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§1 OFMÖ Sara förklarar mötet öppnat.

§2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.

§3 Justeringskvinnor Mötet valde följande till justeringskvinnor:

• Sara Brodin

• Johanna Lynn

§4 Adjungeringar Mötet valde att adjungera:

• Josefin Brandt

• Malin Gurenius

• Pernilla Andersson

§5 Föredragningslista Föredragslistan godkändes med ändringen paragraf 13 Tröjor.

§6 Föregående mötes
protokoll

Föregående mötes protokoll fanns inte utskrivet. Ett godkän-
nande skjuts till nästa möte.

§7 Beslutsuppföljning Det har varit D-chip LAN i iDét vilket gick mycket bra.

Det finns ett designförslag på tröjor till D-chipmedlemmar.

§8 Meddelanden Pernilla meddelade att DEA har haft möte vilket varit mycket
lyckad, dock är inte E-tjejerna varit intresserade av DEA. DEA
är en organisation som samlar tjejer som håller på att och redan
tagit examen.

§9 Flicka på Teknis Sara ska kontakta toastmasters för gasquen på Flicka på Teknis
för att se om D-chip har möjlighet att komma och spexa.

§10 Aktiviteter Det uppskattade LAN:et ska köras i repris, antagligen under
vecka 22.

En utekväll, med mat, bestämdes till den 20:e april (fredag läsvec-
ka 4). Jojo skulle kolla upp en möjlig sittninge på Hallands.
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§11 Nollning Den första kontakten under nollningen är viktig och att D-chip
ska ringa runt till de nya tjejerna och informera om en träff da-
gen innan uppropet.

Dammiddagen kommer i år antagligen ligga i läsvecka 1 och
det är viktigt att bjuda in de gamla tjejerna i tid så att har möj-
lighet att komma.

Studievägledare Nora har kontaktat D-chip om någon är villig
att hålla i Datorstugan under vecka 0. Marie och Caroline var
intresserade och kontaktar Nora.

§12 E-tjejerna Kontakten med E-tjejerna kan bli bättre och en middag för och
med dem är planerad till hösten.

§13 Tröjor Jenny har tagit fram ett förslag på design på D-chiptröjor. Hon
ska maila ut det till mailinglistan.

§14 Övrigt Det är jubileum för D-sektionen i år, det kommer dock firas först
nästa vår enligt jubileumsgeneral Gustav Bodenäs. Detta är nå-
got D-chip vill engagera sig i på något sätt.

Styrelsemöte på torsdag i läsvecka 2 varje period står fast.

§15 OFMA Sara avslutar mötet.

Sara Brodin
Ordförande

Johanna Lynn
Mötessekreterare
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