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Protokoll D-Chip styrelsemöte 2012-12-14
Närvaro: Sanne Bengtsson
Sofia Siljeholm
Louise Hauzenberger
Emma Holmberg Ohlsson
Carolina Sartorius
Josefin Karlsson
Elin Nilsson
Sandra Olsson

Ordförande
Sekreterare
Skattmästare
Informationsmästare
Årskursrepresentant D1
Årskursrepresentant C1

§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 och Sandra.

§4 Föredragningslista

Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föregående mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna följande styrelsemötesprotokoll:
− från 2012-09-11
− från 2012-10-08
− från 2012-11-05
− från 2012-12-06

§6 Dammiddagen

Sanne och Josefin informerade att de haft möte med Alexander
Magnusson och Gustav Sällberg (Axel Keskikangas kunde inte
närvara). Nedan är vad de kom fram till på:
− Sexet har inte skifte den helgen så de kan hålla i
sittningen tillsammans med Gustav och Axel
− Inget extra alkoholtillstånd kommer behövas
− Maxpriset blev satt till 300SEK per person vilket
inkluderar trerättersmiddag, vin till samtliga rätter samt
punsch och kaffe
− Det kommer vara mingel mellan 19:00 och 19:30
− Sexet kommer hålla pub efteråt
D-Chip ska fixa:
− Fördrink till minglet
− Bordsplacering
− Bordsdukning
− Inbjudningar, som ska skickas ut veckan innan läsperiod
3 börjar
− Sångblad
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Sångförmän på middagen
Körschema till sexet
Sätta biljettpris

Sanne informerade att hon har hittat någon som kan tänka sig
rita affischen inför eventet.
Mötet diskuterade betalning och kom fram till att det bör finnas
möjlighet att köpa biljett via nätet.
Efter diskussion konstaterade mötet att det inte visste vem som
skulle stå för kostnaden för dekorationen, D-Chip eller sexet.
Biljettpris diskuterades en del men inga beslut togs. I samband
med detta fick Sanne i uppdrag att söka 10 000SEK i sponsring
från kåren till D-Chip 2013.
Mötet kom fram till att hedersmedlemmarnas diplom kanske
borde ramas in. Sofia kollade upp att A4 ramar kostar 29SEK på
IKEA och Carolina tog på sig att införskaffa 6 stycken.
Carolina nominerade Sanne å Josefin till sångförmän på
middagen.
Mötet beslöt att välja Sanne å Josefin till sångförmän.
§7 Övrigt

Louise uttryckte att styrelsen borde kolla upp vilka som ska åka
till Datatjej 2013 och sätta de personerna i kontakt med
varandra.
Vidare diskuterades huruvida D-Chip borde sponsra med en
present till projektgruppen för Datatej. Mötet kom dock fram till
att då D-Chip ej är inbjuden som en förening så bör vi inte heller
sponsra.

§8 Meddelanden

Inga meddelanden.

§9 OFMA

Ordförande Sanne Bengtsson förklarade mötet avslutat klockan
13:00.

Vid protokollet

Justeras

Sofia Siljeholm
Sekreterare

Sanne Bengtsson
Ordförande
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