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Styrelsemöte S03 2007–09–06

Närvaro: Sara Brodin Ordförande
Johanna Lynn Mötessekreterare
Marie Li Korse
Jenny Håkansson
Caroline Schmidt

§1 OFMÖ Sara förklarade mötet öppnat.

§2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.

§3 Justeringspersoner Mötet valde Sara Brodin och Johanna Lynn till justeringsperso-
ner.

§4 Adjungeringar Mötet valde att adjungera Daniel Appelgren, Datatekniksektio-
nens ordförande.

§5 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med tillägget paragraf 10e Pro-
grammeringshjälp 07 och paragraf 14e Stadgar.

§6 Föregående mötets
protokoll

Mötesprotokoll för S01, S02 samt VT-extra godkändes. Ordinare
VT-möte bordlades till senare möte.

§7 Meddelanden Det var 42 stycken sittande på Dammidagen. Den var mycket
lyckad.

§8 Valärenden Posten som Informationsansvarig är tom och mötet beslutade
om fyllnadsval av Caroline Schmidt till posten.

§9 Hemsida Hemsidan och mailinglistor behöver uppdateras.
Carro ska lägga till de nya tjejerna på mailinglistan samt under-
söka möjligheterna att koppla specifika mappar från sektionens
fotoarkiv även till D-chips hemsida.
Sara ska lägga upp de nya tjejerna på hemsidan.

§10 Programmerings-
hjälp06

Rune Kullberg har meddelat att de som inte fått betalt för pro-
grammeringshjälpen ska höra av sig. Detta förslagsvis genom
Anna Ståhl som var ordförande då.

§10e Programmerings-
hjälp07

Jenny ska kolla upp när den första inlämningsuppgiften för nol-
lorna är och meddela Sara.
Detta för att när det närmar sig inofficiellt erbjuda de nya tjejer-
na programmeringshjälp i veckan innan.

§11 Aktiviteter under
hösten

Traditionen med Tacokväll bör fortsätta.
Sara ska höra med Maya om möjligheterna att vara där. Preli-
minärt datum är satt till torsdag i läsvecka 3 (HT2).

HT-mötet kommer vara under läsvecka 4 eller 5 (HT2).
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§12 E-tjejerna Det har börjat sju stycken nya E-tjejer och Sara ska skicka ut
mail till dem och de nya C/D-tjejerna för att bjuda in dem till
en utekväll fredagen 28:e september, läsvecka 5 (HT1).

§13 D-chips skåp Sara har hört med PH och D-chips skåp kan flyttas ner till korri-
doren utanför iDét om vi säger till innan och skåpet ser propert
ut.

Skåpet behöver iordningsställas innan detta kan ske.
Låshänget behöver bytas om och skåpet behöver målas om.
Detta ska ske någon gång under hösten.

§14 Styrelsetröjor Vi har fått sponsring av Anoto till ungefär 15 stycken styrel-
setröjor.
Jenny ska göra ordning tryck så fort som möjligt.

§14e Stadgar Sara och Jojo ska förbereda ändringar av stadgar inför HT-mötet.

§15 Övrigt Marie önskar att ytterligare ett LAN ska gå av stapeln.

§16 OFMA Sara förklarar mötet avslutat.

Sara Brodin
Ordförande

Johanna Lynn
Mötessekreterare
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