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Protokoll D-Chipstyrelsemöte3 2012-02-08

Närvaro: Sanne Bengtsson D-Chipsordförande
Sofia Siljeholm D-Chipssekreterare
Ashley Lu Märkvärdig
Emma Holmberg Ohlsson Informationsmästare
Carolina Sartorius Årskursrepresentant D1
Ella Eriksson Årskursrepresentant D2
Josefin Karlsson Årskursrepresentant C1
Cecilia Olsson Årskursrepresentant C2
Souzan Meana Årskursrepresentant C3
Lars Gustafson Chip'n Dale
Julia Mauritsson
Tove Sundén
Eliza Jing

§1 OFMÖ D-Chipsordförande Sanne Bengtsson förklarade mötet öppnat 
klockan 12:15.

§2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.

§3 Justeringskvinnor Mötet beslöt att välja Ashley Lu och Ella Eriksson till 
justeringskvinnor.

§4 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Lars Gustafson, Julia Mauritson, Tove 
Sundén och Eliza Jing.

§5 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med tillagda punkter 7.1 Geek 
Women Unite, 10.1 D-Chip i sångboken, 10.2 Föreningen Datatjej 
och 10.3 Guldrosett till Chip'n Dale.

§6 Rösträknare Mötet beslöt att välja Ashley Lu och Ella Eriksson till rösträknare.

§7 Föregående mötesprotokoll Godkännande av mötesprotokollet från D-Chipsstyrelsemöte 25/1-
12 sköts upp till nästkommande möte då en signatur saknades.

§7.1 Geekwoman Tove informerade D-Chipstyrelsen om Geek Women Unite; lite 
historik, vad de gör och hur man kan engagera sig bland dem. 
Därefter fördes diskussioner om huruvida D-Chip skulle vara 
intresserade av att promota och göra event med Geek Women 
Unite. 

§8 Homeparty+Helsingkrona Sanne informerade att hon pratat med datasektionens sexmästare 
Julia Mauritson, homeparty-firman respektive Helsingkronas nation 
om kostnader. Vidare yrkade hon på att vi sätter priset på 
sittningen och homeparty till 50:- samt priset för sittning, 
homeparty och schlagerkväll till 80:-. Yrkandet godkändes av 
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mötet. 
Det beslöts även att sittningen ska börja 18:30 då homepartyt 
börjar 20:00. Vidare bestämdes att utskick via e-mejl bör ske så 
snart Niklas Welander gjort klart planschen och D-Chipstyrelsen 
godkänt den, att vi har en lista som vi skriver upp folk på istället för 
att ge dem pappersbiljetter samt att biljetterna ska säljas på 
lunchtid enligt följande schema:

 13/2 – Ashley och Sofia
 14/2 – Sanne och Souzan
 15/2 – Josefin och Emma
 16/2 - Emma

§9 Möte om ”Detta är D-Chip” Sanne undrade hur styrelsen vill göra i detta ärende då 
datasektionens ordförande Tobias Månsson är öppen för förslag. 
Det bestämdes att ett separat möte för samstämmighet inom D-
Chip vore bra innan diskussion med datasektionen förs. Detta 
ärende föreslogs tas om hand om efter tentorna.  

§10 Mys med D-Seks styrelse Sanne lät informera att datasektionens styrelse gärna har en 
sittning med D-Chips styrelse. Förslagsvis en torsdagskväll. 

§10.1 D-Chip i sångboken Sanne informerade att D-Chips bidrag till datasektionens sångbok 
ska vara inskickade innan tentorna. Diskussion fördes hur man 
ska engagera D-Chips medlemmar i denna eskapad. 
Mötet beslöt att 16/2 klockan 17:00 låta samtliga D-Chips 
medlemmar vara med och besluta vilka sånger som ska skickas in 
som bidrag. 
Emma mejlar ut informationen.

§10.2 Föreningen Datatjej Sanne yrkade på att ha en kontaktperson för föreningen Datatjej 
istället för att vara med i och jobba för sagd förening. Mötet tyckte 
det lät som en bra idé men sköt upp beslutet att välja 
kontaktperson till nästkommande möte.

§10.3 Guldrosett till Chip'n Dale Punkten bordlades.

§11 Företag till logotyp Sanne informerade att det behövs fler förslag på företag som kan 
hjälpa D-Chip med att ta fram en logga och bad de närvarande att 
leta rätt på fler. 

§12 Övrigt Emma läste upp ett e-mejl från Louise som sade:
 Louise har pratat med datasektionens skattmästare Simon 

Hillbom och informerade att D-Chip fått en handkassa som 
står i kassaskåpet i styrelserummet. För att komma åt den 
behöver man gå via Simon och vara noggrann med att fylla 
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i intäktsräkningar för det som intjänas.

 I mejlet frågade Louise Cecilia om pengarna D-Chip ska få 
för mingelkvällen kan lösas via en internfaktura. Cecilia 
bekräftade att det fungerar utmärkt.

 Louise noterade att posterna i D-Chips budget skulle kunna 
behöva ses över. Hon planerar se över det och komma 
med ett förslag som kan diskuteras på nästa möte.

 Louise hade pratat med datasektionens källarmästare 
Peter Seimar om D-Chips skåp. Han bad henne lägga upp 
det på sektionens fixarsida så det är nu upplagt där.

De som var på Datatjej 2012 uppmuntrades fylla i en enkät på 
deras hemsida för att få tillbaka pengar för ett försenat tåg.

Souzan informerade att jubelgruppen behöver veta exakt vad D-
Chip skulle vilja göra under datasektionens jubelvecka och bad 
mötet återkomma så snart som möjligt.

§13 Meddelanden Inga meddelanden.

§14 OFMA D-Chipsordförande Sanne Bengtsson förklarade mötet avslutat 
klockan 13:00.

Vid protokollet Justeras Justeras Justeras

Sofia Siljeholm
D-Chipssekreterare

Sanne Bengtsson
D-Chipsordförande

Ashley Lu
Justeringskvinna

Ella Eriksson
Justeringskvinna


