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Protokoll D-Chip styrelsemöte 2013-01-30

Närvaro: Josefin Karlsson Ordförande
Elin Nilsson Sekreterare
Anna Lissborg Vice Ordförande
Louise Hauzenberger Ekonomiansvarig
Emma Holmberg Ohlsson Informationsansvarig
Sandra Olsson Näringslivsansvarig
Mikaela Carlsson Eventansvarig
Lisa Claesson Märkvärdig
Per Ahlbom Chip'N Dale
Carolina Sartorius Revisor

§1 OFMÖ Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 
12:19.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Per Ahlblom och Carolina Sartorius.

§4 Föredragningslista Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föregående mötesprotokoll Mötet beslöt att godkänna 

§6 Flickor på Teknis Josefin ville diskutera hur D-Chip ska synas under Flickor på 
Teknis den 10-12 april. Förslag på att laga efterrätt till maten 
som D-sektionen kommer att laga, lades fram. Josefin ska maila 
projektgruppen för att få information om vad vi kan hjälpa till 
med. 
Anna fick i uppdrag att fundera på ett spex till nästa möte.
Vi borde även få Staben att engagera sig och hjälpa till med 
aktiviteter.
Josefin berättade hur roligt det är att vara fadder och påminde 
om att alla är välkomna att ställa upp.

§6.1 Val av datarepresentant till 
Flickor på teknis

Mötet beslöt att välja Cecilia Fagerros som datarepresentant 
under Flickor på Teknis.
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§7 D-Chip 2013 Mötet diskuterade vad D-Chip vill uppnå under 2013 och 
förslagen var följande.

• Herrsittning, då det är tjejerna som lagar mat och 
serverar killarna. Det diskuterades om endast killar skulle 
vara bjudna men vi kom fram till att det skulle kunna 
anses aningen diskriminerande och funderade på att ha 
ett manligt tema, så att tjejer i så fall får klä sig efter det. 
Mötet diskuterade ifall det skulle vara en tackfest för de 
som ställt upp för D-Chip, eller en sittning för 
allmänheten då vi kan tjäna pengar. Vi valde att låta alla 
komma på eventet för ett rimligt biljettpris. Sittningen ska 
vara väl värd pengarna med högkvalitativ mat, många 
spex och klädkod kostym. Även serveringspersonalen 
ska vara finklädd. Pelle förmedlade att kanske Sami och 
Mattias skulle vara intresserade av att vara sångförmän.  
Mötet kom fram till att inte ha någon fördrink, utan att 
baren istället är öppen innan middagen för att samla 
människorna. 
Max antal personer är satt till ca 80-90.
Preliminärt datum är den 20:e april.
Mötet beslutade att Mikaela ska vara ansvarig för 
sittningen.

• Styrelsen vill köpa in D-Chip-jackor i Pink Lady-stil. 
Dessa ska vara tillgängliga för alla D-Chips medlemmar 
och bekostas av var och en själv. Sandra fick i uppdrag 
att fråga Adam om var dessa kan hittas då han beställt 
kläder till teknikfokus. Pelle nämnde Studenttryck som ett 
alternativ att kolla upp. Alla får i uppdrag att leta 
information till nästa möte. Om inget bra alternativ hittas 
kan vi möjligtvis beställa uppsydda jackor från Kina. 

• Nya D-Chipmärken diskuterades. Emma föreslog ett 
styrelsemärke och Anna föreslog ett nytt nollningsmärke 
för varje år. Det togs vidare upp att vi då måste kunna få 
dessa sålda och borde sälja även till killarna.
Josefin ska be Niklas om förslag på en D-Chip-logga. 
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• Anordning av aktiviteter under nollningen diskuterades 
och ett förslag till detta var välkomstmiddag för tjejerna, 
likt tidigare år. Denna skulle förslagsvis innehålla lekar 
och lära-känna-aktiviteter för de nya vilket sedan följs av 
en middag då även äldre är välkomna. Spex är mycket 
uppskattat, från vem som helst. 
Josefin föreslog en lunch i exempelvis vecka 3 för nya 
och gamla D-Chipare.

• Idéer om att servera rosa, bröstformade muffins under 
After L.I.G.G. togs upp och ett annat alternativ var en 
tävling i att äta sockerkakor utan att få slicka sig runt 
munnen. Detta skulle symbolisera D-Chip väldigt bra, 
ansåg styrelsen, eftersom ”vi är söta, men man får inte 
röra”.

• Sångboksinsjungning för D-Chip-låtar i början av läsåret 
togs upp och Josefin föreslog även att vi skriver några 
nya låtar. De skulle kunna bygga på återanvänt material 
från Sångarstriden då det finns mycket att hämta där.

• Det kommenterades att D-Chip ej kan bidra ekonomiskt 
till Datatjejavgiften eftersom alla medlemmar inte ges 
möjlighet att medverka.

§8  Övrigt Anna föreslog att D-Chip ska spexa lite för de andra sektionerna 
för att göra dem uppmärksamma på att D-sektionen inte består 
av osociala nördar som de ibland felaktigt tycks tro. Under Alla 
hjärtans dag borde D-Chip hitta på något rosa och kärleksfullt, 
exempelvis dela ut geléhjärtan.

Datum för Skiphtet efterfrågades och det kan förslagsvis läggas 
på en vardag så att fler har möjlighet att närvara. Carolina ska 
göra en doodle för att beräkna bästa dagen.

Det togs upp att Julia med flera borde få en tackfest efter allt 
hårt jobb de uträttat åt D-Chip. Detta skulle gälla de som varit 
ansvariga under våra events, ej serverarna, som redan fått sin 
sexa. Sanne sägs ha en lista på viktiga personer att belöna.
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Nästa möte är planerat till den 13/2, dock ska ett inofficiellt 
spexmöte hållas redan onsdag nästa vecka, angående Alla 
hjärtans dag. 

§9  Meddelanden Inga meddelanden.

§10 OFMA Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 
13.02

Vid protokollet Justeras

Elin Nilsson
Sekreterare

Josefin Karlsson
Ordförande


