
Protokoll HTM 091204

Närvaro: Jessika Nilsson Ordförande
Sofie Eliasson Sekreterare
Erik Iveroth
Sandra Peterson
Sanne Bengtsson
Angelica Gabasio
Annie Luong
Christina Schmidt
Azra Balic
Sara Brannefalk
Sanne Bengtsson
Olov Petrén

§1 OFMÖ Mötesordförande Jessika Nilsson förklarade mötet öppnat kl 15:28

§2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes

§3 Justeringskvinnor Mötet beslöt att välja Annie Luong och Angelica Gabasio till ju-
steringskvinnor.

§4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes.

§5 Rösträknare Mötet beslöt att välja Annie Luong och Angelica Gabasio till ju-
steringskvinnor.

§6 Meddelande Erik Iveroth meddelar att han har fått exjobb

Olov Petren meddelar att han har fått kaka.

D-chip ska anordna ett lucia tåg med den sittande styrelsen och
det ät fritt fram att vara med för de som är intresserade. Skulle
du vara intresserad kontakta Jessika Nilsson.

§7 Budget för
nästkommande
verksamhetsår

Mötet beslöt att godkänna budgeten för 2010.

§8 Ekonomisk status Jessika Nilsson presenterade D-chips ekonomsiska status och re-
dogjorde för utgifterna från verksamhets året och att vi i nuläget
har ca 8400kr på kontot.

§9 Val av funktionärer Val av Ordförande: Valberedningensförslag var Sandra Petter-
son.
Mötet beslöt att välja Sandra till Ordförande.

Val av sekreterare: Angelica Gabasio och Sofie Eliasson nomine-
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rades.
Mötet beslöt att välja Angelica till Sekreterare.

Under valet av Sekreterare utsågs Christina Schmidt till rösträk-
nare, efter valet återtog Angelica Gabasio positionen som röst-
räknare.

Val av skattmästare: Jessika Nilsson kandiderade på mötet.
Mötet beslöt att välja Jessika till Skattmästare.

Val av märkvärdig:
mötet beslöt att bordlägga valet till nästa möte.

Val av Informationsmästare:
möte beslöt att välja Christina Schmidt till informationsmästare.

Val av Årskursrepresentant:
2007 D bordlägges till nästa möte C bordlägges till nästa möte
2008 D Sara Brannefalk C Sofie Eliasson, Azra Balic
2009 D bordlägges till nästa möte C bordlägges till nästa möte

Val av Revisor:
mötet beslöt att välja Olov Petrén till revisor.

Val av Valberedning:
mötet beslöt att bordlägga valet av valberedning till nästa möte.

Val av D-chipndale: Valberedningens val var Fredrik Andersson,
Erik Iveroth nominerades under mötet.

mötet beslöt att välja Erik Iveroth till D-chipndale.

§10 Aktiviteter 2010 Förslag till arrangemang till nästakommande år är aktivteter som:
Tacokväll, Företagsmiddag, Sittning för att fira 15-årsjubileumet
av D-chip, Sittning med elektra, Pysselkväll och fixa d-chip ka-
vajer till de tjejer som är intresserade samt Programmeringshjälp
till de nya tjejerna under nollningen.

§11 Övrigt Olov Petren meddelar att den sittande styrelsen inför VTM ord-
na fram ett bokslut samt sammanställa en verksamhetsberättelse
om vad som har skett under året som varit.

§12 OFMA Jessika Nilsson förklarade mötet avslutat 16:16

Vid protokollet

Sofie Eliasson
Mötessekreterare

Justeras

Jessika Nilsson
Ordförande

Justeras

Annie Luong
Justeringskvinna

Justeras

Angelica Gabasio
Justeringskvinna
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Justeras

Christina Schmidt
Justeringskvinna
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