Höstterminsmöte
D-chip

1 december 2005
Närvarande: Pernilla Andersson (d03), Josefin Brandt (d03), Sara Brodin (d05), Jenny
Carlström (d01), Hanna Färnstrand (c03), Malin Gurenius (d03), Jenny Nilsson (d01),
Marie Olofsson (c04), Louise Relkman (c04), Anna Ståhl (c04), Anna Wareborn (c03).

§ 1. Val av mötesordförande
Mötet valde Pernilla Andersson till mötesordförande
§ 2. OFMÖ
§ 3. Tid och sätt
Tid och sätt godkändes.
§ 4. Justeringskvinnor
Till justeringskvinnor valdes Jenny Nilsson och Josefin Brandt.
§ 5. Dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 6. Föregående mötes protokoll
Då föregående mötes protokoll saknades bordlades denna punkt till nästa
möte.
§ 7. Valärenden
Mötet valde till följande poster för 2006:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Märkvärdig
Informationsansvarig
Revisor

Anna Ståhl
Louise Relkman
Josefin Brandt
Pernilla Andersson
Malin Gurenius
Erik Mossberg

Årskursrepresentanter:
d03
d04
d05
c03
c04
c05

Kajsa Karlsson
Vakant
Sara Brodin
Hanna Färnstrand
Anna Wareborn
Vakant

§ 8. Budget
Under nästa år skall en budget för föreningen läggas. Detta år framlades
endast förslag till budget för nästa år (se §15 övriga frågor).
§ 9. Avslutningsmiddag för styrelsen
Styrelsens proposition om en årlig tackmiddag för styrelsen röstades igenom
av mötet. Eftersom förslaget kräver en stadgeändring måste det röstas
igenom på ytterligare ett terminsmöte. Malin ska inför nästa möte skriva en
utförligare proposition om detta. För tackmiddagen för 2005 års styrelse
beviljade mötet ett belopp om 1000 kronor. För att få vara med på middagen
krävs att man har deltagit i minst tre formella möten med föreningen under
året.
§ 10. Luciafirande
På grund av bristande intresse för medverkan i Luciatåget eftersom
Luciadagen infaller under tentamensveckan och de flesta studenter har fullt
upp denna period, bestämdes att de medlemmar som vill gå Luciatåg ordnar
det själva.
§ 11. Hur är det att vara tjej på LTH?
D-chip har fått i uppdrag att under våren gå ut i olika gymnasieskolor och
berätta om hur det är att vara tjej på LTH. För detta utgår ersättning. De som
närvarade på mötet och anmälde intresse för detta var Anna S, Anna W,
Marie, Louise, Jenny N, Pernilla, Josefin och Hanna.
§ 12. Varför hoppar studenter av programmen?
Utbildningsnämnden har föreslagit att D-chip mot viss ersättning ska
genomföra en utvärdering om varför studenter hoppar av D- och Cprogrammen på LTH. På mötet visades intresse för detta och de medlemmar
som vill vara med kommer att kallas till ett möte efter juluppehållet.
§ 13. Aktiviteter till våren:
Som förslag till aktiviteter under våren 2006 gavs
•
•
•
•
•
•
•

Laserdome
Go-cart
Bowling
Tivoli i Köpenhamn
Grillfest i lp4
Vinprovning
Chokladprovning

§ 14. Datatjej
Den 26-29 januari åker ett antal D-chipmedlemmar på den årliga konferensen
Datatjej som den här gången hålls i Uppsala. Resenärerna kommer av skolan
att få viss ersättning för sina utlägg i samband med resan.

§ 15. Taco-kväll
Torsdagen den 9 februari är det dags för en informell träff i form av en
tacokväll, troligtvis hemma hos Jenny C. Alla medlemmar är välkomna!
§ 16. Övriga frågor
•

Budget
På mötet framfördes förslag till budget för nästa år. Budgetförslaget ska
sammanställas av kassören och medfölja som bilaga till detta protokoll.

§ 17. OFMA

____________________________________
Ordförande

____________________________________
Sekreterare

____________________________________
Justeringskvinna

____________________________________
Justeringskvinna

