
Protokoll D-Chipstyrelsemöte 2012–09–11

Närvaro: Josefin Karlsson Årskursrepresentant C1, Mötesordförande
Lars Gustafson Chip’n Dale, Mötessekreterare
Louise Hauzenberger Skattmästare
Emma Holmberg Ohlsson Informationsmästare
Carolina Sartorius Årskursrepresentant D1

§1 OFMÖ Josefin förklarar mötet öppnat klockan 12.15.

§2 Tid och sätt Mötet beslöt att godkänna tid och sätt, däremot var det förvir-
ring hurvida mötet fick eller ej på grund av sitt låga antal.

§3 Adjungeringar Ingen att adjungera.

§4 Föredragningslista Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Sykväll Lars Gustafson samt Per Ahlbom har uppmärksammat avsakna-
den av sykväll under nollningen och har då vänt sig till D-chip
för hjälp.
Mötet tycker detta är ett bra förslag och beslöt att arangera en
sykväll under nollningen.
Mötet beslöt att Louise skall ansvara för mat.
Mötet beslöt att D-chip inte skall sälja något i syväg.
Mötet beslöt att Emma skall göra en intresseanmälan.
Sektionens märkvärdig skall informeras så han kan stå och sälja
märken under kvällen.
Diskuterades hurvida sektionens cafévärksamhet skall rådfrågas
om att ha öppet under kvällen.

§6 Ge MicroChip
uppdrag

Mötet beslöt att Josefin skall informera sektionens sångförmän
om att de vill ha en tid under gasquen.
Mötet beslöt att ha ett infomöte under lunchen måndagen den
17e september. Information om detta skall gå ut via faddrar.

§7 Extrainsatt
föreningsmöte

Mötet beslöt en preliminär tid, tisdagen den 25e september.

§8 Övrigt D-chip önskar ha en plats under kommande sektionssafari.
Lars antog sig uppgiften att be styrelsen om plats.

Frågan gällande en samlad utgång för hela D-chip kom upp. Val-
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des att vänta med det tills efter nollningen.

Lars frågade när han skall få sin Chip’n Dale-rosett. Fick till svar
att den skall först röstas igenom på nästa stormöte.

§9 Meddelanden Sanne som ej är närvarande hälsar via ombud att, det var en sjukt
lyckad välkomstlunch och vill även säga bra jobbat!

§10 OFMA Josefin förklarar mötet avslutat klockan 12.50.

Mötessekreterare

Lars Gustafson

Justeras

Josefin Karlsson
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