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Närvaro: Sanne Bengtsson Ordförande
Sofia Siljeholm Sekreterare
Ashley Lu Märkvärdig
Emma Holmberg Ohlsson Informationsmästare
Josefin Karlsson Årskursrepresentant C2
Carolina Sartorius Årskursrepresentant D2

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

§2 Tid och sätt Mötet beslöt att godkänna tid och sätt med följande 
redaktionella ändringar:

• Ändra dag på kallelsen till måndag

§3 Adjungeringar Inga adjungeringar fanns att administrera.

§4 Föredragningslista Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Sykväll D-Chips styrelse hade via mejl beslutat att anordna en sykväll 
19/9-12. Denna planeras börja 17(..), det kommer serveras mat 
för en billig peng och sektionens samt D-Chips märkvärdig 
kommer sälja märken under eventet. 
Mötet diskuterade detaljer och kom fram till att Carolina skulle 
smsa D-sektionens sexmästare Julia om D-Chip kunde få låna 
sexets tallrikar. 
Vidare åtog Sofia och Carolina sig att gå på nollornas 
föreläsning 18/9-12 för att meddela om sykvällen samt om det 
lunchmöte tillhörande §6.

§6 Ge MicroChip uppdrag D-Chips styrelse beslöt att ha ett hemligt lunchmöte med 
MicroChip 19/9-12 där de bjuds på kakor och får sitt uppdrag. 

§7 Sektionssafari Sanne meddelade att det är sektionssafari 20/9-12 och undrade 
vad D-Chip vill göra på sin station. Hon föreslog vidare en slags 
medley-lek där nollorna får skriva egna låtar. Mötet tyckte detta 
var en bra idé och sade vidare att alla skulle fundera på låtar tills 
sektionssafarin.

§8  Övrigt Sanne lät meddela att E-sektionens tjejförening Elektra gärna 
har en sittning med D-Chip nästa termin. Vidare sade Sanne att 
hon då tyckte det vore lämpligt att det är en osponsrad sittning, 
då Elektra inte kan få spons för detta event, där sittningen är 
hos ena sektionen och sedan är eftersläppet hos den andra.
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DEA (de äldre D-Chiparna) önskar att ha dammiddagen en 
fredag. Till detta event vill Sanne ha spons och hon mejlar just 
nu med företag. Mötet kom även fram till att styrelsen borde 
kolla med MicroChip när de skulle vilja ha denna dammidag, 
12/10-12 eller i nästa läsperiod. 

Sanne påpekade att inför nästa föreningsmöte skulle hon vilja 
ha hela styrelsen där och bad alla att fråga vänninor som är med 
i D-Chip att deltaga på mötet de också.

Mötet informerades om att ordensband får vi genom att kontakta 
medaljkomittéen. Detaljer om band och medaljer kom mötet 
fram till att det kunde diskuteras vid ett senare tillfälle.

Någonting hemligt diskuterades i viskningar.

§9 Meddelanden Det fanns inga meddelanden.

§10 OFMA Sanne Bengtsson förklarade mötet avslutat klockan 12:55.

Vid protokollet Justeras

Sofia Siljeholm Sanne Bengtsson


