
Styrelsemötesprotokoll
15 april 2015

Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte 11e februari 2015

Närvaro: Sofia Siljeholm Ordförande

Nora Wernerson Sekreterare

Therese Magnusson Informationsansvarig

Hanna Lindwall Näringslivsansvarig

Sara Lindgren Eventansvarig

Filippa de Laval Revisor

§1 OFMÖ Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet öppnat klockan

12:17.

§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

Mötet beslöt att godkänna mötesprotokollet fr̊an 12/10

2014.

§6 Meddelanden Informationsansvarig Therese Magnusson meddelade att Hu-

vudboken p̊a D-Chips hemsida för tillfället bara är tillgänglig

för D-Chip funktionärer d̊a hon upptäckt att den tidigare

varit öppen för alla att se. Tanken är att Huvudboken ska

vara öppen för alla D-Chips medlemmar vilket Therese ska

åtgärda.

Det blir inget gyckel p̊a flickor p̊a teknis fr̊an D-Chips sida.

§7 Beslutsuppföljning

• Pins till D-Chip: Pins ska diskuteras nästa möte.

• Kamera till D-Chip: Kamera till D-Chip ska disku-

teras nästa möte.

§8 Val av funktionärer Sandra Olsson: D-Chipfunktionär

Mötet beslöt att välja in Sandra till D-Chipfunktionär.

§9 Datum VTM och propo-

sitionsmöte

Mötet beslöt att ha VTM den 13e april 2015 kl 17:15.

Mötet beslöt att ha propositionsmöte den 30e mars 2015 kl

17:15

§10 Budgetgenomg̊ang Ekonomiansvarig eremitus Filippa de Laval förklarade tan-

ken med D-Chips budget för i år.
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§11 Temasittning Sittningen kommer att börja kl 18, biljettförsäljning börjar

p̊a m̊andag. Tanken är att varje arbetslag har varsin dag

d̊a de säljer biljetter under lunchen. Dansövningar p̊ag̊ar.

S̊angförmänn är satta, Simon(S̊angförman D-sek) och Se-

bastian (Chip’N Dale). Barutbildning för barjobbarna samt

styrelsen kommer att ske n̊agon g̊ang innan sittningen.

§12 Jubileum Bestämt:

Onsdag: Lunchsittning i iDét.

Lördag: Finsittning

Söndag: Bakishäng

Förslag p̊a andra aktiviteter finns p̊a driven där man även

kan lägga till egna förslag. Omröstning av dessa förslag kom-

mer ske p̊a facebook.

§13 Alla hjärtansdag D-Chip brukar arrangera n̊agot p̊a alla hjärtans dag som till

exempel att baka kakor att dela ut till sektionen under dagen.

Det diskuterades om detta i år men mötet kom fram till att

inte göra n̊agot d̊a det var för kort in p̊a för att hinna fixa

n̊agot bra.

§14 Övrigt Alumnerna vill att D-Chip gycklar p̊a alumnimiddagen.

Mötet beslöt att göra det.

Dammiddag 2.0 kommer att bli av. Preliminärt datum 18/4.

§15 OFMA Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet avslutat kloc-

kan 13:02.

Mötessekreterare Justerat

Nora Wernerson Sofia Siljeholm

Sekreterare Ordförande
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