
Protokoll HTM 2010-12-07

Närvaro: 

Sandra Peterson Ordförande

Sofie Eliasson Mötessekreterare

Erik Iveroth Chip’n Dale

Olov Petrén Revisor

Jessika Nilsson Skattmästare

Emma Holmberg Ohlsson

Louise Hauzenberger

Malin Andersson

Caroline Alvtegen

Sofia Mattsson

§1 OFMÖ Mötesordförande Sandra Peterson förklarade mötet öppnat kl 15:20

§2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes

§3 Justeringskvinnor Mötet beslöt att välja Caroline Alvtegen och Sofia Mattsson till

justeringskvinnor.

§4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes trots att kallelsen utkommit efter 
november månadsslut som stadgarna utlovar. Samt att punkten 

§5.5 föregående mötesprotokoll läggs till på föredragningslistan.

§5 Rösträknare Mötet beslöt att välja Caroline Alvtegen och Sofia Mattsson till 
rösträknare.

§5.5 Föregående

mötesprotokoll

Under tiden mötesdeltagarna läste igenom protokollet underhöll revisor 
Olov Petrén mötet med en fräckis.

§6 Meddelanden Sofie meddelade att det har varit en bra och trevlig nollning. 

Erik informerade om nyårsbalen och tyckte att alla skulle närvara.

§7 Budget för

nästkommande

verksamhetsår

Mötet beslöt att godkänna budgeten för 2011. Under tiden 
mötesdeltagarna

läste igenom budgetförslagen för 2011 så underhöll revisor Olov Petrén 
mötet med ytterligare en fräckis

§8 Ekonomisk status Jessika Nilsson presenterade D-chips ekonomsiska status och redogjorde 
för utgifterna från verksamhets året och att vi i nuläget har ca 22000kr på 
kontot. Dock inväntas eventuella utgifter från dammiddagen i år.

§9 Val av funktionärer Val av Ordförande: Sofie Eliasson nominerades under mötet

Mötet beslöt att välja Sofie till Ordförande.



Val av sekreterare: Caroline Alvtegen var valberedningens förslag

Mötet beslöt att välja Caroline till Sekreterare.

Val av skattmästare: Jessika Nilsson kandiderade under mötet.

Mötet beslöt att välja Jessika till Skattmästare.

Val av märkvärdig: Louise Hauzenberger nominerades under mötet

mötet beslöt att välja Louise till Märkvärdig

Val av Informationsmästare: Emma Holmberg Ohlsson

möte beslöt att välja Emma till Informationsmästare.

Val av Årskursrepresentant:

2007 D bordlägges till nästa möte C Sandra Peterson

2008 D bordlägges till nästa möte C Sofia Mattsson

2009 D bordlägges till nästa möte C bordlägges till nästa möte

2010 D Malin Andersson               C bordlägges till nästa möte

Val av Revisor: Fredrik Andersson var valberedningens förslag,

Olov Petrén nominerades även under mötet

mötet beslöt att välja Fredrik Andersson till Revisor.

Val av Valberedning:

mötet beslöt att bordlägga valet av valberedning till nästa möte.

Val av Chip’n Dale: Erik Iveroth, Fredrik Andersson och Olov Petrén 
nominerades under mötet

mötet beslöt att välja Olov Petrén till Chip’n Dale.

Under valet av Chip’n Dale uppstod det diskussion om avsaknad av 
denna punkt i stadgarna och beslutet las på nästkommande styrelse att 
införa detta.

§10 Aktiviteter 2010 Förslag till arrangemang till nästakommande år är:

Myskväll med Elektra, laserdome, återinföring utav tacokvällar, 
filmkväll, pyjamasparty samt ett Tjej LAN under vårterminen.

Erik nämnde även det dokument som han skrev inför föregående år om 
hans syn om hur D-chip kan fungera och om de möjligheter som finns 
för föreningen.

§11 Övrigt Sandra la fram ett förslag om att revisorns underhållning borde bevaras 
och mötet beslutade om att vi skulle införa i stadgarna att revisorn skall 



berätta en fräckis under föreningsmöterna. Detär nu upp till 
nästkommande styrelse att införa detta i stadgarna.

Under övrigt inkom det även förslag på tidigare punkt att vi gärna får 
tänka på aktiviteter som Ost och vin kväll samt funderingar på att 
införskaffa D’chip kavaj/tröja eller någon form av övrig försäljningspryl.

§12 OFMA Sandra Peterson förklarade mötet avslutat 16:09
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