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Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-02-26 
 
Närvaro: Sofia Siljeholm Ordförande 

 Lia Karida 

Amelia Andersson 

Sekreterare 

Vice Ordförande 

 Filippa De Laval Ekonomiansvarig 

 Elise Eborn 

Sandra Olsson 

Informationsansvarig 

Näringslivsansvarig 

 Sara Lindgren Eventansvarig 

 Lisa Claesson Märkesvärdig 

   

 
 §1 OFMÖ  Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet öppnat klockan 

12:11. 
 

 §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 Dammiddag. 
 

 §5 Föregående mötesprotokoll Fanns inget protokoll att godkänna. 
 

 §6 Val av funktionärer Mötet beslöt att Carolina Sartorius är årskursrepresentant för 
D3 samt att Elin Sakurai är årskursrepresentant för C1. 
 

 §7 Verksamhetsplan 

 

 

 

 

 
 

§7.1 Dammiddag 

 

 

 

 

 

 

Filippa De Laval presenterade verksamhetsplanen för mötet. 

Hon besvarade vissa oklarheter i planen. Mötet kom fram till att 

verksamhetsplanen levde upp till dess förväntningar och kan 

presenteras på föreningsmötet. Planen bör, i mån av tid, 

LaTex’as. 

    

Mötet kom fram till att styrelsen ska gyckla, men även 

Datatekniksektionens styrelse.  

 

Det kom upp ett förslag på mötet ifall företag ska kunna 

marknadsföras under sittningen genom att deras logo placeras 

på sångbladen samt på affischerna. Ett annat förslag som också 

dök upp var ifall det skulle finnas studentpris respektive 

företagspris. I vilket fall ska det gå att köpa biljett antingen med 
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§8 Kalender 

eller utan alkohol.  

 

Sara Lindgren har diskuterat med sexet och det ska bli en 

trerätters middag.  

 

Filippa De Laval ska prata med Louise Hauzenberger, D-Chip’s 

revisor, om ekonomiska aspekter. 

 

Lia Karida informerade mötet att det finns hemsidor på nätet 

som skapar gratis kalendrar, men som sedan behöver skrivas ut 

på egen hand. Hon föreslog två hemsidor.  

 

Sofia Siljeholm har frågat tryckeriet vad det skulle kosta att 

trycka upp kalendrar. Ifall detta skulle göras i A3-format, kostar 

det 4,20 kr per sida. Motsvarande kostar det 2,36 kr för A4. 

Båda priserna är exklusive moms. Hon ska fråga Per-Henrik 

Lundblom om det går att få det gratis.  

 

Mötet kom fram till att det ska tryckas upp tre stycken kalendrar. 

Däremot har styrelsen inte bestämt motiven. Detta ska 

diskuteras vid ett senare tillfälle. 

  

 §9 Kondomer 

 

 

 

 

 

 

§10 Kostymering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötet beslöt att köpa 100 stycken kondomer. Ordförande Sofia 

Siljeholm ska ge förslag på förpackningens utseende och sedan 

beställa. Leveranstiden ligger på 2-3 veckor. D-Chip har 

ekonomi för att bara kunna ge bort kondomerna. I annat fall, om 

det kommer bli en sittning där kondomerna ska ges bort, 

kommer det täckas in i biljettpriset. 

 

Amelia Andersson presenterade hennes olika förslag på 

utseenden till tjocktröjorna, se bilaga 1. Mötet röstade och beslöt 

för alternativ 3. Företaget ger 10 % rabatt vid beställning av 6 

stycken tröjor. D-Chip kommer erbjuda alla medlemmar att köpa 

en tröja (utan att det står ”Styrelse 2014”). Var och en får själv 

välja ifall de vill skriva sitt fram på framsidan, då kostar det 482 

kr, annars kostar tjocktröjan 454 kr. Amelia ansvarar för 

beställningen, men Elise Eborn skickar ut information till 

medlemmarna. 

 

Linnen med tryck kommer inte att erbjudas, då det var för dyrt. 
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§11 Virtuell medlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

§12 Övrigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ”virtuell medlem” är en person som tillhör en annan sektion 

på LTH, men vill trots allt engagera sig i Datatekniksektionen. 

Mötet diskuterade och kom fram till att sektionen har en sådan 

post och därmed kommer även D-Chip att acceptera denne 

person, endast om det är en tjej. Den virtuella medlemmen 

kommer dock inte få lov att närvara på företagsevent. Sofia 

Siljeholm kommer skriva ett förslag för funktionärsposten inför 

nästa möte. 

 

Sandra Olsson berättade för mötet att D-Chip kommer ha ett 

kvällsevent med Sony, tillsammans med Elektra. Sandra ska 

prata med Paula, Elektras ordförande, för mer information. 

 

Sara Lindgren förslog att det skulle vara roligt att dra med sig D-

Chip på chokladprovning. Detta skulle då kosta 250 kr/person. 

Mötet tyckte att det skulle vara mer av intresse ifall det skulle 

kunna kombineras med något företagsevent eller eventuellt ett 

alumni-event. I vilket fall så kommer detta inte inträffa nu under 

våren och istället kommer tas upp vid något tillfälle under 

hösten.  

 

Amelia frågade efter två representanter från D-Chip styrelsen 

som skulle kunna tänka sig träffa Staben 2014 för att diskutera 

om vissa saker. Sofia Siljeholm bestämde att hon, tillsammans 

med Sara ska göra det.   

 

 §13 Meddelanden Filippa De Laval informerade mötet att kassaskåpet är sönder. 

 

Lia Karida säljer tyvärr inte sin kamera. 

 

Filippa De Laval ska återkomma med ett budgetförslag. 

 

 §14 OFMA Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet avslutat klockan 

13.05. 

Vid protokollet Justeras   

 

 

 

Lia Karida 

Sekreterare 

 

 

 

Sofia Siljeholm 

Ordförande 

  



2014-03-16                  Protokoll D-Chip 

Sal 1426 

2014-02-26 

 

 


