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Protokoll D-Chipstyrelsemöte5 2012-05-08

Närvaro: Sanne Bengtsson D-Chipsordförande
Sofia Siljeholm D-Chipssekreterare
Louise Hauzenberger Skattmästare
Ashley Lu Märkvärdig, fr.o.m. §10
Emma Holmberg Ohlsson Informationsmästare
Ella Eriksson Årskursrepresentant D2
Josefin Karlsson Årskursrepresentant C1
Souzan Meana Årskursrepresentant C3, fr.o.m. §6
Eliza Jing fr.o.m. §6

§1 OFMÖ D-Chipsordförande Sanne Bengtsson förklarade mötet öppnat 
klockan 12:13.

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

§3 Adjungeringar Inga adjungeringar fanns att administrera.

§4 Föredragningslista Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Val av funktionärer Inga val av funktionärer gjordes.

§6 Föregående mötesprotokoll Mötet beslöt att godkänna följande mötesprotokoll:
• D-Chips tredje styrelsemöte 8/2-12.
• D-Chips fjärde styrelsemöte 22/2-12.
• D-Chips möte om ”Vad ska D-Chip vara?” 21/4-12.

§7 Stadgeändringar De delar av mötet som inte varit med och skrivit stadgarna 
tyckte att de såg bra ut. Sanne åtog sig att skicka dem till Tobias 
Månsson, Christina Schmidt, Erik Iveroth samt Fredrik 
Andersson för synpunkter och feedback. 
Vidare sades det att stadgeändringarna ska delas upp i två 
punkter, redaktionella ändringar samt ”övriga” ändringar. 
Mötet beslöt att godkänna stadgeändringarna.

§8 Nytt reglemente Sanne meddelade att hon själv, Carolina och Louise hade skrivit 
ett nytt reglemente samt påminde om att den fanns bifogad i 
mejlet med kallelsen till detta styrelsemöte. När hon bad om 
feeback påpekade Emma att Lars Gustafsons namn var 
felstavat på ett flertal ställen, det togs fram att sektionen 
nämndes på flera ställen och att detta borde ändras, att det 
alternativa tituleringarna behöver ses över och att dokumentet 
borde vara skrivet i LaTex. Dessutom var Sanne osäker på om 
Nora Ekdahl och Anu Uus faktiskt är invalda hedersmedlemmar 
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så förslag kom på att kolla upp detta i gamla D-Chipdokument, 
eventuellt med Erik Iveroth, och i annat fall helt enkelt fråga 
personerna ifråga. 
Mötet beslöt att godkänna reglementet med ändringarna 
nämnda ovan.

§9  Extrainsatt föreningsmöte Sanne lät informera att då vi håller på med stadgeändringar så 
skulle hon vilja få in ett extra föreningsmöte denna termin för att 
påbörja processen. Hon föreslog klockan 17 den 16/5-12, så 
kallelsen hinner skickas ut fyra skoldagar innan mötet vilket är 
minimum.
I samband med detta diskuterades hur styrelsen vill lägga upp 
sin motion och mötet var överens om att en motion med flera 
punkter vore lämpligast.
Mötet beslöt att ha ett extrainsatt föreningsmöte 16/5-12.

§10  Övrigt Sanne visade upp rosettproverna och mötet höll med henne om 
att det var fina och tydliga färger. En ny tramspunkt ska därför 
skrivas in reglementet där det förklaras vem som har vilka färger 
på rosetten.
Mötet vill ha en punkt på det extrainsatta föreningsmötet om 
huruvida D-Chip ska ha en egen medaljplatta, vad man behöver 
göra för att få den etcetera. 
Mötet diskuterade som hastigast om styrelsen borde ha en 
dead-line för alumniförberedelserna som nämnts på tidigare 
möten men inget kom ut av diskussionen.
Någonting hemligt om en mytomspunnen ed nämndes och 
mötet kom fram till att det bör tas upp på det extrainsatta 
föreningsmötet.
Emma tog upp att märkena inför nollningen borde beställas. Det 
togs då även upp att D-Chip ska få tillbaka pengar för 
märkesförsäljning från datasektionen. Vidare sades att vi ej 
behöver fler av de nya märkena då vi har åtminstone 150 
märken kvar. Dock finns ingen bra bild på det gamla märket så 
Louise åtog sig att ringa upp märkesnissarna och se om de har 
en bild på det från en tidigare beställning, eventuellt om vilken 
typ av bild som är acceptabel för dem eller om vi kan skicka in 
ett gammalt märke. 
Mötet funderade högt ett tag på om D-Chip bör införskaffa 
mappar och då främst en för stadgar, reglemente, rosetter, 
testamenten samt någonting hemligt. Därefter spårade 
högtänkandet ur och riktades in på pimpade papper.
Sanne nämnde att Frida borde få se videon på när D-Chip 
dansade till Single Ladies på banketten på datasektionens 30års 
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juble och att hon borde få sin present som tack för att hon åtog 
sig att vara koreograf.
Ella undrade om det fanns något intresse för att träna ute och i 
så fall om någon var sugen på att göra det innan sommarlovet. 
Förslag som kom upp för att kolla intresset var att skriva på 
Facebook och/eller att ha en idrotts kick-off där det inte skulle 
vara så hård träning utan tjejer kunde komma dit, leka lite lätt 
och säga om de skulle vara intresserade.

§11 Meddelanden Sanne meddelade att 22 föreningsmedlemmar hade deltagit på 
chokladprovningen med Accenture, att vi därmed hade uppnått 
D-Chips ekonomiska budgetmål i bidrag från företag och att hon 
var glad.

§12 OFMA D-Chipsordförande Sanne Bengtsson förklarade mötet avslutat 
klockan 12:58.

Vid protokollet Justeras

Sofia Siljeholm
D-Chipssekreterare

Sanne Bengtsson
D-Chipsordförande


