
2014-09-28                  Protokoll D-Chip 

Sal 1426 

2014-08-18 

 

 
 
 

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-08-18 
 
Närvaro: Sofia Siljeholm Ordförande 

 Lia Karida 

Elise Eborn 

Sekreterare 

Informationsansvarig 

 Sara Lindgren 

Sandra Olsson 

Lisa Claesson 

Per Ahlbom 

Joacim Åström 

Victor Attoff 

Eventansvarig 

Näringslivsansvarig 
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 §1 OFMÖ  Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet öppnat klockan 

12:02. 
 

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

 §3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Joacim Åström och Victor Attoff. 
 

 §4 Föredragningslista 
 
 
 
§4.1 IDét-mys 

Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan med tilläggen 
”§4.1 IDét-mys”, ”§6.1 Val av funktionärer” och ”§10.1 
Nollningsgyckel" 
 
Joacim Åström och Victor Attoff meddelade styrelsen vad staben 
hade tänkt sig ska ske under de så kallande ”IDét-mys” som 
finns schemalagt under nollningen. De berättade att första 
söndagen (31/8 2014) kommer Astri Magnussen (sexmästaren) 
laga brunch för ett självkostnadspris. Brunchen kommer serveras 
vid 13-14 tiden. Det kommer finnas sällskapsspel, sy-redskap 
och även film kommer visas under dagen. Joacim och Victor 
berättade för mötet att staben ger friheten till D-Chip att välja 
filmer och mysa till det med bland annat popcorn mm. Staben 
kommer återkomma med tydligare tider för filmvisning. 
 
Vidare informerade Joacim och Victor att de skulle vilja att D-
Chip tar bort traditionen att ge tjejerna godishalsband efter 
Nollegasquen. Mötet höll med dem. 
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De berättade även att de skulle vilja att D-Chip skickar sin idé-
lista på lekar inför gris-förfesten till Pepparna. 
 
Elise Eborn anlände till mötet klockan 12:10 
 
Joacim Åström och Victor Attoff lämnade mötet klockan 12:12. 
 

 §5 Föregående mötesprotokoll Det fanns inget mötesprotokoll att godkänna. 
 

 §6 Meddelanden Sofia Siljeholm meddelade mötet att det var 11 stycken 
nolletjejer som svarade i telefonen när D-Chip ringde. Hon 
berättade även att det förväntas börja mellan 11-22 tjejer. 
 
Sara Lindgren och Sofia Siljeholm berättade att de kommer gå 
utbildning för att få B-certifikat. De föreslog att det eventuellt ska 
bli en standard för ordförande och eventansvarig att ha detta 
certifikat. 
 
Sofia nämnde att Amelia Andersson inte har hunnit fixa kamera 
än.  
 

 §6.1 Val av funktionärer 

 
 

§7 Admins för D-Chipfunktionärer 

 

 

§8 Efter välkomstlunchen 

 

 

 

 

 

 

§9 Nollning 

 

 

 

 

 

§10 Datum och events i höst 

 

 

 

 

Mötet valde Josefin Karlsson (dic11jka) till D-Chipfunktionär. 

 
 

Mötet beslöt att D-Chipfunktionärerna ska ligga under 

ordförande och viceordförandes ansvar. 

 

Sofia frågade mötet ifall det fanns intresse av att hitta på något 

med alla tjejerna efter välkomstlunchen. Hon föreslog att gå på 

bio. Var och en skulle då betala för sig själv.  

 

Mötet kom fram till att den tiden kommer behövas för att plugga 

istället. 

 

Interna diskussioner hölls. 

 

Lisa Claesson anlände till mötet klockan 12:10 
 

Sandra Olsson lämnade mötet klockan 13:28. 

 

Sara informerade mötet om sammanställningen av enkäten som 

skickades ut till alla D-Chip:are under sommarlovet. Styrelsen 

skickade ut enkäten för att se vad medlemmarna kan tänkas 

hitta på för olika aktiviteter. Ur intresseenkäten framstod tre 
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§10.1 Nollningsgyckel 

events som mest attraktiva. Dessa var: androidutbildning, en 

jätteförfest med tjejer från alla sektioner och en efterättssittning.  

Sara meddelade även att Hera är fortfarande intresserade av ett 

go-cart event med D-Chip. 

 

Hon berättade även att gänget som höll i sittningen Dammidag i 

våras, kan tänkas ha en uppföljare med namnet ”Dammiddag 

2.0” (preliminärt namn). Mer information kommer vid ett senare 

tillfälle. 

 

Sara föreslog att man skulle kunna kombinera matlagningskurser 

som företagsevent. 

 

Mötet beslöt att den 23/11 2014 är det tackfest. 

 

Mötet beslöt att den 27/11 2014 ska höstterminsmötet (HTM) 

inträffa. 

 

Det planeras att D-Chip ska gyckla under välkomstlunchen, After 

L.I.G.G, Gris och på Nollegasquen. 

 

Lia Karida föreslog att D-Chip även skulle kunna gyckla på andra 

sektioners tillställningar som på t.ex. Elektras dam-och 

herrsittning. Mötet var positiva till idén. Sara ska kolla närmare 

på när olika sektioner har sådana sittningar.  

 

Diskussionerna kring detta ämne kommer fortsätta på styrelsens 

interna Facebooksida.  

   

 §11 Övrigt 

 

Lia berättade för mötet att D-Chip måste lämna tillbaka rekvisitan 

som styrelsen fick låna till herrsittningen i våras. Hon kommer 

återkomma med datum. 

   

 §12 OFMA Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet avslutat klockan 

13:52. 

Vid protokollet Justeras   

 

 

Lia Karida 

Sekreterare 

 

 

Sofia Siljeholm 

Ordförande 
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