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Protokoll fr̊an D-Chips VTM 3e Maj 2018

Närvaro: Inger Gundersen Ordförande

Sara Trygve Vice Ordförande

Felicia Hanserup Sekreterare

Emma Franzon Ekonomiansvarig

Frida Gunnarsson Näringslivsansvarig

Alexandra Bucei Informationsansvarig

Tselmeg Baasan Eventansvarig

Joanna Liljedahl Hildebrand D-Chipfunktionär

Kornelia Palm D-Chipfunktionär

Therese Magnusson D-Chipfunktionär

Freja Ekman D-Chipfunktionär

Ebba Lundvall Valberedningsrepresentant

Hanna Höjbert Valberedningsrepresentant

Stina Andreason Revisor

Nora Wernerson Revisor

Fredrik Andersson Hedersmedlem

Hanna Tydén

Mimmi Hansson

Anna Qvil

§1 OFMÖ Ordförande Inger Gundersen förklarade mötet öppnat kloc-

kan 17:23.

§2 Tid och sätt Ordförande Inger Gundersen förklarade att mötet h̊alls sent

enligt v̊ara stadgar och anledningen varför. Mötet beslöt att

godkänna tid och sätt trots att mötet h̊alls n̊agot sent.

§3 Adjungeringar Ingen att adjungera.

§4 Val av justeringskvinnor Mötet beslöt att välja Alexandra Bucei och Tselmeg Baasan

som justeringskvinnor.

§5 Val av rösträknare Mötet beslöt att välja Alexandra Bucei och Tselmeg Baasan

som rösträknare.
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§6 Föredragningslistan Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan.

§7 Föreg̊aende

mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna de föreg̊aende protokollen

HTM16 EXTRA och HTM17.

§8 Meddelande Eventansvarig Tselmeg Baasan meddelade att föreningen har

märkesförslag utskrivna p̊a papper och att de ska skickas

runt. Man f̊ar gärna skriva kommentarer p̊a papperna om

man har n̊agra. Näringslivsansvarig Frida Gunnarsson med-

delar att D-Chip har event p̊a m̊andag med Cybercom och

hon p̊aminner även om att det är sista dagen för anmälan.

Inger Gundersen meddelade att det bara är ordinarie med-

lemmar som f̊ar rösta under mötets omröstningar.

§09 Verksamhetsberättelse

och bokslut 2017

Hanna Tydén och Stina Andreasson presenterade verksam-

hetsplanen och bokslut för 2017.

§10 Revisionsberättelse 2017 Ingen revisor närvarade p̊a mötet för att presentera re-

visionsberättelsen 2017. Inger Gundersen visade revisions-

berättelsen för mötet och läste snabbt igenom den för alla.

§11 Ansvarsfrihet för styrel-

sen 2017

Mötet beslöt att ansvarsbefria styrelsen 2017.

§12 Ekonomisk status Ekonomiansvarige Emma Franzon presenterade den ekono-

miska statusen för föreningen.
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§13 Proposition: Reviderad

verksamhetsplan 2018

Vice ordförande Sara Trygve presenterade den reviderade

verksamhetsplanen 2018. Mötet diskuterade hur smidigas-

te lösningen egentligen var med kontot. Mötet beslöt att

godkänna propositionen.

§14 Proposition: Reviderat

budgetförslag 2018

Ekonomiansvarige Emma Franzon presenterade proposi-

tionen reviderat budgetförslag 2018. Mötet beslöt att

godkänna propositionen.

§15 Val enligt stadgar och

reglemente

Ordförande Inger Gundersen föreslog att mötet skulle

fortsätta utan paus d̊a mötet g̊att fort.

Mötet beslöt att välja Joanna Liljedahl till

Näringslivsansvarig.

Mötet beslöt att välja Kornelia Palm till Eventansvarig.

Freja Ekman närvarar f.o.m. nu.

Mötet beslöt att välja Freja Ekman till Vice ordförande.

Nora Wernerson lämnar mötet nu.

Mötet beslöt att välja Mimmi Hansson till Valberedning.

Behövs minst 2 personer för detta. Mötet kom fram till att

det f̊ar h̊allas ett extra möte för att kunna tillsätta andra

posten till en fulltalig valberedning.

§16 Val av Datatjej-

representant

Näringslivsansvarig Frida Gunnarsson presenterade lite om

eventuella samarbetet med Datatjej. Vill man söka denna

nya extrapost ska man höra av sig till Frida Gunnarsson.

Kommer vara som en extra funktionärspost i styrelsen. Inget

beslut fattas än d̊a det inte tagits emot mer information fr̊an

kontakten med Datatjej om vad det mer exakt innebär att

vara representant.

§17 Samarbete med D-sek Inger Gundersen berättade om samarbetsavtalet med D-sek

och lite om vad som det inneh̊aller. Anna Qvil lade till att

första utkast är klart och att det ska diskuteras lite vidare

innan det är helt klart.
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§18 Övrigt Eventansvarig Tselmeg Baasan meddelade att märkena kom-

mer finnas till försäljning till nollningen. Om man har förslag

p̊a fler designer p̊a märken s̊a kan man skicka in det innan

sommaren.

§18 OFMA Ordförande Inger Gundersen förklarade mötet avslutat kloc-

kan 18:00.

Mötessekreterare Justerat

Felicia Hanserup Inger Gundersen Alexandra Bucei Tselmeg Baasan

Sekreterare Ordförande Justeringskvinna Justeringskvinna

4 (4)


