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

Protokoll för styrelsemöte
den 26 februari 2013
Styrelsen:
Ordförande
Vice ordförande
SNO
PAS
Sekreterare
Ettans Post
Klubbmästare
KA
Femten

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

§ 1 Mötets öppnande
Leo öppnar mötet då Oscar ej anlänt ännu.
§ 2 Kårfullmäktige
Val till kårfullmäktige 8-26 april via internet, sista anmälningsdagen är den 25 mars.
Vi ska informera sektionen om detta. Det är alltså parlamentet som hanterar bl.a.
motioner och propositioner till THS. Carl och Tomas kan nämna det på
onsdagspuben, Linus sätter upp lappar i Hardox.
§ 3 Sektionspostintyg
Föregående styrelse vill ha styrelsepostintyg. Det är inte hugget i sten hur detta skall
ske, och när de ska delas ut. Vi vill att sittande styrelse komponerar intygen, som
sedan utdelas kommande höst. För KA och klubbmästare komponeras första halvan
av deras intyg nu, och sista halvan av nästkommande styrelse.
Föregående styrelses intyg vill vi färdigställa inför Vår-SM. Oscar kontaktar Linn och
ser om hon kan bidra, med tanke på att vi kan någon ur föregående styrelse som vet
vad som gjorts.
§ 4 Vår-SM
Oscar ska ta fram preliminära datum för Vår-SM och mini Vår-SM.
§ 5 Måttpub
Vi vill ha måttpub den 20 mars. Vi ska försöka reklamföra detta utförligt.
§ 6 Övrigt
Styrelsen skall bjuda kemisektionens styrelse på middag, enligt tradition. Dessutom
kan vi arrangera en sektionsgasque/styrelsens gasque i år igen. Gasquen skulle
kunna införas som årligen återkommande i stil med kryssningen Skiftes, för att fira
bytet av poster till följd av sektionsmöte.
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§ 7 Mötet avslutas
Oscar avslutar mötet.
……………………………………………
Ordförande: Oscar Hessling

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