
2013-09-25         Protokoll D-Chip
Sal 1426

2013-09-25

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2013-09-25

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
Alexander Theofanous Studierådsordförande

§1 OFMÖ Ordförande Josefin förklarade mötet öppnat klockan 12:17.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Lisa och Alexander Theofanous.

§4 Föredragningslista Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föregående mötesprotokoll Sköts upp till nästa möte.

§6 Nollegasquen Inför ceremonin som kommer att utföras under Nollegasquen 
behöver godishalsband inköpas, band till rosetterna ordnas och 
lappar att lägga på tjejernas platser skrivas. Louise 
Hauzenberger är ansvarig för att skriva lapparna. På fredag ska 
alla samlas i foaljen och ceremonin gäller endast D-Chips 
tjejmedlemmar. Styrelsemedlemmarna ska hjälpas åt att leda 
tjejerna rätt och det ska även stabstjejerna och sångförmannen 
göra, genom att nämna vart de ska gå innan sittningens slut. 
Lisa Claesson ska fråga microchip hur det går med deras 
gyckle. 

§7 Höstens events Sandra Olsson har haft kontakt med Sanne Bengtsson 
angående anordningen av ett event med företaget Tactel. Sanne
efterfrågade förslag på vad D-Chip hade velat göra tillsammans 
med företaget. Exempel som diskuterades under mötet var  
femkamp, bowling, laserdome, mingel+bio eller klättervägg+mat.
Sanne undrar även vilket som är viktigast angående 
företagsrepresetanten, att det är en tjej eller att det är någon 
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som studerat på Data eller Infocom. Styrelsen ansåg att det är 
viktigast vad personen studerat.

Mötet diskuterade hur julmyset med Avensia önskas se ut. Det 
skulle kunna anordnas en caselösning eller att de redogör för ett
aktuellt problem de arbetar med. Även en pepparkakshustävling 
vore roligt. 

D-Chips nästa höstterminsmöte bokades in till den 31 oktober. 

Anna Lissborg föreslog att hennes dansstång kan sättas upp i 
iDét för en eftermiddag så att D-chip tjejerna får prova på den. 
Det tyckte styrelsen var som ett bra förslag.

Elin Nilsson och Mikaela Carlsson ska boka datum för D-Chips 
homeparty då Husmusen kommer på besök.

§8  Övrigt Elin Nilsson ska be Niklas Johansson skicka den föreslagna 
loggan, utan rosett, så att den kan röstas igenom på 
höstterminsmötet. 

Det finns endast 17 stycken Silicon Valley-märken kvar, så Lisa 
Claesson ska beställa 100 stycken nya.

Mötet beslöt att Ella Eriksson ska vara D-Chips dansförman 
under hela 2013. En ny funktionärspost ska skrivas till 
höstterminsmötet och det ska läggas upp som en nyhet på 
hemsidan. Det ska även göras ett event på facebook där alla D-
Chipare blir inbjudna till dansgruppen.

För att få reda på vilka som önskar beställa ”Fortfarande 
Fräsch”-brickorna ska Emma Holmberg Ohlsson skicka en 
förfrågan till alla på den gamla D-Chipmaillistan. Brickorna ska 
delas ut under Skiphtet, alternativt erhållas via post. Studenter 
ska betala kontant och de gamla kan betala till D-sektionens 
kontonummer. 

Studierådsordförande Alexander Theofanous berätade att de vill 
få in fler tjejer till studierådet eftersom det för tillfället endast 
består av killar. De ägnar sig bland annan åt att motverka 
diskriminering och hade gärna haft tjejer som 
jämställdhetsombud eller funktionärer. Studierådet har möte 
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varannan onsdag, de onsdagar då D-Chip inte har möte.

Tid för D-Chips tjejmiddag och övrig planering ska bestämmas 
tillsammans med den nya styrelsen, men det är viktigt att 
information hinner komma ut innan skolan slutar för julen.

För att informera D-Chips medlemmar om vad de olika 
styrelseposterna innebär och vad det finns för möjligheter att 
engagera sig ska de bli inbjudna till ett speciellt möte. Då ska det
bjudas på baguetter efter anmälan till eventet. Baguetterna ska 
beställas från LED-café och detta görs av Sandra Olsson, Elin 
Nilsson och Anna Lissborg. Sandra ska lägga upp eventet på D-
sektionens hemsida. 
Detta möte ska äga rum den 9/10.

§9  Meddelanden Alexander Theofanous meddelade att det är Rosa Marchen den 
femte oktober. 

§10 OFMA Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 
13:03.

Vid protokollet Justeras

Elin Nilsson
Sekreterare

Josefin Karlsson
Ordförande


