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Protokoll D-Chip styrelsemöte 2013-04-17

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

§1 OFMÖ Ordförande Josefin förklarade mötet öppnat klockan 12.11.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Lisa Claesson, Alexander 
Magnusson (vid anländande kl 12.39) och Carolina Sartorius 
(vid anländande kl 12.59).

§4 Föredragningslista Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föregående mötesprotokoll Punkten sköts upp till nästa styrelsemöte.

§6 Herrsittningen Det finns möjlighet för två personer till att arbeta under 
herrmiddagen (som serverare samt i köket), i övrigt är alla 
platser fyllda. 
För att övervaka kostnaderna för sexan skall all alkohol som 
planeras förbrukas hämtas från förrådet vid sexans början. 
Därefter hämtas inget mer. Styrelsen ska fråga Sexmästare 
Alexander om någon av sexets vinst kan gå till vår sexa och hur 
det brukar gå till. Sexan skulle även kunna betalas till viss del av 
överskottet i budgeten från skiphtet. Den alkohol som är över 
sedan detta kan även den användas. 
Budget för maten ligger på 100 kronor per person. 
Någon som är brandansvarig behövs till sittningen och Mikaela 
ska ta reda på om Per Ahlbom eller Julia Mauritsson har 
utbildningen som krävs.
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Sexmästare Alexander anlände till mötet kl 12.39. Han 
tillfrågades om vad som är brukligt gällande betalning av sexan. 
På D-sektionens sittningar brukar sexan betalas med hjälp av 
biljettförsäljningen svarade han. Alexander ska skriva upp Per 
Ahlbom som ansvarig om han inte redan står på listan.

§7 Nollning Det som D-Chip vill anordna under nollningen är följande:

• Välkomstmiddag för de nya tjejerna söndagen innan 
skolan börjar. Den skall vara gratis att gå på.

• En station under L.I.G.G. med märkesförsäljning brevid. 
Inför detta ska ett nytt märke tillverkas.

• Slasksittningen ”Sugga”, som skall hållas parallellt med 
killarnas sittning ”Mansgris” och följas av ett gemensamt 
eftersläpp. Denna sittning ska kosta lika mycket för tjejer 
som för killar. Suggan kommer att tilldraga sig i 
FIKAFIKA-rummet och därmed tillkommer problem 
gällande alkoholen. Försäljning är ej tillåten, men 
däremot får medtagen alkohol förtäras där. Detta måste 
lösas på något vis, exempelvis genom att D-Chip 
sponsrar alkoholen. Detta kanske dock ger fel intryck av 
föreningen, speciellt vid sökande av spons. 
Sandra Olsson skall vara ansvarig för detta event.

• Lunch med alla nya och gamla i D-Chip, exempelvis 
picknick, som åtminstonde de nya tjejerna inte behöver 
betala för.

• Spex utfört av D-Chip under nollningen.

• Uppdrag till de nya tjejerna: att utföra ett gyckel på en 
nollesittning. 

Mötet återgick till §6 Herrsittningen vid Alexanders ankomst.

Alexander lämnade mötet kl. 12.53

D-Chip har 20 000 kr i budget till nollningen. Mer pengar från 
LTH (10 000 kr) ska sökas, och en beskrivning av vad de skall 
användas till behöver framställas.

Ett företagsevent skulle kunna anordnas i höst. Sandra ska 
prata med Malin och Sanne angående tips om intresserade 
företag. Under nollningen skulle också en D-Chiptröja kunna 
delas ut, om något företag är intresserat av att sponsra denna. 
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Emma lämnar mötet kl.12.57.

Under nästa möte skall ansvarsområden under nollningen delas 
upp och beslutas om.

Carolina ankom kl 12.58

Eftersom många i styrelsen har andra uppgifter under 
nollningen, såsom phadder, peppare med mera, krävs noggrann 
planering för att allt ska gå ihop. Lisa ska överlämna 
märkesförsäljningen till någon annan under L.I.G.G. och lek-
stationen ska skötas av bland annat Sandra. 
De D-Chipmedlemmar som arbetade på herrsittningen ska 
tillfrågas om de vill hjälpa till även under nollningen.
Josefin talade om att hon kan ansvara för välkomstmiddagen. 
Även Louise, Carolina och Anna kan tänka sig detta.

§8  Övrigt D-Chip skulle kunna ha D-Chiptröjans motiv som logga. Först 
behöver D-sektionen tillfrågas eftersom deras ”D” ska användas. 
Ett extra vårterminsmöte ska hållas och då ska ansvarsfrihet 
och loggas tas upp. Tills dess ska en proposition om loggan 
skrivas.

§9  Meddelanden Sångarstridsförmännen har meddelat styrelsen att de vill 
framföra ett spex under herrmiddagen. Detta ska inskrivas i 
schemat för sittningen och meddelas till sångförmannen Lars. 

§10 OFMA Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 
13.03.

Vid protokollet Justeras

Elin Nilsson
Sekreterare

Josefin Karlsson
Ordförande


