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Närvaro: Sofia Siljeholm Ordförande 

 Lia Karida 

Elise Eborn 

Sekreterare 

Informationsansvarig 

 Sara Lindgren 

Sandra Olsson 

Filippa de Laval 

Lisa Claesson 

Eventansvarig 

Näringslivsansvarig 

Ekonomiansvarig 

Märkvärdig 

   

   

   

   

 
 §1 OFMÖ  Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet öppnat klockan 

12:09. 
 

 §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 med tillägget 
”§7.1 Nästa styrelsemöte”. 
 

 §5 Föregående mötesprotokoll Mötet beslöt att godkänna mötesprotokollet från den 17/3 2014, 
26/3 2014 och 9/4 2014. 
 

 §6 Meddelanden Sandra Olsson meddelade att WES har ännu inte betalat för 
mailutskicket och ska därför kontakta dem igen. 
 
Sara Lindgren berättade att Dammiddagen blev lyckad. 
 
Filippa de Laval informerade att föreningen har ändrat 
bokföringssätt och använder nu ett bokföringsprogram.  
 
Dessutom berättade hon att D-Chip numer har ett bankkonto och 
det återstår bara att pengarna ska överföras till det.  
 
Hon meddelade även att stadgarna har skickats in till sektionens 
VTM Extra för att de kan fastställas. 
 
Staben har kontaktat Sofia och berättat att de gärna ser att D-
Chip har en helsida i nolleguiden. 
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Lia Karida anlände till lokalen 12:16.   
 

 §7 Val av funktionärer 

 

 
 

§7.1 Nästa styrelsemöte 

 

 

§8 Under sommaren 

 

 

 

 

 

§9 Utvärderingsmöte 

 

 

 

 

 

 

 

§10 Nollning 

Mötet valde att Therese Magnusson (dat13tma), Elin Sakurai 

(dic13esa) och Lisa Claesson (dat12lcl) till D-Chip funktionärer. 

 

Mötet beslöt att nästa styrelsemöte ska vara den 13 augusti 

klockan 18:00. 

 

Sofia informerade att styrelsen behöver ringa alla nolletjejer 

under sommaren. 

 

Sedan frågade Sofia ifall mötet vill ha en välkomstlunch till 

nolletjejerna dagen innan? Mötet ställde sig positivt till förslaget. 

 

Styrelsen vill ha ett utvärderingsmöte där alla tillställningar som 

D-Chip har anordnat under vårterminen 2014 ska reflekteras 

över. Ett dokument med tips ska sedan sammanställas och ges 

till den nästkommande styrelsen. 

 

Mötet beslöt att utvärderingsmötet ska inträffa den 3 juni 

klockan 17:00. 

 

Styrelsen behöver planera varje event som D-Chip ska hålla i 

under nollningen. 

 

Välkomstlunchen kommer bjuda på lekar samt lunch. Lunchen 

kommer vara som en ”halvsittning” vilket innebär att nolletjejerna 

kommer få förturen att se hur en sittning går till. Sara kommer att 

leta fram lekar och presentera dessa för styrelsen på 

utvärderingsmötet. 

 

Under L.I.G.G tänkte D-Chip skicka in två förslag på utmaningar. 

Det ena kommer vara att nollorna ska bygga upp ett stort ”D” 

med sina kroppar. Detta ska dock ske med ögonbindel. Det 

andra förslaget ska nollorna gå ihop två och två, och binda en 

ballong runt foten. Sedan gäller det att försöka smälla alla 

andras ballonger. Sofia ska skicka in förslagen till Staben. 

 

I år kommer ”Sugga” och ”Mansgris” vara gemensam. D-Chip 

kommer dock ansvara för att anordna en förfest. Sara ska 
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fortsätta leta efter lekar och presenterar dessa vid 

utvärderingsmötet. 

 

Sofia har ännu inte fått reda på ifall D-Chip ska vara med på 

stadsrundvandringen. 

 

Styrelsen diskuterade lite hur Micro-Chip uppdraget skulle kunna 

förbättras. Tidigare år brukar ett fåtal nolletjejer engagera sig i 

uppdraget, vilket är tråkigt. Mötet funderar på att bjuda alla 

nolletjejerna på mat, i samband med en lunch eller en pick-nick, 

och sedan uppmuntra dem att skriva en låt under första veckan.  

 

Lisa Claesson anlände till lokalen klockan 12:44. 

   

 §11 Övrigt 

 

Sara berättade för mötet att Datatekniksektionens styrelse gärna 

vill hitta på något med D-Chips styrelse. Det kommer bli grillmys 

och lekar den 9 juni. Mötet ställde sig positiva till tillställningen. 

   

 §12 OFMA Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet avslutat klockan 

12:49. 

Vid protokollet Justeras   

 

 

 

 

 

 

 

Lia Karida 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Siljeholm 

Ordförande 

  


