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Protokoll D-Chip styrelsemöte 2013-05-15

Närvaro: Josefin Karlsson Ordförande
Elin Nilsson Sekreterare
Louise Hauzenberger Ekonomiansvarig
Emma Holmberg Ohlsson Informationsansvarig
Sandra Olsson Näringslivsansvarig
Mikaela Carlsson Eventansvarig
Per Ahlbom Chip'N Dale

§1 OFMÖ Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 
12:15.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Per Ahlbom.

§4 Föredragningslista Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föregående mötesprotokoll Mötet beslöt att godkänna.

§6 Lokal På grund av beslutet att även tjejföreningen Elektra kommer få 
tillgång till rummet, behöver ett dokument skrivas med de regler 
som kommer att gälla. 
D-Chips styrelse ska ha tillgång till rummet för vistelse och 
förvaring, dock inte förvaring av värdesaker. Om ett skåp med 
lås införskaffas skulle vi kunna förvara alkohol och diverse 
kontorstillbehör där. 
Eftersom rummet endast är temporärt lägger inte föreningen ut 
pengar på möblering, utan detta måste ske kostnadsfritt med 
hjälp av sponsring eller liknande. Styrelsen ska diskutera vilket 
slags möblemang som önskas: skrivbord, soffa eller vanligt bord.
Sandra Olsson har mailat IKEA angående detta och de ska höra
av sig under slutet av veckan.
De regler som ska gälla angående festande i rummet 
diskuterades på mötet. Förslagsvis ska endast tjejer få festa där,
eller bara dem med access. Vid festande i lokalen måste allt 
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städas undan ordentligt och ingen obehörig får lämnas där själv. 
Louise Hauzenberger har mailat ansvarig angående access till 
rummet, och det kommer vi få snart. Det behöver dock 
bestämmas exakt vilka som ska få access och detta ska göras 
av ordförande i respektive förening. Alla som ska få access 
måste först bli godkända av dem. 

§7 Logga Niklas Johansson har designat nio stycken förslag till D-
Chiploggor och styrelsen föredrog nummer sex. Josefin Karlsson
ska skriva en motion till extra vårterminsmötet för att den ska 
kunna bli vald av föreningen. 

§8  Övrigt Josefin Karlsson meddelade att D-Chip ska få ha ett kassaskåp i
D-sektionens styrelserum. Ordförande och ekonomiansvarig ska
få access till rummet och mötet kom fram till att även 
eventansvarig ska ha tillgång till själva kassaskåpet, men ej till 
styrelserummet. 

Josefin har pratat med Malin Andersson angående Rosa 
Marchen och hurtillvida D-Chip ska söka spons till denna. Malin 
ansåg att det lätt blir konkurrens om D-Chip och D-sektionen 
söker var för sig och ser hellre ett samarbete gällande 
sponssökandet. 

§9  Meddelanden D-sektionen har extra vårterminsmöte på onsdag klockan 17.

Mat kommer att serveras på D-Chips extra vårterminsmöte på 
måndag.

§10 OFMA Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 
12:42.

Vid protokollet Justeras

Elin Nilsson
Sekreterare

Josefin Karlsson
Ordförande


