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Protokoll D-Chip styrelsemöte 2012-12-06

Närvaro: Sanne Bengtsson Ordförande
Sofia Siljeholm Sekreterare
Louise Hauzenberger Skattmästare
Emma Holmberg Ohlsson Informationsmästare
Carolina Sartorius Årskursrepresentant D1
Josefin Karlsson Årskursrepresentant C1
Elin Nilsson
Anna Lissborg
Mikaela Carlsson
Lisa Claesson
Sandra Olsson fr.o.m. §6

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

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Elin, Anna, Mikaela, Lisa och 
Sandra.

§4 Föredragningslista Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föregående mötesprotokoll Punkten bordlades.

§6 Dammiddag Sanne ville diskutera hur sponsring ska hanteras inför 
dammiddagen och föreslog att mötet kommer fram till ett 
”sponspaket” som sen skickas till företag. Mötet kom fram till att 
det borde finnas två alternativ:

− 4000 SEK, då får företaget ha sin logga på inbjudan samt 
på sångbladet, en biljett till sittningen och en 5 minuter 
lång presentation under sittningen. 

            Detta erbjudande ska endast gå ut till företag som har 
            åtminstone en D-Chip alumn och endast de fyra första 
            som svarar får ta del av erbjudandet.

− 1000 SEK, då får företaget ha sin logga på inbjudan. 
Detta erbjudande kommer även skickas till företag som 
inte har D-Chip alumner.
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Sen ska det även skrivas i utskicket att vi är öppna för 
diskussion om något företag skulle ha egna idéer.
Emma kommer skicka paketen ut till rätt företag. Svaren 
kommer komma till styrelsemejlen, så alla ser vad som händer, 
men Sanne svarar på dem.

Vidare kom mötet fram till att även hedersmedlemmarna ska 
bjudas in till eventet.

Diskussion om vem som ska få hålla i middagen fördes. Mötet 
kom fram till att Sanne och Josefin ska prata med de som 
anmält intresse, alltså Gustav Sällberg, Axel Keskikangas samt 
Alexander Magnusson.

§7 Tack/Skifte Sanne undrade om mötet skulle vilja ha tackfest och skifte som 
ett delat event eller som två skilda. Mötet tyckte att två skilda 
event vore lämpligast.

Vidare kom mötet fram till att tackfesten kan anordnas senare på 
våren då det är svårt att hitta ett ledigt datum efter jul.

Skiftet ville mötet dock ha så snart som möjligt i nästa läsperiod. 
Efter diskussion kom mötet fram till att den gamla styrelsen 
ordnar skifte till den nya, att det får vara som kick-offen i början 
av 2012 (alltså mysig) samt att ett Doodle dokument ska läggas 
upp så att alla kan fylla i när de kan.

§8 Hemsidan Emma undrade om hon får ändra saker på D-Chips hemsida och 
om det är okej att den kanske ligger ner lite i jul. 
Mötet tyckte att Emma får leka på hemsidan bäst hon vill.

§9  Övrigt Sanne tog upp att Tobias Månsson har mejlat styrelsen om 
huruvida den till tillsätta posten Flicka på Teknis. Diskussion 
fördes och mötet konstaterade att D-Chip kan göra mejlutskick 
samt höra runt om någon är intresserad. Sanne kommer svara 
Tobias att förhoppningsvis kan D-Chip få fram nomineringar till 
posten innan jul.  

Louise kom med ett förslag på att ge diplom till 
hedersmedlemmarna och att det vore kul om de kunde få dem 
under dammiddagen i januari.
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Louise berättade att alla inte har fått pengar för Datatjej 2011 än 
och undrade om mötet kunde sätta ett datum då medlemmarna 
senast får begära betalning för det eventet. Louise mejlar sen 
Sofie Eliasson som får säga till de som inte begärt pengar än, då 
det är hon som vet vilka som var där.
Mötet beslöt att datumet blir 31a juli 2013.

Mötet kom fram till att det kommer behövas ett till möte innan 
jullovet och datumet sattes till fredagen 14e december, på 
lunchen. Sanne tog på sig att boka sal.

Anna undrade om D-Chip kunde tänka sig att ha en insjungning 
med D-Chips sånger under nollningen. Mötet kom fram till att det 
får nästkommande styrelse diskutera med nya staben. 

§10  Meddelanden Det informerades att vid ”prisutdelningen” på sektionens sittning 
i lördags så hade Per Ahlbom blivit väldigt glad och försökt 
sjunga några av D-Chips sånger.
Vidare så sades att han inte har fått sin kavaj än utan att den 
ska skiftas in. Och samma sak gäller råsetten.

Carolina meddelade att det är Pub Proud ikväll.

§11 OFMA Ordförande Sanne Bengtsson förklarade mötet avslutat klockan 
12:57.

Vid protokollet Justeras

Sofia Siljeholm
Sekreterare

Sanne Bengtsson
Ordförande


