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Protokoll D-Chip styrelsemöte 2013-02-13

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
Carolina Sartorius Revisor

§1 OFMÖ Ordförande Josefin förklarade mötet öppnat klockan 12:23.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Lisa Claesson.

§4 Föredragningslista Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föregående mötesprotokoll Mötet beslöt att godkänna 

§6 Budget Josefin presenterade årets budgetförslag och de olika delarna 
diskuterades. Louise påpekade att vi har en del pengar över och 
borde lägga upp en bra plan över hur de ska spenderas under 
nollningen. Josefin, Anna och Sandra ska ta upp detta med 
Staben under ett möte nästa vecka. 
Vad gäller inköp av tröjor ska D-Chip först lägga ut pengar för att 
sedan få tillbaka allt vid försäljningen. 

Det finns 10 000 kronor över att fördela, och olika förslag på 
evenemang togs upp. Styrelsen vill lägga lite pengar på Flicka 
på teknis, men den största delen på dem som faktiskt redan 
studerar, alltså D-Chips medlemmar. Anna påpekade att 
barnkalaset var en väldigt lyckad tillställning och hur trevligt det 
var att anordna något tillsammans med E-husets övriga tjejer. 
Något liknande skulle kunna organiseras efter nollningen, eller 
exempelvis ett pyjamasparty.
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Eftersom projektgruppen för Flicka på teknis inte har besvarat 
Josefins mail ännu, har vi fortfarande inte mer information om 
vad som ska göras då de kommer. 

Sandra ska få en introduktion till vad hennes post innebär på 
och sedan kontakta olika företag angående spons till Flicka på 
teknis.

§7 Killsittning Enligt uppgifter ska teknologkåren anordna en bal på det 
bestämda datumet för D-Chips killsittning. Mötet diskuterade ifall 
vår målgrupp kommer minska på grund av detta. Det är inte 
säkert eftersom balen är mycket dyrare och det inte är många 
datakillar som brukar närvara på den. Däremot hade kanske D-
Chips styrelse själva velat gå på den.
Killsittningen bestämdes därför flyttas till den 13/4.

Mikaela ska kontakta sektionens artister för att få fram ett motiv 
till affischen. Det ska förslagsvis föreställa rosa pantern och 
pantra, båda iklädda kostym.
Under utdelningen av kakor på torsdag ska vi försöka samla in 
jobbare till sittningen. 
Mikaela ska boka ett möte med Alexander Magnusson för att 
diskutera vad som gäller angående alkohol och ansvar i iDét 
under sittningen. 

§8 Alla Hjärtans dag Ikväll klockan 17 ska D-Chip baka kakor i iDét inför Alla Hjärtans 
dag imorgon. Rosa papper med mera är också inköpt till 
pysselbordet och vi ska dessutom passa på att promota 
herrmiddagen.

§9  Övrigt Emma informerade om att Anu Uus vill anordna en march för att 
samla in pengar till bröstcancerforskning. Detta vill D-Chip gärna 
stödja och Josefin ska prata med Anu och styrelsen om detta.

Emma lämnade mötet klockan 12.53.

Mötet diskuterade D-Chip tröjornas utformning och kom fram till 
att det vore snyggt att ha rosa tröjor med svart text – tvärtemot 
vad sektionens styrelse har. Sektionens artister ska involveras i 
detta.
På baksidan ska det finnas en D-Chip logga och på 
styrelsemedlemmarnas tröjor ska det därunder stå ”Styrelse”. På 
framsidan trycks personens namn. Styrelsen beslutade att 
använda sig av den tidigare föreslagna loggan som har en 



2012-02-13         Protokoll D-Chip
Sal 1426

2012-02-13

rosett. Färgen på rosetten ska vara mörkblå, teknologkårens 
färg.
 

§10  Meddelanden Inga meddelanden.

§11 OFMA Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 
13.06.

Vid protokollet Justeras

Elin Nilsson
Sekreterare

Josefin Karlsson
Ordförande


