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Protokoll fr̊an D-Chips styrelsemöte 29e april 2015

Närvaro: Sofia Siljeholm Ordförande

Emma Asklund Vice ordförande

Therese Magnusson Informationsansvarig

Elin Sakurai Ekonomiansvarig

Hanna Lindwall Näringslivsansvarig, t.om. §10

Sara Lindgren Eventansvarig

Elise Eborn Revisor

§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

Inga protokoll att godkänna.

§6 Meddelanden Sofia Siljeholm meddelade att discodekorationen i Utvik nu

är lagad.

§7 Internationalisering Sofia Siljeholm undrade hur vi ville göra rent konkret för att

börja internationaliseringen av D-Chip.

Sara Lindgren förslog att man visade upp sig p̊a deras events,

exempelvis genom att gyckla, s̊a att de blir medvetna om att

det finns en tjejförening.

Hanna Lindwall tyckte att man borde kontakta dem,

s̊a som vi gör med Micro-Chip, och bjuda in dem p̊a

välkomstlunchen.
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Sofia Siljeholm yrkade p̊a att punkten läggs till p̊a be-

slutsuppföljningen, med henne själv som ansvarig, och att

den rapporteras om p̊a nästa styrelsemöte.

Mötet beslöt att bifalla yrkandet.

§8 Gymnasietjejer Sofia Siljeholm undrade hur vi vill n̊a ut gymnasietjejer. Hon

p̊apekade även att vi egentligen redan har uppfyllt det m̊alet

i och med att vi visade upp oss p̊a Flickor P̊a Teknis men

att det kan vara kul att göra n̊agot mer.

Emma Asklund tyckte att vi bör åka ut p̊a mässor.

Mötet diskuterade vidare p̊a förslag men kom fram till att

vi borde börja med bara detta och sedan utöka när det väl

funkar.

Sofia Siljeholm yrkade p̊a att punkten läggs till p̊a be-

slutsuppföljningen, med henne själv som ansvarig, och att

den rapporteras om p̊a nästa styrelsemöte.

Mötet beslöt att bifalla yrkandet.

§9 Inför nollningen Sofia Siljeholm informerade att vi och D-Chip funktionärerna

kommer ringa upp Micro-Chipare under sommaren samt att

välkomstlunchen blir av söndagen innan uppropet.

Vidare undrade hon hur vi vill göra med utdelandet av av

uppdraget till Micro-Chip.

Mötet tyckte att Chipnicken var bra förra nollningen och

beslöt att en Chipnick ska h̊allas även denna nollning.

Sofia Siljeholm undrade även om D-Chip skulle vilja h̊alla i

en L.I.G.G.-station i år och ville i s̊a fall ha förslag p̊a vad.

Hanna Lindwall föreslog ”Förlora svansen” där alla f̊ar varsin

repsvans och m̊alet är att ta s̊a m̊anga utav de andras svansar

som möjligt.

Vidare kom hon med idén att äta kolasnören, eller annat

ätbart, utan att använda händerna.
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Hanna Lindwall föreslog ocks̊a att man sminkar varandra

med förbundna ögon.

Sofia Siljeholm tyckte att man även kan återanvända leken

med ögonbindlar fr̊an förra årets L.I.G.G.-station.

Mötet beslöt att Sofia Siljeholm skickar in de förslagen till

staben.

Sedermera undrade Sofia Siljeholm om det fanns n̊agra andra

förslag inför nollningen.

Sara Lindgren ans̊ag att man borde ha en lunch med Micro-

Chip och D-Chip p̊a exempelvis MoP.

Mötet beslöt att vi ska ha en s̊adan lunch.

Vidare tog Hanna Lindwall upp att det eventuellt kommer

bli ett studiebesök p̊a Sony under nollningen.

Elin Sakurai tyckte att Gryning-sittningen var kul förra noll-

ningen och att n̊agot liknande bör h̊allas igen. Och att man

kan subventionera biljetterna till den om det blir n̊agot kvar

fr̊an nollningsbudgeten.

Mötet tyckte det lät bra och Sofia Siljeholm svarade att hon

ska kolla med staben om det finns möjlighet för D-Chip att

h̊alla n̊agot s̊adant för Micro-Chip detta år.

§10 Övrigt Hanna Lindwall informerade att Academic Work vill ha ett

event, troligen p̊a LTH, den 11e maj där de g̊ar igenom inter-

vjuteknik och eventuellt även har en CV-granskning. Vidare

undrade hon om detta lät kul och om datumet passade.

Mötet tyckte det lät kul och att datumet passade.

Hanna Lindwall meddelade även att Avensia skulle vilja ha

ett event i vecka 21 och undrade om den veckan passade.

Mötet svarade att det lät bra, men helst inte m̊andagkvällen

d̊a styrelsen har utvärderingsmöte d̊a.

Hanna Lindwall lämnade lokalen.

Sofia Siljeholm informerade att fakturan för pinsen har kom-

mit och att det var 100 stycken pins för priset av 1895 SEK.

Vidare undrade hon om vi kunde sätta priset för en pin till

20 SEK.

Mötet beslöt att sätta priset för en pin till 20 SEK.
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Sara Lindgren undrade om hon kunde f̊a väljas in som D-

Chip funktionär med mandat fr̊an 1a juli.

Mötet beslöt att välja in Sara Lindgren som D-Chip funk-

tionär med mandat fr̊an 1a juli.

Vidare undrade Sara Lindgren om hon fick starta ett

Youtube-konto för D-Chip som hon kan fylla med rolighe-

ter.

Mötet beslöt att Sara Lindgren fick starta ett Youtube-

konto i D-Chips namn och att hon f̊ar ansvara för att den

sköts.

§11 OFMA Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet avslutat kloc-

kan 12:55.

Mötessekreterare Justerat

Elin Sakurai Sofia Siljeholm

Mötessekreterare Ordförande
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