
Styrelsemöte
D-chip

24:e januari 2007

Närvarande: Anna Ståhl, Sara Brodin , Malin Gurenius , Marie Li Korse, 
Jenny Håkansson, Johanna Lynn, Caroline Schimt

§ 1. OFMÖ

§ 2. Tid och sätt
Tid och sätt godkändes.

§ 3. Justeringskvinnor
Till justeringskvinnor valdes Sara Brodin och Anna Ståhl.

§ 4. Adjungeringar
Ingen.

§ 5. Föredragningslist
Föredragslistan godkändes.

§ 6. Föregående mötesprotokoll
Då föregående mötesprotokoll inte var påskrivet, bordlades 
denna punkt till nästa möte.

§ 7. Meddelanden
D-chip ska försöka vara med på programmästeriets aktviteter, 
t.ex. är det snart skridskoåkning.

§ 8. Tid för Styrelsemöten
Styrelsemöten ska försöka hållas torsdag lunch i vecka 2 varje 
läsperiod.

§ 9. Stadgar
Sara uppmanar alla i styrelsen att kolla upp i stadagarna vad du 
ska göra som styrelsemedlem. Johanna och Sara planerar att 
skriva om stadgarna.

§ 10.Aktiviteter
15 feb ska D-chip träffas i Saras korridor för att äta pannkakor 
och titta på film, eventuellt blir det även potatis och purjolöks 
soppa. Ett vårtterminsmöte för D-chip är även inplanerat. 



Johanna ska skicka ut ett mail för att se hur stort intresset för ett 
LAN är. Är vi inte mer än 8 kommer vi att vara hos Marie Li Korse.

Diskussionen om att D-chip ska hålla en sittning för att få in extra 
pengar flyttas till VT-mötet.

§ 11.Vårterminsmöte
Vårterminsmötet planeras att vara den 15 feb på 
pannkakskvällen.

§ 12.Hemsidan
Malin har planerat in ett möte med Ilona som har tagit över 
informationsposten. Hemsidan ska uppdateras med 
presentationer av styrelsen. Hemsidan ska förnyas. 

§ 13.Förändringar
Ilona håller på att designa ett nytt märke. Förslag på ett nytt 
märke var ”krama data”. Förslag på nya märken ska disskuteras 
på VT-mötet.
Vi ska anondra en träff för att skriva nya sånger, datum sätts på 
VT-mötet.

§ 14.Föreningspresentation
Sara ska skicka frågor till styrelsen så att vi kan lägga upp en 
liten presentation om styrelsemedlemmarna som kan visas t.ex. 
i D-Chips skåp om vi flyttar ner det till korridoren utanför Idét.

§ 15.Reklam
Ett bra sätt att synas är att aktivera sig i Flickor på Teknis, t.ex. 
genom att ställa upp som fadder.

§ 16.Övrigt
Vi ska försöka få ett eller flera D-Chip lag att ställa upp i 
sektionens inplanerade 6- kamp.

§ 17.OFMA

___________________________________ ___________________________________
Ordförande – Sara Brodin Sekreterare – Anna Ståhl

____________________________________ ____________________________________
Justeringskvinna – Sara Brodin Justeringskvinna – Anna Ståhl
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