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Protokoll D-Chipstyrelsemöte4 2012-02-22

Närvaro: Sanne Bengtsson D-Chipsordförande
Sofia Siljeholm D-Chipssekreterare
Louise Hauzenberger Skattmästare
Ashley Lu Märkvärdig
Emma Holmberg Ohlsson Informationsmästare
Carolina Sartorius Årskursrepresentant D1
Josefin Karlsson Årskursrepresentant C1
Souzan Meana Årskursrepresentant C3
Lars Gustafson Chip'n Dale

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

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Lars Gustafson.

§4 Föredragningslista Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Rösträknare Mötet beslöt att välja Carolina Sartorius och Josefin Karlsson till 
rösträknare.

§6 Föregående mötesprotokoll Godkännande av mötesprotokollet från D-Chipsstyrelsemöte 
8/2-12 sköts upp till nästkommande möte då en signatur 
saknades.
Mötet beslöt att godkänna mötesprotokollet från D-
Chipsstyrelsemöte 25/1-12.

§7 Homeparty+Helsingkrona Sanne informerade att 27 personer köpt biljetter till sittningen 
och att 15 av dessa även köpt biljett till Helsingkrona. 
Det kom fram att Julia Mauritsson troligen inte ska ansvara för 
maten på sittningen längre då hon är upptagen på annat håll. 
Dock visste ingen vem hon delegerat det ansvaret till så Sanne 
åtog sig att mejla Julia.
Lars undrade hur D-Chipstyrelsen vill göra med baren under 
eventet; om de ska ha ett särskilt tema, om de ska ha särskilda 
kläder och vad de bör servera i alkoholväg. Mötet kom fram till 
att barpersonalen inte bör vara alltför underklädda, att Per 
Ahlbom inte få ha på sig sin peruk respektive att baren får fria 
tyglar ifråga om vad som ska serveras så länge det utbudet är 
varierat.  
Sanne informerade att hon har problem med att få kontakt med 
sin kontakt på homeparty-firman. Sanne ska fortsätta försöka så 
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hon kan mejla ut om hur man går till väga med betalning vid 
eventuella köp på homepartyt.
Det noterades att de som ska på Helsingkronas efteråt måste 
vara där innan 24:00 om förköpsbiljetterna från Carlings ska 
gälla.

§8 “Fyllenatt” i sångboken Mötet informerades att efter sångbokskvällen hade 11 sånger 
skickats in som bidrag till sångboken. Dock behövde en bytas ut 
då den anses som hemlig. Därmed undrade Sanne om mötet 
ville strunta i att skicka in en ersättningssång eller hur man 
skulle gå vidare med detta. Mötet ansåg att ”Fyllenatt” och ”Min 
dildo har tre farter” skulle vara kul att ha med i sångboken. 
Sanne åtog sig därmed att mejla Linköping för att ta reda på 
texten till den senaste nämnda sången, lägga in den i 
datasektionens sångarkiv och sedan meddela Emma så hon kan 
mejla sektionens sångförmän.

§9  Vice ordförande Sanne berättade att hon skulle behöva en vice ordförande. 
Mötet kom fram till att det inte kan skapa en ny post utan att den 
officiella posten eventuellt behöver godkännas av sektionen i 
någon form. Lars föreslog att D-Chip skriver en motion som kan 
tas upp på sektionens vårterminsmöte där mötet föreslår att alla 
beslut som ej strider mot sektionens stadgar ska tas av D-
Chipstyrelsen allena. Därmed skulle mötet inte behöva gå via 
sektionens beslutande organ i exempelvis frågor om vice 
ordförande. Den diskussionen tar dock mötet när det ska 
diskutera stadgar med mera.
Mötet beslöt att välja Josefin Karlsson som inofficiell vice 
ordförande.

§10  Chip ‘n Dale Mötet diskuterade huruvida Chip 'n Dale bör få en guldrosett 
eller någon annan typ av hedersbemärkelse och även huruvida 
D-Chips styrelsemedlemmar bör ha något sådant.

§11 D-Chip + Andra tjejföreningar Sanne informerade att det finns två andra tjejföreningar på LTH; 
elektros förening Elektra respektive maskin och industris 
förening Hera. Mötet diskuterade om D-Chip skulle vilja anordna 
aktiviteter med dem, och även tjejer på sektioner utan 
tjejföreningar, i så fall hur man ska gå tillväga och vilken typ av 
aktiviteter. Förslag gavs på klädbytardag och tjejsittning med 
Elektra under nollningen 2012.

§12 Övrigt Louise påminde om att D-Chip behöver investera i ett lås till sitt 
skåp.
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Emma frågade Sanne om hon hon fått utläggsräkningar från 
sektionens skattmästare Simon Hillbom. Sanne meddelade att 
hon har dem hemma. 

D-Chipsstyrelse beslöt att träffas 17:00 på fredag för att göra i 
ordning för homepartyt samt att klädkoden är fri men inte 
ouverall.

Louise informerade att hon skickat fakturor till LTHs kansli. 

Mötet påmindes om att det behöver bestämma sig för vad D-
Chip skulle kunna göra/framträda med på Flickor på Teknis samt 
under jubelveckan. 
Carolina och Josefin meddelade att fem tjejer från datasektionen 
anmält sig som phaddrar inför Flickor på Teknis. Anledningen 
verkar vara svalt intresse som mötet kom fram till troligen beror 
på att flickorna som kommer är dvärgar som pratar och snarkar. 

§13 Meddelanden Inga meddelanden.

§14 OFMA D-Chipsordförande Sanne Bengtsson förklarade mötet avslutat 
klockan 13:02.

Vid protokollet Justeras

Sofia Siljeholm
D-Chipssekreterare

Sanne Bengtsson
D-Chipsordförande


