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Protokoll D-Chip styrelsemöte 2013-02-27

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

§1 OFMÖ Ordförande Josefin förklarade mötet öppnat klockan 12:18.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Lisa och Per.

§4 Föredragningslista Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föregående mötesprotokoll Mötet beslöt att godkänna 

§6 Projektuppföljning Mikaela har haft möte med sexmästare Alexander angående 
herrmiddagen. Han sa att Lars, Per eller Julia kan vara 
alkoholansvarig om de ska jobba. 
Mikaela har även påbörjat arbetet med affischen, som kommer 
att föreställa pantern och kakmonstret.
Louise tog upp att vi borde ha en fotograf närvarande under 
sittningen. Det kan antingen vara en sittande, eller ännu hellre 
en av tjejerna i personalen.

Information om middagen ska gå ut senast efter påsk, via 
affischer, facebook och genom biljettförsäljning. 
Schemaläggning över vilka som ska sälja kommer att ske under 
D-Chips nästa möte, den 20 mars.

Josefin hade möte med Staben förra veckan. De var öppna och 
samarbetsvilliga inför våra förslag. Vi ska anordna en lunch för 
tjejerna före nollningen i vanlig ordning och även en dammiddag 
under nollningen. Dammiddagen borde inte vara helt gratis då 
inte mansgrisen är det.
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Föreningen DEA, med före detta studenter från E- och D-
sektionen, vill anordna en sittning med oss den 20 mars. Sexet 
ska hålla i den och D-Chip är inbjudna som gäster. DEA-tjejerna 
kommer där att hålla i presentationer angående deras karriär 
och de undrar vad studenterna skulle tycka var intressant att 
lyssna på. Styrelsen hade gärna velat veta hur det gick till då de 
fick sina jobb, om det är svårt att få ett jobb och om de 
uppmärksammat några skillnader mellan tjejer och killar vad 
gäller svårigheter i jobbsökande.
Mötet kom fram till att biljetterna ska betalas via bankgiro, 
eftersom det kommer många äldre, men studenterna ska helst 
betala kontant. Bokföring ska ske direkt till sexet.

Josefin har mailat alla artister angående motiv till D-Chip 
tröjorna. Elin ska fråga Niklas om han skulle kunna hjälpa till. 
Det finns möjlighet att ta reda på sin storlek via hemsidan så de 
behöver inte provas ut i förväg. Då styrelsen har fått sina tröjor 
ska de börja promota dem till resten av medlemmarna. 

Flickor på teknis har nu svarat på Josefins mail. De behöver inte 
mycket hjälp av D-Chip, det skulle i så fall vara ett spex till 
sittningen på onsdagen. Mötet ska fundera över förslag till detta 
och även lägga ut en förfrågan efter fler idéer i D-Chips 
facebookgrupp. Ett förslag är att vi tillverkar sångblad och gör 
sittningen till en äkta teknologsittning, så att tjejerna får testa på 
hur det är.

§7 Nollning Punkten sköts upp till senare möte

§8 Huvudsponsorer Styrelsen anser att D-Chip borde ha en huvudsponsor som är 
återkommande till varje års nollning. Förslag på vad som kan 
erbjudas till en huvudsponsor är:

• En företagsrepresentant som får en plats på vår 
damsittning och får hålla ett föredrag där.

• Information om företaget uppsatt på D-Chips skåp med 
deras logga med mera.

• Anordning av något slags event hos företaget med 
D-Chips medlemmar.

• De får synas på D-Chips hemsida.

• Upptryckta t-shirts till nollningen med deras logga, 
Sandra ska diskutera detta med Malin.



2012-02-27         Protokoll D-Chip
Sal 1426

2012-02-27

§9  Övrigt Styrelsen diskuterade hur Dammiddagen ska läggas upp varje 
år. Eftersom även äldre studenter ska vara inbjudna och företag 
ska sponsra denna tillställning behöver den vara städad och fin. 
Förslaget är att permanent flytta denna middag till början av det 
nya året och dessutom anordna en slasksittning (Tjejgris/Sugga) 
under nollningen i samband med Mansgris. Förfrågan om att 
flytta D-Chips finsittning till våren ska tas upp på ett 
föreningsmöte.

Mötet diskuterade på vilket sätt nollorna ska kontaktas med 
information om D-Chips välkomstmiddag. De skulle kunna få 
reda på datumet för denna redan i deras första antagningsbrev. 
Tjejerna ska dessutom fortfarande bli uppringda av en 
D-Chipmedlem i anknytning till middagen, likt tidigare år. Nora 
ska tillfrågas angående detta.

Emma lämnade mötet 12.55

Det börjar nalkas för vårterminsmöte, och Josefin ska försöka 
hitta ett bra datum för detta. Det bör äga rum under kvällstid och 
mat ska erbjudas. I D-Chips budget finns 500 kronor som ska 
tilldelas detta.

D-Chip borde anordna en tackfest åt de som har jobbat, för att 
belöna deras insatser och göra dem positivt inställda till att göra 
om det. Tackfest ska erbjudas till dem som hjälpt till extra 
mycket och varit ansvariga under olika event. Alltså inte 
serveringspersonalen. Ett förslag är att lägga den under vecka 6.

§10  Meddelanden Inga meddelanden

§11 OFMA Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 
13.02.

Vid protokollet Justeras

Elin Nilsson
Sekreterare

Josefin Karlsson
Ordförande


