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Protokoll D-Chip styrelsemöte 2013-10-31

Närvaro: Josefin Karlsson Ordförande
Elin Nilsson Sekreterare
Anna Lissborg Vice Ordförande
Louise Hauzenberger Ekonomiansvarig
Emma Holmberg Ohlsson Informationsansvarig
Sandra Olsson Näringslivsansvarig
Lisa Claesson Märkvärdig
Mikaela Carlsson Eventansvarig

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

§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 
§7.1 Budget.

§5 Föregående mötesprotokoll Mötet bordlade godkännandet av föregående mötesprotokoll 
med kommentaren att vi ska titta igenom vilka protokoll som är 
godkända och upplagda.

§6 Tackfest D-Chip har en tackfest inplanerad i årets budget och Josefin 
Karlsson och Louise Hauzenberger kom med ett förslag på 
tackfests-aktivitet: att åka till Malmö och bowla.

De har gjort en kostnadskalkyl för detta och skrivit en lista på de 
som är välkomna att vara med. 

Styrelsen diskuterade förslaget och kom fram till att om det hålls 
på en söndag så kan de som vill också äta tillsammans efteråt. 
D-Chip ska förutom bowlingen bjuda på en snackstallrik till varje 
bana och på resan dit. 

Mötet beslöt att hålla tackfesten den förste december klockan 
16-17.

Föreningen ska införskaffa ett jojo-kort som kan användas till 
evenemang som detta och Tactel.



2013-10-31         Protokoll D-Chip
Sal 1123

2013-10-31

§7 Homeparty Planeringen av årets homeparty går bra och det är 16 anmälda 
gäster hittills. 

Elin Nilsson ska prata med Alexander Magnusson om hur de 
som jobbar i baren vill bli tackade.

§7.1 Budget Josefin Karlsson visade den budget som ska presenteras ikväll 
på höstterminsmötet. 

Det som diskuterades var ifall budgeten för märken borde höjas, 
men det beror på vad medaljerna kommer att kosta. Det finns 
många märken för tillfället och fler är beställda.

§8  Övrigt Sandra Olsson meddelade att det är 24 stycken anmälda nu, 
vilket är över den gräns på 20 personer som Tactel önskat. 

D-Chip ska betala resan till Malmö för alla som är med och 
samlas vid skolan innan. Mötet beslöt att Sandra Olsson ska 
köpa ett jojokort för en summa som täcker kostnaden för alla 
anmälda.

Styrelsens testamenteskväll flyttas till den 26/11 och ska äga 
rum hemma hos Elin Nilsson. 

Lisa Claesson ska ta med märkesväskan på evenemang som 
Homepartyt och Tactel, för att ge fler möjligheter för tjejerna att 
köpa märken.

§9  Meddelanden Emma Holmberg Ohlsson och Louise Hauzenberger har köpt ett
pepparkakshus-kit som styrelsen ska dekorera under 
testamentekvällen och som sedan ska stå i D-Chips skåp. 

De har även införskaffat en rosa och lila julbock som ska tas 
fram närmare jul.

§10 OFMA Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 
12:50.
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Vid protokollet Justeras

Elin Nilsson
Sekreterare

Josefin Karlsson
Ordförande


