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Protokoll D-Chip styrelsemöte 2013-09-08

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 
12:18.

§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 Punkten sköts upp till nästa möte.

§6 Nollning Josefin Karlsson föreslog att D-Chip ska bjuda sina medlemmar 
på lunch för att de ska lära känna varandra bättre och för att de 
nya tjejerna ska komma in i vår gemenskap. Det tyckte mötet lät 
som en mycket bra idé. Lunchen ska äga rum den 20/9, nästa 
vecka, på Moroten & Piskan. Detta event ska finansieras av 
pengarna D-Chip har fått från jämställdhetsfonden.

Louise Hauzenberger anlände till mötet klockan 12:26.

§7 Höstens events Sandra Olsson sitter med på D-sektionens näringslivsmöten och
planerar, tillsammans med sektionen, företagsevent med Tactel 
och Avensia under hösten. Josefin Karlsson påpekade att det är 
viktigt att D-Chip står på sig och får en bra överenskommelse 
vad gäller inkomsterna eftersom det är via D-Chip som denna 
kontakt startat och underhållts. Tidigare år har hela summan från
Tactel gått till D-Chip och vad gäller Avensia har D-sektionen fått
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en fast summa och D-Chip har fått 100 kronor per närvarande 
medlem. 

Per Ahlbom planerar, tillsammans med en föregående Chip'N 
Dale Björn Nilsson, att anordna en fest för D-Chips medlemmar. 
Det blir exempelvis grillning eller något annat skoj. 

§8  Övrigt Ett protokoll angående regler för den nya lokalen har skrivits av 
Josefin Karlsson och Elektras ordförande. Detta lästes upp 
under mötet. Huvudpunkterna var att rummet ska skötas 
ordentligt och endast användas till ändamålsenliga saker, inga 
värdesaker får förvaras där och förenigarna ansvarar för sin 
respektive sida av rummet.
Förslag på ett fint namn till rummet uppskattas.

§9  Meddelanden Inga meddelanden. 

§10 OFMA Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 
12:44.

Vid protokollet Justeras

Elin Nilsson
Sekreterare

Josefin Karlsson
Ordförande


