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Protokoll D-Chip styrelsemöte 2013-11-06

Närvaro: Josefin Karlsson Ordförande
Sandra Olsson Näringslivsansvarig
Louise Hauzenberger Ekonomiansvarig
Emma Holmberg Ohlsson Informationsansvarig
Sofia Siljeholm Årskursrepresentant D2

§1 OFMÖ Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 
12:18.

§1.1 Val av mötessekreterare Mötet beslöt att välja Sofia Siljeholm till mötessekreterare.

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Sofia Siljeholm.

§4 Föredragningslista Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan med följande 
tillägg: 

– §8.1 Avensia
– §8.2 Saknade protokoll
– §8.3 Möbler till D-Chips rum

§5 Föregående mötesprotokoll Inga protokoll godkändes.

§6 Tackfest Josefin informerade att hon har gjort ett Facebook-event för 
tackfesten men att få har anmält sig hittills. Vidare undrade hon 
när mötet tror att banor behöver bokas.

Emma föreslog att banor bokas cirka 2 veckor innan och 
föreslog även att Josefin skickar ut en OSA-grej så att hon kan 
boka dem i tid.

§7 Homeparty Punkten bordlades.

§8 Snickerboa Josefin ansåg att viktigast för D-Chip under Snickerboa är att 
fixa kassaskåpet. Vidare bad hon så många som möjligt att 
komma dit på lördagen för att hjälpa till med detta.

Mötet föreslog att hon kollar med Fredrik Åkerberg om de 
behöver hjälp med det.
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§8.1 Avensia Sandra informerade att Avensia föreslog datumen 4e samt 5e 
december. Vidare berättade hon att de som går kinainriktningen 
inte kan närvara den 4e men att Sandra själv inte kan närvara 
den 5e. Så hon frågade om mötet har några förslag på lösningar 
till problemet.

Emma undrade om det skulle gå att byta vecka.

Sandra svarade att kalendern är full med grejer. 

Mötet ansåg att eventet i så fall bör vara den 5e december och 
att Sandra får deltaga i den mån hon känner sig ha tid med. 

Sandra informerade vidare att Avensia inte vet vad de vill göra 
under eventet. Hittills har hon fått in förslag på att dekorera 
pepparkakshus och bad mötet om fler förslag.
 
Mötet påpekade att någon typ av mat skulle uppskattas då 
eventet är på kvällen.

Josefin föreslog att de har en PHP-föreläsning. Alternativt att 
man får sitta med representanterna och de visar vad de gör när 
de arbetar.
 

§8.2 Saknade protokoll Mötet kollade på D-Chips hemsida och konstaterade att förutom 
protokollet för detta möte så  är inte de två senaste protokollen 
varken godkända eller upplagda.

§8.3 Möbler till D-Chips rum Josefin informerade att D-Chip har 6000 SEK att spendera på 
rummet. Vidare visade hon upp en preliminär budget. 

Emma undrade varför det ska finnas ett kylskåp med frys där.

Josefin svarade att det kan användas till fikaförvaring samt 
matförvaring inför events såsom föreningsmöten.

Mötet kom fram till att detta bör diskuteras mer exakt med nästa 
styrelse.
 

§9  Övrigt Inget diskuterades.

§10  Meddelanden Inget meddelades.
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§11 OFMA Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 
12:50.

Vid protokollet Justeras

Sofia Siljeholm
Mötessekreterare

Josefin Karlsson
Ordförande


