
Föreningsmötesprotokoll
5 mars 2015

Protokoll fr̊an D-Chips föreningsemöte 5e mars 2015

Närvaro: Sofia Siljeholm Ordförande

Emma Asklund Vice ordförande, fr.o.m. §7
Elise Eborn Revisor

Filippa de Laval Revisor

Sara Lindgren Eventansvarig

Elin Sakurai Ekonomiansvarig

Hanna Lindwall Näringslivsansvarig, fr.o.m. §8
Emma Holmberg Ohlsson

Louise Hauzenberger

Amy Niklasson

Emelie Sandström

Ella Eriksson

§1 OFMÖ Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet öppnat klockan

12:18.

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

§3 Adjungeringar Inga adjungeringar fanns.

§4 Val av justeringskvinnor Mötet beslöt att välja Sara Lindgren och Elise Eborn till

justeringskvinnor.

§5 Val av rösträknare Mötet beslöt att välja Sara Lindgren och Elise Eborn till

rösträknare.

§6 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan i sin helhet.

§7 Meddelanden Emma Holmberg Ohlsson p̊apekade att det fortfarande finns

de fr̊an årskullen 2009 som studerar och som inte fick kallel-

sen till mötet.

Emma Asklund kom in i salen.

1 (2)
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§8 Jubileumsbudget Sara Lindgren presenterade bilagorna och klargjorde vissa

bitar.

Filippa de Laval p̊apekade att chokladprovningen var onödigt

dyr och tyckte att man kanske kunde lösa den p̊a annat vis.

Elise Eborn inflikade att man skulle kunna l̊ata tjejerna be-

tala för det själva.

Emma Holmberg Ohlsson höll med och ans̊ag att man även

skulle kunna bjuda med alumner.

Louise Hauzenberger ans̊ag att fler av eventen hade varit

trevliga om de riktat in sig till alumner.

Emma Holmberg Ohlsson höll med och tyckte att de skulle

kunna f̊a vara med p̊a finmiddagen. I s̊a fall skulle D-Chip

kunna st̊a för tillst̊andskostnaden, allts̊a 1500 SEK.

Filippa de Laval ville att D-Chip skulle ragga p̊a sm̊abarn

under jubileumsveckan.

Hanna Lindwall kom in i salen.

Filippa de Laval ifr̊agasatte kostnaden för öl- och ciderprov-

ningen d̊a det inte verkade ing̊a en kostnad för tillst̊and. Hon

visste dock inte exakt hur mycket det skulle kosta.

Sofia Siljeholm föreslog att den ökades till 2000 SEK.

Filippa de Laval yrkade att budgetposten ”4803 Jubileums-

vecka” läggs till i budgeten som en kostnad och att den f̊ar

4500 SEK.

Mötet beslöt att bifalla yrkandet.

§9 Övrigt Inget diskuterades.

§10 OFMA Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet avslutat kloc-

kan 12.58.

Mötessekreterare Justerat Justerat

Sofia Siljeholm Sara Lindgren Elise Eborn

Mötessekreterare Justerare Justerare

2 (2)


