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

Protokoll för styrelsemöte
den 19 februari 2013
Styrelsen:
Ordförande
Vice ordförande
SNO
PAS
Sekreterare
Ettans Post
Klubbmästare
KA
Femten

Oscar Hessling
Leo Carlsson
Tomas Romson
Fia Vikman
Carl Arvhult, frånvarande
Jesper Larsson
Claes Morin
Linus Edenström
Fredrik Stenarsson

§ 1 Mötets öppnande
Oscar öppnar mötet.
§ 2 Försäkring
Diskussion om sektionslokalens försäkring, dess täckning samt lösörets storlek. Claes
tar reda på vad försäkringen täcker, lösörets storlek och ansvarsområde för
Akademiska hus respektive Kongliga Bergssektionen.
§ 3 Sektionsklädsel
Måttpub skjuts upp tillsvidare, eventuellt inför Squalp. För att öka intresset kan det
föreslås att klädseln används under mottagningen. Närvaro på förutbestämda fester
generar ett märke som med fördel kan fästas på jacketten. Även en releasefest ligger
nära tillhands för att öka intresset.
Tomas sätter ihop en arbetsgrupp som arbetar vidare med sektionsklädseln.
§ 4 Lokalbokning
Uthyrning av sektionslokalen är inte tillåten. Ett bokningssystem ska tas fram. Där
de som bokar ska vara sektionsmedlemmar. En deposition ska läggas i samband med
bokningen, storleken är ännu inte fastställd.
§ 5 Nycklar
En lista med namn på personer som innehar nycklar till ”Bergsgruvan” ska tas fram.
Kontakta akademiska hus för att reda ut hur många nycklar som är i omlopp och
även be dem utföra service på låset.
Det ska även läggas fram till Akademiska hus att nytt lås installeras. Till låset ska 6st
nycklar följa med och 7st nycklar som även går till ”Lusthuset”. Ett förslag på att
installera kortläsare till gruvan lades också fram.
§ 6 Mottagningen
Mottagningen kommer att få tillgång till sektionens konto-/ kreditkort under
mottagningen.
Postgironummer
 Vice ordförande 70 88 92-9  Klubbmästare 70 53 43-2

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

§ 7 Mötet avslutas
Oscar avslutar mötet.
……………………………………………
Ordförande: Oscar Hessling

………………………………………..
Sekreterare: Carl Arvhult

Postgironummer
 Vice ordförande 70 88 92-9  Klubbmästare 70 53 43-2

