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Protokoll D-Chip styrelsemöte 2013-11-20

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
Sofia Siljeholm Årskursrepresentant D2
Per Ahlbom Chip N'Dale
Sara Lindgren
Elise Eborn
Filippa de Laval

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

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

§3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Sara Lindgren, Elise Eborn, Filippa 
De Laval och Per Ahlbom i klump.

§4 Föredragningslista Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

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

§6 Homeparty Alexander Magnussen har inte meddelat vad sexet vill ha för 
tack för att de står i baren än. Elin Nilsson och Mikaela Carlsson 
ska ta reda på vad som önskas, och även fråga honom om 
Sanne Bengtsson får lov att komma. Det är hittills 21 stycken 
anmälda. Det som är viktigt att tänka på är att pizzorna ska 
beställas i god tid. 

Sandra Olsson anlände till mötet 12.19.

§7 Möbler till rummet Josefin Karlsson och Louise Hauzenberger har kollat upp olika 
saker som D-Chip hade behövt införskaffa till rummet, 
exempelvis en kyl och frys, en microvågsungn och en låsbar 
hurts. I hurtsen skulle då till exempel kakor och alkohol kunna 
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låsas in, men själva kassaskåpet står i D-sektionens 
styrelserum. Sara Lindgren hade hört att sektionen blivit 
erbjuden ett arkivskåp som de inte ville ha. D-Chip ska ta reda 
på om det kan vara av intresse för oss. 

D-Chip hade kunnat förvara en dansstång i rummet ifall det finns
möjlighet att sätta upp den i iDét.

Mötet beslöt att ålägga Josefin Karlsson, Louise Hauzenberger 
och Sofia Siljeholm att köpa in möbler till rummet.

§8  Övrigt Anna Lissborg frågade Sofia Siljeholm och Sandra Olsson om 
de har någon specifik plan över hur de ska hinna med D-Chip 
och nollningen, då de ska ställa upp som Stab under sektionens 
höstterminsmöte. De svarade att de ska planera nollningen tidigt
under våren så att allt är löst inför den. De kan vara med på 
vissa grejer och annat får resten av styrelsen hjälpa till med. De 
garanterade att de ska lägga ner tid på D-Chip också.

Per Ahlbom vill göra ett kollage av alla D-Chips 
hedersmedlemmar och sätta upp det i rummet. Det kan även 
finnas grupporträtt på styrelsen där. 

Josefin Karlsson meddelade att tre banor är bokade till 
tackfesten, vilket innebär att vi kan bli upp till 15 personer. 

Alla var nöjda med Tactel eventet, både dem och vi. Vi borde 
göra mer sånt! 

På testamenteskvällen ses styrelsen i entrén kl 17, köper mat 
och går hem till Elin Nilsson. Per Ahlbom kan också vara med 
och skriva ett om han vill. 

Sandra Olsson påminde alla om att de ska anmäla sig till 
Avensia. Mikaela Carlsson tog på sig att göra affischer till detta.

§9  Meddelanden Anna Lissborg meddelade att speglarna nu är uppsatta, efter 
helgens snickerboa. 

Det behöver skrivas två policydokument angående kassaskåpet,
ett inom D-Chip föreningen och ett mellan D-Chip och D-
sektionens styrelse.
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Filippa de Laval undrade vilka som är firmateckanare, om det är 
hela styrelsen eller enbart Per Ahlbom. Detta borde kollas upp 
och förtydligas.
Det räcker dock att Ordförande och Ekonomiansvarig kommer in
i kassaskåpet.

Josefin Karlsson ska skriva ett diplom till vår nya hedersmedlem 
och annonsera detta för honom på tackfesten. 
D-Chip ska även göra Josefins roliga idé som har med Chip 
N'Dale att göra, men är mycket hemlig. Per Ahlbom blev 
utslängd från mötet 12.44 så att detta kunde diskuteras. 

§10 OFMA Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 
12:49.

Vid protokollet Justeras

Elin Nilsson
Sekreterare

Josefin Karlsson
Ordförande


