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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte 28e januari 2015

Närvaro: Sofia Siljeholm Ordförande

Emma Asklund Vice ordförande

Nora Wernerson Sekreterare

Therese Magnusson Informationsansvarig

Elin Sakurai Ekonomiansvarig

Hanna Lindwall Näringslivsansvarig

Sara Lindgren Eventansvarig

§1 OFMÖ Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet öppnat klockan

12:20.

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

§3 Adjungeringar Inga adjungeringar.

§4 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§5 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Godkännande av föreg̊aende mötesprotokoll skjöts upp till

nästa möte.

§6 Meddelanden Inga meddelanden

§7 Beslutsuppföljning Eventuellt inköp av broscher diskuterades.

Pins ska diskuteras nästa möte.

En kamera ska införskaffas till D-Chip.

Punkten bronsrosetter ströks.

§8 Val av funktionärer Anna Lissborg: D-Chipfunktionär

Elin Nilsson: D-Chipfunktionär

Lia Karida: D-Chipfunktionär och Årskursrepresentant för

C2

Mötet valde att välja funktionärerna i klump.

Mötet beslöt att välja klumpen.

§9 Datum diskussionsmöte Mötet beslöt att ha diskussionsmöte den 19e februari 2015.

§10 Tröjbeställning Mötet beslöt att beställa tröjor till styrelsen.

Vice ordförande Emma Asklund tilldelades ansvar för

tröjbeställning.

§11 Temasittning Mötet beslöt att ha superheros undercover som tema p̊a

temasittningen.
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§12 Jubileum D-Chip fyller 20 år i år och därför föreslog Eventansvarig

Sara Lindgren sa att vi ska ha en jubileumsvecka n̊agon g̊ang

i år. Mötet tyckte att det lät som en bra idé.

Förslag:

Onsdag: n̊agon rolig aktivitet.

Lördag: Finsittning

Söndag: Bakishäng

§13 Övrigt Ordförande Sofia Siljeholm bad styrelsen att komma med

förslag p̊a datum som de kan ha disskusionsmöte med Elekt-

ra för att boka ett möte för att diskutera förh̊allningsregler

i utvik och eventuella gemensamma event. Mötet föreslog

fredag 27/1 kl 15. Ordförande Sofia Siljeholm kollar med

Elektra om det datumet passar dem.

Ordförande Sofia Siljeholm uppmanar alla att kolla om de

har access till utvik med sina lu-kort.

Det diskuterades om man skulle ha julbord som D-Chip

alumni middag istället för att ha det som ett event under

v̊aren. Mötet beslöt att prova det konceptet. Mötet beslöt

att arrangera julbordet för alumnimedlemmarna den 28/11

2015.

§14 OFMA Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet avslutat kloc-

kan 12.55.

Mötessekreterare Justerat

Nora Wernerson Sofia Siljeholm

Sekreterare Ordförande
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