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Protokoll D-Chipstyrelsemöte 2012-01-16
Närvaro: Sanne Bengtsson
Sofia Siljeholm
Louise Hauzenberger
Ashley Lu
Emma Holmberg Ohlsson
Carolina Sartorius
Ella Eriksson
Josefin Karlsson
Souzana Meana
Malin Andersson

Ordförande
Sekreterare
Skattmästare
Märkvärdig
Informationsmästare
Årskursrepresentant D1
Årskursrepresentant D2
Årskursrepresentant C1
Årskursrepresentant C3

§1 OFMÖ

D-Chipordförande Sanne Bengtsson förklarade mötet
öppnat klockan 17:05.

§2 Tid och sätt

Tid och sätt godkändes.

§3 Justeringskvinnor

Mötet beslöt att välja Emma Holmberg Ohlsson och
Carolina Sartorius till justeringskvinnor.

§4 Adjungeringar

Mötet beslöt att adjungera Malin Andersson.

§5 Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§6 Rösträknare

Mötet beslöt att välja Emma Holmberg Ohlsson och
Carolina Sartorius till rösträknare.

§7 Föregående mötesprotokoll

Punkten bordlades.

§8 Företag + D-Chip

Malin lät informera att D-Chip finns representerade i
sektionens industrimästerikatalog och att enkäten
som mejlades ut efter mingelkvällen med Avensia
hade gett positiv respons.
Sanne informerade att Accenture mejlade innan årsskiftet
och önskade ha frukost med D-Chips medlemmar. Mötet
diskuterade hur morgontrötta tjejer är och om en brunch
på helgen kanske skulle passa bättre.

§9 Medlems linnen/tröjor

Mötet diskuterade om D-Chip borde ha D-Chipslinnen/tröjor
att dela ut under nollningen och använda under diverse
aktiviteter. Det nämndes att det nog skulle gå att få
sponsring för detta genom att delta i Lundaloppet 5e maj
vilket även skulle kunna vara en kul aktivitet.
Mötet ansåg dock att det vore lämpligt att i första hand låta
årkursrepresentanterna se efter hur stort intresset är bland
sina kursare.
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§10 Flytta Dam-middagen

Sanne informerade att staben 2012 avser ändra på
nollningen och bland annat ha dam-middagen på en torsdag.
Detta skulle innebära att företagen kommer vara mindre
intresserade av sponsra sittningen och därmed skulle D-Chip
behöva ta inträde på middagen.
Sanne yrkade därmed på att istället ha två sittningar: en
grisigare sittning under nollningen som kostar i inträde och en
finare gratissittning med företagen efter nollningen. Mötet
godkände yrkandet.

§11 Kick-Off

Sanne informerade att D-Chips styrelse-kick-off kommer äga
rum 20e januari hemma hos Sanne. Dock var klädsel och
exakt tidpunkt oklart så Sanne ska återkomma via mejla med
informationen när allt bestämts.

§12 Sittning i Februari/Mars

Sanne önskar anordna en sittning i februari/mars för
föreningens medlemmar och bad mötet bolla idéer. Efter
viss diskussions kom mötet fram till att någon kombination
av home-party, schlagerkväll på Helsingskronas nation och
sittning troligen skulle uppskattas.
Malin ska kolla med Helsingskronas nation angående
tillgänglighet och lösning på eventuell brist på nationsleg.
Sanne pratar med sektionens sexmästeri och kontaktar
home-party firman.

§13 D-Chips logga

Sanne updagade att D-Chip inte har en logga och bad mötet
fundera på huruvida föreningen anses behöva en
respektive hur den i så fall skulle se ut. Mötet kom fram till att
en tävling där den som ritar bästa skissen på en D-Chip
logga vinner ett pris. Vad för pris är ännu oklart. Förslagsvis
skulle tävlingen hållas på en pubkväll i samarbete med
sektionens Sexmästeri. Vidare ska D-Chips
styrelsemedlemmar försöka leta rätt på så många grafiskt
lagda företag som möjligt. Fram tills 30e januari kan dessa
läggas till det Google-docs dokument som Sanne åtagit sig att
skapa. Därefter hjälps samtliga D-Chips styrelsemedlemmar
åt med att få sponsring till tävlingen från dessa företag.

§14 Idéer

Carolina gav förslag på att anordna en föreläsning i
mötesteknik. Det påpekades att många utav datasektionens
medlemmar skulle kunna ha nytta av detta och då skulle ett
lunchföredrag vara ett bra sätt att få dit folk.
Sanne ska ta upp detta med sektionens ordförande Tobias
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Månsson för att diskutera intresse och sponsring.
§15 Eriks D-Chip tankar

Mötet diskuterade bilaga 1 och kom fram till att D-Chip skulle
behöva synas mer. Följande förslag på lösningar gavs:
●

●
●

●
●

att D-Chip, förutom eventuella linnen/tröjor respektive kavaj, ska
ha kjolar liknande de som användes av Datasektionens tjejer
under spexet på Sångarstriden 2011. Detta skulle ge tillfälle att
även arrangera en sykväll.
att D-Chip ska spexa mer, både för den egna sektionen och för
andras.
att under Flickor på Teknis ha fler phaddrar än tidigare år samt
spexa under eventet. Det var mötets mening att första steget i
att få till detta vore att fylla Datasektionens post Flicka på Teknis,
förslagsvis med Josefin och Carolina. Sanne kontaktar Tobias
med förslaget på kandidater.
att gå ut på gymnasieskolor i Lund och försöka locka tjejer att
börja på C- och D-programmen.
att ha fler aktiviteter med andra sektioners tjejföreningar.

§16 Budgetförslag 2012

Budgetförslaget var inte medtaget till mötet men då det fanns
ett förslag på 1000 kronor till kick-offen nämnd ovan så
beslöt mötet att godkänna den delsumman. Resterande
budgetförslag bordlades till nästa möte.

§17 Övrigt

Sanne påpekade att det vore bra om D-Chips styrelseposter
fanns på D-sektionens hemsida.
Sanne tog upp att det kanske vore en god idé att ha en
sittning/fest med sektionens styrelse. Mötet höll med så
Sanne ska prata med Tobias om det.
De som ska till Datatjej pratade om hur de vill göra med spex
och present under eventet.

§18 Meddelanden

Inga meddelanden.

§19 OFMA

D-Chipordförande Sanne Bengtsson förklarade mötet
avslutat klockan 18:35.
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Vid protokollet

Justeras

Sofia Siljeholm
Mötessekreterare

Sanne Bengtsson
Ordförande

Justeras

Emma Holmberg Ohlsson
Justeringskvinna

Justeras

Carolina Sartorius
Justeringskvinna

