Kongliga Bergssektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
THS Bergssektionen • 100 44 Stockholm
08 - 790 8329

Protokoll för styrelsemöte
den 9 september 2010
Styrelsen:
Ordförande
Vice ordförande
Klubbmästare
Femten
SNO
PAS
Sekreterare

Ulrica Torkelsson
Viktor Dahlqvist
Erik Agartsson
Johan Martinsson
Lina Orbéus
Tanja Halsteen
Susanne Lewin

Frånvarande:
§1
Mötets öppnande
Mötet öppnas.
§ 2.1 Godkännande av dagordning
Diskussionen om kårobligatoriet flyttas till nästa möte.
2.2 Nästa möte
Nästa möte blir tisdag den 14onde september klockan 17.
2.3 Nästa fikaansvarig
Ingen fika till tisdag.
2.4 Val av justerare
Lina och Johan ska justera protokollet från dagens möte.
2.4 Föregående protokoll
§ 3.1 Ordförandes punkt
Ordförande har varit på ordföranderåd och bl.a. diskuterat kårobligatoriet. Har fått
en inbjudan till middag med kemisektionens styrelse. Det bestämdes att Ulrika
tackar ja till middag den 2:a oktober. Det behöver kollas datum till den planerade
middagen med gamla styrelsen.
3.2 Vice ordförandes punkt
Buss till Avesta fixat genom ITM. Det kommer eventuellt bli så att ITM inte betalar
några fler bussar denna termin.
3.3 SNO:s punkt
SNO har varit på utbildningsråd, vilket gick bra. Ska på fler möten.
3.4 PAS:s punkt
PAS har varit på möte med ITM. Det diskuterades hur KTH ska hantera att
masterutbildningar kommer att få en avgift nästa år. Det diskuterades även hur man
ska göra med problemet att CSN inte vill betala ut bidrag till studenter som är
registrerade på för få poäng. Det blir KTH som får anpassa sig till CSN:s regler.
Ännu finns ingen lösning, men ITM jobbar vidare.
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3.5 Femtens punkt
Femten var på näringlivsgruppsmöte. Fick många nya idéer bl.a. att ha fler företag
vid företagspubar. Ska kolla upp hur man ska göra för att ordna en
arbetsmarknadsdag i vår. Ska börja med arbetet när en näringslivsgrupp är igång. På
kårens hemsida kommer det finnas en kalender med alla sektioners event och man
kan även annonsera sina egna.
3.6 Klubbis punkt
Börjar förbereda för nollegasquen. Nollepubrundan gick bra och korvförsäljningen
utanför Hardox var lyckad. Har kollat upp vad en TV respektive en projektor kostar.
En TV kan fås för runt 4000 kr medans en projektor kostar ca 10 000 kr. Inget beslut.
Har anlitat en person som ska laga diskmaskinen för endast 500 kr, Patrik Lindberg.
Ska sätta upp anmälningslista till nollegasquen.
3.7 Sekreterarens punkt
Ska ha överlämning med Fredrik och lära sig lägga upp protokollen i
styrelsemappen samt på hemsidan.
§4
Kårobligatoriet
Punkten flyttades till nästa möte.
§5
Gruvan
Punkten flyttades till nästa möte.
§6
Övriga frågor
Ventilationen fungerar fortfarande inte.
Det behövs en lista över vilka som ska tömma sopor.
§7
Mötet avslutas
Mötet avslutades.

……………………………………………
Ordförande: Ulrica Torkelsson

………………………………………..
Sekreterare: Susanne Lewin

………………………………………..
Justerare: Johan Martinsson

………………………………………..
Justerare: Lina Orbéus
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