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 §1 OFMÖ  Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet öppnat klockan 

12:12. 
 

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

 §3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Lisa Claesson och Ella Eriksson 
 

 §4 Föredragningslista Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan med tilläggen: 
”§7.1 Herrmiddag”, ”§7.2 Kamera”, ”§7.3 Skylt” och §11.1 
Företagsevent”. 
 

 §5 Föregående mötesprotokoll Mötet beslöt att godkänna mötesprotokollet från den 26/2 2014. 
 

 §6 Meddelanden Sara Lindgren informerade att på mötet med Hera, förra veckan, 
ville båda styrelserna ha ett event tillsammans, dock ska det inte 
vara en sittning. För tillfället lutar det åt att köra ”go kart”. Vidare 
diskuterades det att det vore bäst om detta event låg efter 
nollningen då våren redan ser ganska fullbokad ut för båda 
parterna. Inför eventet ska sponsorer sökas. Dessutom har Hera 
en positiv inställning till utökat arbete med D-Chip.  
 
Sofia Siljeholm meddelade att Hera och Elektra är inbjudna till 
Dammiddagen som ska äga rum den 8/5. Mer information 
kommer efter ett möte med Björn som äger rum den 27/3.  
 
Sofia Siljeholm informerade mötet att priset till herrmiddagen har 
ändrats för att en viss summa ska ägnas åt dekorationen. Detta 
innebär att varken mat- eller alkoholbudgeten är ändrad och det 
planeras heller inte att gå med vinst på sittningen. 
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Sofia Siljeholm berättade även att access till D-Chiprummet 
håller på att delas ut av P-H och att samtliga styrelsemedlemmar 
bör ha access inom en snar framtid. 
 

 §7 Biljettförsäljning kommande   

     veckor 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

§7.1 Herrmiddag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

§7.2 Kamera 

Mötet beslöt att följande schema för försäljning av biljetter inför 

Herrmiddagen ska ske de kommande veckorna. 

 Måndag:  Lisa 

 Tisdag:  Elise 

 Onsdag:          Sofia 

 Torsdag:  Sara 

  Fredag:  Sara 

Vidare kommer Sara Lindgren gå ut med mer information till de 

som säljer, angående vad de ska fråga de betalande om. 

 

Sara Lindgren undrade hur mötet ville göra med dekorationen till 

herrmiddagen. Ella Eriksson föreslog att D-Chip tar kontakten 

med AF och se om de har någon uthyrning av diverse utstyrslar. 

Hon rekommenderade även att titta i en tygaffär på Stora 

Södergatan i Lund. Sara berättade att hon kommer att 

återkomma i ärendet vid ett senare tillfälle och då även delegera 

uppgifter. 

 

Vidare undrade Sara om mötet ville lägga 439 SEK för 100 
stycken sugrör då de är ungefärligt inräknade i biljettpriset.  
 
Mötet beslöt att köpa in 100 stycken sugrör för 439 SEK. 
Sara åtog sig att lägga beställningen.  
 

Amelia Andersson presenterade fyra förslag på kameror och 
tillade att frakt på samtliga ligger på cirka 50 SEK.  
 
Lia Karida anlände till mötet. 
 
Amelia informerade att D-Chip kommer behöva köpa in ett SD-
minne, förslagsvis 8 Gb. Mötet tyckte att hon kan köpa in ett 
minne för lämplig summa. 
 
Mötet konstaterade att kamerorna hade ungefär samma 
specifikationer och att de största skillnaderna egentligen låg i 
priset samt att ena märket är helt okänt. Mötet ansåg att då det 
handlar om en relativt ringa summa samt att den endast behöver 
hålla några år så kan det okända märket provas.  
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Mötet beslöt att köpa in kamera ”Vivitar vs830” i lila färg (för 349 
SEK) samt ett minne till den kameran. Amelia åtog sig att ha 
hand om beställningen. 

   

 §7.3 Skylt 

 

 

 

 

 

 

 

§8 Matlagning inför VTM 

 

 

 

 

 

§9 Rosettsnören 

 

 

 

 

 

§10 Protokoll i iDét 

 

 

 

 

 

 

 

 

§11 Extra VTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Siljeholm föreslog att D-Chip borde skaffa en egen skylt 

liknande ”Flickor på Teknis”. Denna skylt ska kunna användas 

vid till exempel välkomstlunchen, stadsrundvandringen och vid 

försäljning av biljetter. Tryckets pris är okänt för tillfället. 

 

Mötet beslöt att införskaffa sig en råsa skylt med trycket ”D-

Chip”. 

 

D-Chip tänkte bjuda på mat till alla medlemmar som dyker upp 

på vårterminsmötet den 31/3. Sandra Lindgren, Elise Eborn, 

Amelia Andersson och eventuellt Lia Karida ställer upp för att 

laga mat. Förberedelserna börjar strax efter klockan 15.00 

samma dag. 

