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Närvarande: Linda Andersson (d01la)
Jenny Nilsson (d01jn)
Jenny Carlström (d01jc)
Pernilla Andersson (d03pa) Josefine Brandt (d03jbr)
Malin Gurenius (d03mg)
Boel Mattson (d03bm)
Hanna Färnstrand (c03hf)
Isabelle Magnusson (c03im)
Johanna Lynn (d04jly)
Caroline Schmidt (d04cs)
Anna Ståhl (c04as)
Marie Olofsson (c04mo)
Louise Relkman (c04lr)

§1 OFMÖ

§2 Tid och sätt

Tid och sätt godkändes.

§3 Justeringskvinnor

Mötet valde följande till justeringskvinnor:

• Josefin Brandt

• Jenny Nilsson

§4 Dagordning

Dagordningen godkändes.

§5 Föregående protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes.

§6 Valärenden

• Ordförande - Linda Andersson
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• Sekreterare - Hanna Färnstad

• Kassör - Josefin Brandt

• Märkvärdig - Jenny Carlström Malin Gurenius

• d02 representant - Jenny Nilsson

• d03 representant - Pernilla Andersson Suppleant - Krisztina Barta

• d04 representant - Carolina Kess

• c02 representant - Kajsa Karlsson

• c03 representant - Isabelle Magnusson

• c04 representant - Marie Olofsson Suppleant - Louise Relkman

• Valberedning -

• Revisor - Martin Johansson

§7 Ändring av stadgar

Förändringarna av stadgarna godkändes i sin helhet av mötet.

§8 D-chip 10 år

Nästa år fyller D-chip 10 år. Detta ska firas på tillbörligt vis. Förslag från
styrelsen är att fira med en middag med de äldre damerna.

§9 D-chips nya hemsida

Information om den nya hemsidan. Information som saknas eller funktioner som
skulle varit bra att ha tas emot av hemsideansvarig d03mg@efd.lth.se.

§10 Aktiviteter våren 2005

Datatjej konferens 2005. Detta är en av höjdpunkterna med att vara datatjej,
alla tjejer uppmanas att anmäla sig då det endast är fem platser kvar.
En tjejsittning för alla i e-huset någon gång under våren. Brukligt med nations-
middag.
En middag som D-Chip fixar för alla. Detta då vi vill ha med våra övriga vänner,
killarna.
Ost och vinkväll till våren.
Luciatåg onsdag 8/12 kl 10.00. Luciatåget ska gå runt på LTH och sprida ljus,
värme och pepparkakor.
Tandem nästa år föreslås som en aktivitet

§11 De nyas syn på D-Chip

Välkomstsöndagen ansågs väldigt lyckad. Att känna igen några ansikten var
väldigt bra.
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§12 Övrigt

Inget övrigt.

§22 OFMA

.

———————————————- ——————————————–
Ordförande Sekreterare

———————————————– ——————————————–
Justeringskvinna Justeringskvinna
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