Lunchmöte den 27 augusti 2012 12.00-13.20
Närvarande: Leo, Oscar, Niklas, Tomas, Stenarsson, Fia, Arvhult, Erik
Mötet öppnas med kort presentation av alla.

1. Vad händer
Leo betalar räkningar etc, vill ha upp en informations-tv i hardox. Ska gå på gasque/pub med
ekonomirådet i september och ska ordna skiftes preliminärt den 2:a november.
Tomas har varit på ITM-möte, det var dålig närvaro av första årskursens lärare. Har satt sig in i
jämställdhetsarbetet och kollar datum för möten. Har informerat nØllan om att klassrepresentanter
behövs.
Erik har bergslusse och pubar framför sig att planera. Kort och gott går KBM plus minus nØll. Nordea
byter system så att alla måste ha en egen personlig login. Vi diskuterade hur tentapuben ligger.
Fredrik ska rekrytera folk och SBF vill ha sångböcker samt vara med på hemsidan. Största målet är att
få en tydligare organisation.
Niklas fixar inför nØllepubrunda och ska snart ta ett möte med KBM för att boka in onsdagspubar.
Ljudsystem skall fixas, nya KBM-tröjor och knölpåksmärke skall införas till tentapuben.
Fia väntar på processkartor och mer utförlig överlämning samt nyckel. Inväntar datum etc. så det blir
lättare att planera. Vill fortsätta fixa sektionsklädnad.
Arvhult för protokoll och ska lära sig ladda upp dem på hemsidan. Ska försöka göra klart processkarta
till tomas.
Oscar ska börja gå på möten och se runt lite på KTH, suger på karamellen om vad han vill göra.
Främsta mål är att öka sektionens insyn i styrelsens arbete. Det ska göras tydligt hur man kontaktar
styrelsen med åsikter.

2. Styrelsekväll på onsdag
Tomas lånar KBM-pengar för att handla mat. Vi ska vara i Hardox. Niklas försöker fixa
alkoholtillstånd, annars kör vi alkoholfritt.

3. Ettans post
Oscar kollar upp när den väljs.

4. Bergsklassikern
Vårphlöde, nØllephlöde, nØllegasque och bergslusse. De två förstnämnda försvinner i och med att
samarbetet med högskolan dalarna bortfaller. Vi har beslutat att årets bergsklassiker omfattar
skiftes istället för nØllephlöde. Till nästa år tänkte vi införa vårbal och eventuellt ta med grande
finale. Mål: 2 höstfester, 2 vårfester.

5. STAD
Leo och Arvhult vill ha.

6. Sektionskläder
Kavaj alternativt jackett! Vi ska snacka med gamla styrelsen och nämna för sektionen på SM, följt av
omröstning (facebook).
Mötet avslutas 13.12

