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Protokoll D-Chipstyrelsemöte 2012-10-08

Närvaro: Sanne Bengtsson Ordförande
Sofia Siljeholm Sekreterare
Ashley Lu Märkvärdig
Cecilia Fagerros Årskursrepresentant C3
Carolina Sartorius Årskursrepresentant D2
Josefin Karlsson Årskursrepresentant C2
Emma Holmberg Ohlsson Informationsmästare
Louise Hauzenberger Skattmästare

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

§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 Föregående mötesprotokoll Mötet beslöt att rösta om följande mötesprotokoll i klump:
• D-Chipsstyrelsemöte 2012-05-08
• D-Chipsstyrelsemöte 2012-09-17

Mötet beslöt att godkänna klumpen.

§6 Hemsidan Sanne frågade mötet om och eventuellt hur D-Chips hemsida 
bör ändras. Louise visade en lapp med följande synpynkter som 
gicks igenom.

Mötet kom fram till att samtliga styrelsemedlemmar får hemläxa 
till nästa möte som går ut på att kika på hemsidan och komma 
med åsikter. Sanne föreslog att samtliga kikade på Heras 
hemsida då hon ansåg den vara bra.

§7 Stadgar och Reglemente Sanne informerade att Carolina kommer skriva om stadgarna 
och reglementet i LaTex.

§8  Övrigt Sanne kom med ett förslag på att ha dammidagen 2013-01-25. 
Efter diskussion kom mötet fram till att detta är ett passande 
datum då det varken krockar med geekend/kårhack (2013-02-01 
– 2013-02-03) eller Datatjej (2013-02-07 – 2013-02-09).
Sanne åtog sig att boka iDét och att säga till så fort bokningen 
blivit godkänd så informationen kan gå ut till föreningens 
medlemmar.
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Sanne informerade att hon har pratat med Anna Lissborg och att 
hon hade två idéer på event som hon tycker D-Chip borde hålla 
i. Ena eventet var spa/pyjamaspartykväll och det andra gick ut 
på att fira samtliga tjejers födelsedagar med en stor 
födelsedagsfest.

Sanne informerade att hon ska prata med Elektras ordförande 
för att komma vidare i planerna om ett gemensamt event.

§9 Meddelanden Carolina meddelade att HBTQ har spelkväll ikväll i Cornelis.

§10 OFMA Sanne Bengtsson förklarade mötet avslutat klockan 12:35.

Vid protokollet Justeras

Sofia Siljeholm Sanne Bengtsson


