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Protokoll D-Chip styrelsemöte 2013-05-02

Närvaro: Josefin Karlsson Ordförande
Elin Nilsson Sekreterare
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 förklarade mötet öppnat klockan 12:15.

§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 med tillägget 
§5.1 Köpa kassaskåp.

§5 Föregående mötesprotokoll Mötet beslöt att godkänna två föregående mötesprotokoll i 
klump. 

§5.1 Köpa kassaskåp Louise Hauzenberger påpekade att det är svårt för D-Chip att 
komma åt kassan då den är inlåst i D-seks styrelserum. Mötet 
beslöt därefter att inhandla en kassa vars pris understiger 400 
kronor. Detta ska skötas av Louise och kassan ska förvaras i 
sektionens styrelserum fram till dess att vi fått tillträde till 
D-Chiprummet.

§6 Nollningen Styrelsen kommer antagligen inte ha tid att anordna en lunch 
under nollningen. För att D-Chips medlemmar ändå ska få träffa 
nollorna kan de bli inbjudna till välkomstmiddagen istället, vilken 
de får betala för själva. Inbjudan gäller då endast till middagen 
och inte till lekarna tidigare på dagen. De som ringer runt till de 
nya tjejerna är de som ska få komma. Per Ahlbom erbjöd sig att 
hjälpa till att anordna välkomstmiddagen.
Sandra ska vara ansvarig för Suggan och söka spons till 
D-Chips lek under L.I.G.G. på exempelvis ett bageri. Josefin ska 
vara ansvarig för själva L.I.G.G.-stationen 
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§7 Produktsponsring Mötet diskuterade att det nya D-Chiprummet borde innehålla 
vissa nödvändigheter såsom kylskåp, microvågsugn och soffa. 
Sandra ska försöka söka spons till detta.

§8 Logga Elin ska be Niklas göra ett par förslag på en logga till D-Chip. 
Den ska innehålla ett D med CHIP innuti och en rosett.

Proposition om loggan behöver skrivas till det extra 
vårterminsmötet.

§9  Övrigt Då Elektra hörde talas om rummet som ska tilldelas D-Chip 
efterfrågade även dem tillgång till detta rum. Mötet kom efter 
diskussion fram till att det inte är en bra idé eftersom D-Chip 
kommer påkosta inredning av rummet och dessutom förvara 
värdesaker där. Om husstyrelsen skulle besluta att det ska delas 
med Elektra får D-Chipstyrelsen skriva ett policydokument 
angående betalningsskyldighet vid försvinnande av saker.

Emma ska skriva en proposition till extra VTM och en motion till 
D-sektionen angående D-Chipmedaljer. 

Datatjej har kontaktat Josefin och frågat om D-Chip är 
intresserade av att anordna evenemang åt dem. Mötet 
diskuterade hurtillvida detta skulle gynna föreningen och kom 
fram till att D-Chip antagligen inte skulle tjäna mycket på det. 
Den enda fördelen skulle vara att få träffa andra datatjejer från 
runtom i Skåne. Det är dock fördelaktigare för oss att anordna 
våra egna event. Josefin ska meddela Datatjej att vi avböjer, 
men som vanligt gärna deltar på deras tillställningar.

Märkvärdig Lisa Claesson har designat ett märke inför 
nollningen och mötet beslöt att hon ska köpa in 100 stycken 
märken av denna sort.

D-Chip vill starta en dansgrupp som träffas regelbundet och lär 
sig olika danser tillsammans. Detta skulle leda till att D-Chip 
redan har en färdig repertoar av snygga uppträdanden då ett bra 
tillfälle att spexa plötsligt inträffar. Ella Eriksson ska tillfrågas om 
hon vill hålla i detta. En post som idrottsförman eller liknande 
skulle kunna läggas till i reglementet.
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§10  Meddelanden Inga meddelanden.

§11 OFMA Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 
12.54.

Vid protokollet Justeras

Elin Nilsson
Sekreterare

Josefin Karlsson
Ordförande


