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 §1 OFMÖ  Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet öppnat klockan 

12:32. 
 

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

 §3 Adjungeringar Det fanns ingen att adjungera. 
 

 §4 Föredragningslista Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan. 
 

 §5 Föregående mötesprotokoll Det fanns inget mötesprotokoll att godkänna. 
 

 §6 Meddelanden Chip’N Dale’s pris från Elektra-sittningen är inköpt. 
 
Buttericks sponsrar med dekor inför herrsittningen. 
 
Alla tröjor är utdelade samt betalade. 
 
Kondomerna har kommit. 
 
Sofia Siljeholm visade rumskontrakten som hon och Elektras 
ordförande gick igenom.  
 
Sofia Siljeholm presenterade en lista från inverteringen i D-
Chiprummet. 
 
Sammanfattningsvis var vårterminsmötet lyckat. Det närvarade 
hyfsat många medlemmar och styrelsen fick i stort sätt igenom 
sina åsikter.  
 
Hittills är 26 biljetter sålda inför herrsittningen. 
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 §7 Inför VTM Extra 

 

 

 

 

 
 

§8 Herrmiddag 

Sofia Siljeholm föreslog att styrelsen bör ha ett propositionsmöte 

inför VTM Extra. Mötet kom fram till att detta ska ske den 25/4.  

Även under detta föreningsmöte kommer D-Chip bjuda på mat till 

alla medlemmar. Sofia berättade att Amelia Andersson kommer 

ansvara för det.   

 

Mötet höll interna diskussioner. 

   

 §9 Övrigt 

 

Lia Karida hade i uppgift att ta reda på vilka färger på rosetter 

som bör köpas in. Efter en rapportering för mötet, konstaterade 

Sofia Siljeholm att brons-, silver- och guldfärgade rosetter bör 

köpas in. Sofia har tagit reda på att silver och guldfärgade 

rosetter går att införskaffa. Däremot har den bronsfärgade 

rosetten utgått från sortimentet på ”Bernt i Lund”. Mötet 

diskuterade ifall brons ska bytas ut till något annat eller en annan 

färg. Detta kommer beslutas vid ett annat styrelsemöte. 

 

Lisa Claesson hade skickat förslag på företag som tillverkar 

broscher, till Sofia Siljeholm. Däremot framgick det inte priser på 

dessa företags hemsidor. Mötet diskuterade att det skulle vara 

fint och mer exklusivt ifall styrelsen införskaffade broscher i 

metall och inte små enkla runda pins. Elise Eborn fick i uppgift 

att titta runt på dessa sidor och rita förslag på utseendet på 

broschen. Ett förslag som dök upp på mötet var att det ska vara 

ett ”D” med en råsa rosett och eventuellt ”-Chip” text under. I 

vilket fall så får metallbroschen inte vara för stor, då den kan bli 

tung och istället förstöra finplagget man har på sig. 

 

Sofia Siljeholm och Sara Lindgren föreslog att D-Chip ska skaffa 

två tiaror som sångförmännen, vid föreningens event, ska ha på 

sig. Samtidigt undrade dem om styrelsen skulle vilja köpa var sin 

liten råsa hatt, som styrelsemedlemmarna ska ha på sig under 

hela nollningen. Elise Eborn och Lia Karida tvekade till tiarorna, 

då det blir en aning överdrivet att de ska ha på sig det. 

Dessutom var de inte positivt inställda på att ha på sig hattarna. 

Lia föreslog istället att sångförmännen skulle kunna ha var sin 

råsa hatt. Hon menade på att styrelsen bland annat redan har 

tjocktröjorna som symboliserar D-Chip styrelsen, under 

nollningen.  
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Mötet beslöt att införskaffa två små råsa hattar, som 

sångförmännen ska ha på sig under D-Chips event. 

 

Sofia Siljeholm berättade för mötet att skylten har kommit. Hon 

informerade att det dock är dyrt att laminera den. Sara Lindgren 

tipsade att det fanns bokomslag i plast i D-Chiprummet, som 

skulle kunna användas på skylten. Sofia ska undersöka om det 

går att använda. 

   

 §10 OFMA Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet avslutat klockan 

13.03. 

Vid protokollet Justeras   
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