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Protokoll D-Chip styrelsemöte 2013-10-11

Närvaro: Josefin Karlsson Ordförande
Elin Nilsson Sekreterare
Anna Lissborg Vice Ordförande
Emma Holmberg Ohlsson Informationsansvarig
Sandra Olsson Näringslivsansvarig
Mikaela Carlsson Eventansvarig

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

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

§3 Adjungeringar Inga adjungeringar fanns att administrera.

§4 Föredragningslista Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

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

§6 Märkesinköp Beslut om märkesinköp har redan fattats under tidigare möte.

Josefin Karlsson och Louise Hauzenberger har nu dessutom 
tittat en extra gång på det och meddelar att det är fritt fram för 
Lisa Claesson att beställa.

§7 Loggan Den tidigare skrivna motionen ska återanvändas till 
Höstterminsmötet efter att bilden på den nya loggan lagts till.

§8 Brickor Det är i nuläget fem personer som angett sig vilja ha en D-Chip 
bricka detta året. Styrelsen diskuterade hur många brickor som 
ska köpas in och kom fram till cirka 15-20 stycken. Emma 
Holmberg Ohlsson ska fråga D-sektionens medaljkommité om vi
kan beställa via dem.

§9  Övrigt Sandra Olsson meddelade att Tactel är bokat till den 12e 
november klockan 18.00. För medverkan på detta event ska D-
Chip få 1000 kronor som klumpsumma och dessutom 150 
kronor per närvarande medlem. 
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D-Chip står för alla medlemmars resekostnad. Tactel ska skicka 
affischer att sätta upp i skolan.

D-Chips homeparty är planerat till klockan 18.00 den 22e 
november i iDét. Det ska börja med servering av mat, antagligen
i form av pizza, och alkohol som finns att köpa i baren. 

Klockan 19.00 kommer ”husmusen” och då förflyttar sig alla 
tjejer till Shäraton. Elin Nilsson och Mikaela Carlsson ska göra 
ett event på dsek.se och skriva om det på Facebook. Mikaela 
ska även göra en affisch. 

Kostnaden för detta event är 50 kronor, vilket ska täcka priset för
mat som D-Chip köper in.

Informationsmötet om val av styrelseposter med D-Chips 
medlemmar gick bra, och intrycket gavs att det fanns många 
intresserade kandidater. 

§10  Meddelanden Josefin Karlsson meddelade att access till rummet ska ges till D-
Chips styrelsemedlemmar inom de närmsta dagarna. 

Emma Holmberg Ohlsson och Louise Hauzenberger ska städa 
föreningens skåp under tentaveckan. 

§11 OFMA Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 
12:35.

Vid protokollet Justeras

Elin Nilsson
Sekreterare

Josefin Karlsson
Ordförande


