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Protokoll D-Chipstyrelsemöte2 2012-01-25

Närvaro: Sanne Bengtsson D-Chipsordförande
Sofia Siljeholm D-Chipssekreterare
Louise Hauzenberger Skattmästare
Ashley Lu Märkvärdig
Emma Holmberg Ohlsson Informationsmästare
Carolina Sartorius Årskursrepresentant D1
Ella Eriksson Årskursrepresentant D2
Josefin Karlsson Årskursrepresentant C1
Souzan Meana Årskursrepresentant C3
Cecilia Olsson

§1 OFMÖ D-Chipsordförande Sanne Bengtsson förklarade mötet öppnat 
klockan 12:16.

§2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.

§3 Justeringskvinnor Mötet beslöt att välja Louise Hauzenberger och Josefin Karlsson 
till justeringskvinnor.

§4 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Cecilia Olsson.

§5 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes.

§6 Rösträknare Mötet beslöt att välja Louise Hauzenberger och Josefin Karlsson 
till rösträknare.

§7 Val av funktionärer Mötet beslöt att välja in Cecilia Olsson som årskursrepresentant 
för C2.

§8 Föregående mötesprotokoll Mötesprotokollet från D-Chipsstyrelsemöte 16/1-12 godkändes.

§9 Homeparty+Helsingkrona Sanne informerade att hon nu har pratat med home-party firman, 
datasektionens sexmästeri respektive kollat upp när Helsingkrona 
nation har schlagerkväll och kommit fram till att 24/2-12 är ett 
passande datum att hålla i ett evenemang med alla parterna. Det 
noterades att vi behöver veta hur många biljetter som ska säljas 
respektive till vilket pris.
Sanne åtog sig att kolla upp hur många home-party firman tillåter 
närvara och även prata med datasektionens sexmästare Julia 
Mauritsson om biljettpris.
Cecilia lät informera att det inte är möjligt att köpa gästlegitimation 
till Helsingkrona nation men hon ska kolla om det går att förköpa 
inträdesbiljetter.
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§10 Budgetförslag 2012 Då LTHs datasektion fått ytterligare två biljetter till eventet Datatjej 
så beslöt mötet att godkänna budgetförslaget 2012 med 
ändringen att lägga lägga hela LTH-bidraget på datatjej respektive 
låta välkomstmiddagen finansieras med hjälp av sponsring.

§11 Övrigt Det diskuterades om D-Chips roll i datasektionen och allt vad det 
innebär. Mötet kom fram till att det dels behövs ett D-
Chipsstyrelsemöte tillägnat detta ärende, då alla 
styrelsemedlemmar ska ha läst på D-Chips reglemente och 
stadgar, och dels ett möte med datasektionens styrelse där vidare 
diskussion förs. 

Det informerades att present till Datatjej köpts.

Cecilia tog upp att D-Chip borde göra något på datasektionens 
jubileumsvecka i slutet av april, spexa och kanske hålla i något 
event. Souzan kollar med jubelgruppen om det finns ledig tid för D-
Chip att göra något den veckan.

Sanne informerade att Accenture är intresserade av att på en icke-
helgdag ha ett  föredrag och därefter mingel med D-Chips 
medlemmar och har bett om förslag på typ av mingel. Mötet 
bollade idéer och Sanne fick en lista som hon ska mejla till sin 
kontakt på Accenture.

Carolina berättade att geekgirlmeetup.com är en ideell förening 
som Tove Sundén vet en del om. Mötet tyckte att det skulle kunna 
vara intressant med ett eventuellt sammarbete med dem men 
skulle vilja veta mer om föreningen så Carolina åtog sig att försöka 
få med Tove på ett kommande D-Chipsstyrelsemöte.

Sanne berättade att hon pratat med datasektionens källarmästare 
Peter Seimar om eventuella förbättringar av D-Chips skåp.

Ashley Lu lät delegera sitt ansvar som märkvärdig till Louise 
Hauzenberger under Datatjej så att de som ska på konferensen 
kan sälja märken.

Cecilia påminde om att D-Chip inte fått pengar för sin involvering 
för mingelkvällen med Avensia och att datasektionens 
industrimästeri vill få en faktura för att kunna skicka pengarna. 
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Louise åtog sig att leta rätt på fakturan.

Sanne informerade att datasektionens styrelse tillsatt Josefin 
Karlsson och Carolina Sartorius på posten Flicka på Teknis. 

§12 Meddelanden Inga meddelanden.

§13 OFMA D-Chipsordförande Sanne Bengtsson förklarade mötet avslutat 
klockan 12:56.

Vid protokollet Justeras Justeras Justeras
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