 

Råsa rosettsnören inför årets nollning bör eventuellt köpas in. Lia 

Karida ska se ifall detta behövs göras. Övriga rosettsnören, som 

brons-, silver- och guldfärgade, behöver kanske också köpas in. 

Lia ska kontakta Louise Hauzenberger för att se ifall förra årets 

styrelse har kvar band i dessa färger.  

 

Sofia Siljeholm föreslog att kallelser samt protokoll från D-Chips 

styrelsemöten borde hängas upp i iDét tillsammans med 

sektionens egna. På detta sätt kan D-Chip visa upp sig mer 

samtidigt som det ger en bättre inblick på vad tjejföreningen 

åstadkommer. 

  

Mötet var positiva inför förslaget. Sofia ska undersöka vidare hur 

D-Chip kan gå till väga med detta. 

 

På senaste föreningsmöte ville D-Chip genomföra en del 

stadgeändringar. För att detta ska kunna ske och godkännas, 

krävs det att de beslutas om på två av D-Chips föreningsmöten 

samt på ett av Datatekniksektionens föreningsmöten. 

Datatekniksektionen kommer eventuellt ha ett extra insatt 

vårterminsmöte. Därför vill styrelsen i D-Chip vara beredda så att 

stadgeändringarna kommer med som en punkt utifall de skulle 

ha ett extra möte. I och med detta vill styrelsen att D-Chip har ett 

extrainsatt föreningsmöte.    
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§11.1 Företagsevent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§12 Val av styrelsemedlemmar 

 

 

 

 

§13 Dansansvarig 

 

 

 

 

 

§14 Kostymering finsittningar 

 

 

 

 

 

 

 

§15 Mängdrabatt på tröjor 

 

 

 

 

  

Mötet beslöt att ha ett extra VTM den 5/5 2014. 

 

Sandra Olsson berättade för mötet att ”Lunicore” är intresserade 

av ett samarbete med D-Chip. Lunicore är ett företag med 

studentkonsulter inom IT, från Lunds universitet. De vill få in flera 

tjejer samt personer som inte enbart går i 4:an respektive 5:an 

på sin civilingenjörsutbildning. För tillfället vill de ha ett gratis 

event med D-Chip. Dock så har inte D-Chip ekonomin för detta, 

utan kan bara hjälpa Lunicore genom att skicka ut information till 

medlemmarna, nästa gång företaget befinner sig på campus. För 

övrigt är D-Chip intresserade av ett event som till exempel 

chokladprovning eller biobesök.  

 

Vidare berättade Sanda att ”Tactel” är intresserade av ett event i 

år igen. Detta kommer då ske till hösten. 

  

Sofia Siljeholm berättade för mötet att alla styrelseposter väljs på 

hösten, vilket betyder att det finns ingen kontinuitet. Mötet håller 

med Sofia och därför kommer hon skriva en proposition för detta 

ändamål. Detta kommer visas vid ett senare styrelsemöte.  

 

Styrelsen har upptäckt att posten ”Dansansvarig” inte står med i 

reglementet och därmed officiellt inte existerar. Mötet 

diskuterade ifall posten ska läggas till eller inte. Till slut 

konstaterade styrelsen att det inte alltid kommer vara en lätt post 

att tillsätta. Det är upp till varje styrelse ifall denna post önskas. 

 

Styrelsen har vid tidigare styrelsemöten diskuterat att det vore 

trevligt ifall D-Chip hade någon slags symbol på finsittningar, 

som visar att man tillhör D-Chip. Lia Karida föreslog att en 

brosch med D-Chip’s logga på, skulle kunna vara smidig och fin 

att använda sig av på finsittningar. Lisa Claesson kommer kolla 

upp hur man kan gå till väga med detta och även presentera 

kostnader vid ett senare styrelsemöte. 

 

Mellanskillnaden från beställningen av D-Chips nya tjocktröjor 

kommer i storts sätt ta ut fraktpriset. Resten av summan kommer 

D-Chip gå plus med.  
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§16 Övrigt 

 

Sara Lindgren frågade mötet om det finns något intresse utav at 

hålla en trerätters sittning med enbart efterrätter. Mötet 

diskuterade och kom fram till att det skulle vara ett roligt event 

som kan locka fler av föreningens medlemmar till att delta. Priset 

skulle enkelt kunna hållas låg. Dock skulle sittningen ha ett 

begränsat antal platser, ifall dessa inte fylls ut skulle även killar 

kunna bjudas in. Sara ska spåna vidare på idéer till detta och 

kommer att återkomma vid ett senare tillfälle. 

 

Sara Lindgren undrade även ifall styrelsen skulle vara 

intresserad av att ha ett event med Datatekniksektionens 

styrelse. Aktivitet som badminton föreslogs. Mötet var inte helt 

eniga på förslaget men var villiga av att hitta på något med dem. 

 

   

 §17 OFMA Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet avslutat klockan 

13.06. 

Vid protokollet Justeras   

 

 

 

 

 

 

 

Lia Karida 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Siljeholm 

Ordförande 

  


