Vårterminsmöte
D-Chip
21/4 2005
Närvarande: Linda Andersson d01, Josefin Brandt d03, Jenny Carlström d01,
Mariana Chevez c01, Hanna Färnstrand c03, Malin Gurenius d03, Carolina Kess
d04, Björn Nilsson d03, Jenny Nilsson d01, Marie Olofsson c04, Louise Relkman
c04, Anna Ståhl c04, Anna Wareborn c03
§1 OFMÖ
§2 Tid och sätt
Tid och sätt godkännes.
§3 Justeringskvinnor
Till justeringskvinnor valdes
• Josefin Brandt
• Jenny Nilsson
§4 Adjungeringar
• Björn Nilsson
§5 Dagordning
Dagordningen godkännes.
§6 Verksamhetsberättelse för 2003
Jenny läste upp verksamhetsberättelsen för 2003.
§7 Verksamhetsberättelse för 2004
Linda läste upp verksamhetsberättelsen för 2004.
§8 Revisionsberättelse för 2004
Josefin redovisade 2004 års räkenskaper. Räkenskaperna är i sin ordning.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
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§10 Valärenden
De valärenden som togs upp var:
• Valberedning - vakant

§11 Ändring av stadgar
De nya stadgarna godkändes för andra gången. Stadgarna ska nu tas upp på
sektionsmötet i nästa vecka.
§12 Välkomstmiddag HT-05
Välkomstmiddagen för de nya C- och D-tjejerna ska hållas fredagen den 26/8.
Tanken är att vi även ska bjuda in E-tjejerna. Äldre tjejer är också välkomna
mot att de betalar en symbolisk summa.
§13 Träff med novischerna HT-05
D-chip-medlemmar ska ringa de nya tjejerna efter att antagningen ägt rum.
Fredagen den 19/8, dagen innan uppropet, ska D-chip anordna en välkomstträff
på skolan med mat och lära-känna-lekar. Grillning och kubbspel föreslogs.
§14 Knappar
Knappar med texten ‘frienD-chip’ ska beställas.
§15 Tröjor
Carolina ska undersöka hur mycket det skulle kosta att beställa tröjor med
‘frienD-chip’-märket på.
§16 D-Chip’n’Dale
Mötet beslöt av avsätta nuvarande D-Chip’n’Dale eftersom denne inte uppfyllt
sina åtaganden. Carolina ska meddela honom om beslutet. Till ny D-Chip’n’Dale
valde mötet enhälligt Björn Nilsson, d03.
§17 Förslag till utbildningsnämnden
Många studenter klarade inte grundkursen i programmering i år. På mötet framfördes förslag på vad som skulle kunna förbättras i kursen inför nästa år för att
resultatet ska bli bättre. Jenny och Malin sitter med i en grupp som arbetar med
att förbättra kvaliteten på utbildningarna, och ska ta upp förslagen på nästa
möte.
§18 Övriga frågor
• En sittning tillsammans med E-tjejerna planeras till den 13/5 på Hallands
Nation. Linda ska ringa och boka.
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§19 OFMA
.

———————————–
Ordförande

———————————–
Sekreterare

———————————–
Justeringskvinna

———————————–
Justeringskvinna
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