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Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-03-17 
 
Närvaro: Sofia Siljeholm Ordförande 

 Lia Karida 

Filippa De Laval 

Sekreterare 

Ekonomiansvarig 

 Elise Eborn Informationsansvarig 

 Sara Lindgren Eventansvarig 

 Per Ahlbom Chip’N Dale 

 Ashley Dawn Lu  

   

 
 §1 OFMÖ  Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet öppnat klockan 

12:13. 
 

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

 §3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Ashley Dawn Lu. 
 

 §4 Föredragningslista Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan med tilläggen: 
”§10.1 Resultat från Läsperiod 1”, ”§10.2 Bankkonto” och ”§10.3 
Herrmiddag”. 
 

 §5 Föregående mötesprotokoll Det fanns inget mötesprotokoll att godkänna. 
 

 §6 Datatjej Ashley Dawn Lu, som åkte på eventet ”Datatjej” i år, 
informerade mötet om evenemanget då styrelsen inte fått det 
tidigare. Hon berättade att det är en ideell förening som 
arrangerar detta för tjejer, från hela landet, som studerar IT- och 
datautbildningar. 
 
I år hölls Datatjej i Linköping. Dagarna spenderades med 
föreläsningar under dagarna och sedan var det sittningar samt 
andra kvällsaktiviteter på kvällarna. Eventet är som en mässa 
där tjejer har möjligheten att ha en direktkontakt med företag.  
 
Ashley ville uppmuntra D-Chip att söka till Datatjejs styrelse. 
Anmälningen gick ut söndagen den 16/3 2014, men efter ett 
samtal med dem lyckades hon förlänga datumet till tisdagen den 
18/3 klockan 23.59.  
 
Nästa år kommer Datatjej hållas i Göteborg, men år 2016 
kommer det hållas i Lund. 
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 §7 Döpa om Dammiddag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

§8 Allmän funktionär 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§9 Flytta VTM 

Dammiddag har varit en middag som D-Chip anordnat där 

kvinnliga alumner samt hedersmedlemmar har bjudits in till en 

trerätters sittning. Mötet tycker dock att namnet är missvisande 

och skulle istället vilja byta det.  

 

Mötet beslöt att ”Dammiddag” ska framöver heta ”D-

Chipmiddag”.  

 

”Dammiddag” kan komma att användas för ett annat event. 

 

Sofia Siljeholm frågade ifall mötet tycker att D-Chip borde införa 

en sorts ”pool av funktionärer”, som innebär att det ska finnas 

flera olika allmänna funktionärsposter som erbjuder olika slags 

hjälp till styrelsen vid tillställningar. Till exempel kan 

”Kameraansvarig” vara en post/ett ansvar i denna pool. Sofia 

menade att på det här sättet skulle det vara enklare att fylla ut 

vissa funktioner vid arrangemang, för att lätta lite på styrelsens 

arbete. 

 

Mötet var positiva till idén. Sofia ska skriva en proposition inför 

vårterminsmötet. 

 

D-Chips vårterminsmöte, som skulle äga rum den 2/4, krockar 

dessvärre med Stabens ”Phadder kick-off”.  

 

Mötet beslöt att flytta föreningsmötet till den 31/3 klockan 17.15. 

Det kommer bjudas på mat under mötet. 

 

Elise Eborn kommer maila ut information till alla medlemmar.  

   

 §10 Sugrör  

 

§10.1 Resultat från Läsperiod 1 

 

 

 

 

 

§10.2 Bankkonto 

 

 

Punkten bordlades till nästa styrelsemöte. 

 

Filippa De Laval framförde en ekonomisk rapportering för mötet 

där hon berättade att D-Chip ligger back med 1100 kronor. Detta 

beror delvis på D-Chiptet samt att D-Chip bjöd på våfflorna 

under Alla Hjärtans dag. Däremot har inte sponsringen från 

likabehandlingen kommit in än.  

 

Filippa De Laval informerade mötet att D-Chip har inget eget 

bankkonto, utan tillhör Datatekniksektionens företagskonto. 

Därför rekommenderade hon att D-Chip borde skaffa ett eget 
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§10.3 Herrmiddag 

 

 

 

 

 

 

§11 Övrigt 

konto (under deras konto). På det viset slipper D-Chip ”stå i 

skuld” till sektionen. Dessutom kommer styrelsen ha en bättre 

och lättare tillgång till kontot. Däremot kommer det vara ett 

högre krav på bokföringen. Förslaget kommer att tas upp på 

Datatekniksektionens nästa styrelsemöte.  

 

Chip’N Dale avlägsnades mötet klockan 12.37. Sara Lindgren 

utsåg Elise Eborn som köksansvarig och Filippa De Laval som 

baransvarig. Elise och övriga köksansvariga ska komma 

överens om vad som ska serveras. Sittningen kommer bjuda på 

tre rätter. Sara ska göra ett Facebook event samt en 

eventanmälning på Datatekniksektionens hemsida.  

  

Sofia Siljeholm och Sara Lindgren har varit på ett möte med 

Staben. De kom fram till att D-Chip ska ha en välkomstlunch 

dagen före uppropet. Om det blir L.I.G.G. så kommer D-Chip ha 

en egen station. Sugga kommer vara ”grisigare” än förra året, 

där styrelsen bör föregå med ett gott exempel genom att till 

exempel inte äta med bestick.   

 

Nytt för i år kommer vara att, under stadsrundvandringen, så 

kommer D-Chip eventuellt finnas som en punkt på 

uppdragslistan.  

 

Övriga tillställningar under nollningen kan förekomma, som till 

exempel luncher. 

 

 §12 Meddelanden Amelia Andersson ska kolla efter en digitalkamera som D-Chip 

kan köpa. 

 

Sara Lindgren informerade mötet att Astri Magnussen, 

sexmästare, kommer anordna allt under D-Chipmiddagen. 

 

 §13 OFMA Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet avslutat klockan 

13.00. 

Vid protokollet Justeras   

 

 

Lia Karida 

Sekreterare 

 

 

Sofia Siljeholm 

Ordförande 
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