit styrelsen 

på middag hemma hos sig. 

 

 §10 OFMA Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet avslutat klockan 

13.07. 

Vid protokollet Justeras   

 

 

 

 

 

Lia Karida 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

Sofia Siljeholm 

Ordförande 

  

 

 


