
Protokoll VTM 090427

Närvaro: Jessika Nilsson Ordförande
Sofie Eliasson Sekreterare
Erik Iveroth
Sandra Peterson
Sanne Bengtsson
Angelica Gabasio
Annie Luong
Christina Schmidt
Therese Sjöstrand
Sofia Mattsson

§1 OFMÖ Mötesordförande Jessika Nilsson förklarade mötet öppnat kl 17:21

§2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes

§3 Justeringskvinnor Mötet valde att välja Sofia och Therese som justeringskvinnor

§4 Adjungeringar Erik Iveroth adjungerades

§5 Fastställande av
föredragningslisa

Föredragningslistan godkändes.

§6 Föregående
mötesprotokoll

Bordlägger det till nästa möte.

§7 Avsättning av
sittande
märkesvärdig

Då Karin valde Umeå före Lund står vi inför beslutet att entle-
diga henne från posten märkvärdig då hon själv känner att hon
inte kan utföra sitt arbete uppe i norr.

Mötet beslöt att entlediga Karin Jansson posten som märkvär-
dig.

§8 Val av märkvärdig De nominerade var följande:

Angelica, Sanne, Annie, Tina samt Sandra. Sandra avböjde dock
nomineringen.

Mötet beslöt att välja Sanne till ny märkvärdig :

§9 Val av valberedning De nominerade var följande:

Tina, Angelica och Annie.

Mötet beslöt att välja in samtliga nominerade.

§10 Verksamhetsberättel-
se

Bordlägges till nästa möte.

§11 Revisionsberättelse Bordlägges till nästa möte
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§12 Frågan om
ansvarsfrihet för
styrelsen

Bordlägges till nästa möte

§13 Meddelanden Jessika meddelar Erik att det är han som är den nya D-chippendale

Erik hälsar att det näst nästa vecka är kårjubileum, han hälsar
även att det nästa torsdag är lunchmöte med TetraPak

Sofia hälsar att hon tänker mejla ut till projektgruppen om den
eventuella balförfesten innan eftersläppet till kårbalen den 16
maj.

§14 Övrigt Jessika undrade om styret var intresserade av att införskaffa för-
eningskavajer, de kommer att vara till självbekostnad för de som
är intresserade.

Therese berättade lite kort hur den ekonomiska statusen ser ut
just nu och vad som har skett tidigare år. Mötet beslutar att vi
sätter ihop en grupp med intresserade personer för att fixa en
budget för 2009 samt skriva ihop en proposition om hur vi vill
gå tillväga för att styra upp ekonomin.

Gruppen består av styrelsen samt är övriga intresserade perso-
ner välkomna.

§15 OFMA Mötesordförande Jessika Nilsson förklarade mötet avslutat kl 18:06

Vid protokollet

Sofie Eliasson
Mötessekreterare

Justeras

Jessika Nilsson
Ordförande

Justeras

Sofia Mattsson
Justeringskvinna

Justeras

Therese Sjöstrand
Justeringskvinna
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