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

Protokoll för styrelsemöte
den 8 mars 2013
Styrelsen:
Ordförande
Vice ordförande
SNO
PAS
Sekreterare
Ettans Post
Klubbmästare
KA
Femten

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

§ 1 Mötets öppnande
Leo öppnar mötet då Oscar ej anlänt ännu.
§ 2 Urnval
Årets kamrat vill THS ha in sektionsnomineringar till årets kamrat för
kamratstipendier, senast den 31 mars. Tomas och Carl samordnar urnval, Linus och
Fia sätter upp information.
§ 3 THS cocktailparty för funktionärer
Begrssektionens funktionärer är ibjudna till THS cocktailparty. Oscar sammanställer
en maillista för massutskick till samtliga funktionärer.
§ 4 Datum att spika
Vi spikar lite viktiga datum:
Vår-SM den 23 april, urnval för ordförande och vice ordförande skall hållas innan
dess.
Mini-SM den 8 april, nomineringslistor skall upp innan dess.
Presentationspub (för de som missat Mini-SM) den 10 april.
Vårskiftet (sektionens gasque som styrelsen arrangerar) den 27 april.
Styrelsemiddag med kemi den 3 maj.
§ 5 Klocka i Hardox
Claes köper in en klocka till Hardox. Det har önskats.
§ 6 Vårphlöde
Det behöver bokas en bussresa till Borlänge. Leo kollar upp det.
§ 7 Bismak
Det är ett förberedelsemöte som kårfullmäktigeledamoter från flera sektioner deltar
i. I år är det vår tur att handhava lokal samt fika åt dem.
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§ 8 Övrigt
Linus har varit på kommunikationsrådet. Han har fått informationsaffischer att sätta
upp angående kårfullmäktigevalet, samt fått veta att en informationsfilm är på väg.
Claes ordnar ingen ordinär tentapub; det blir en sittning för sektionen följt av
efterfest så länge folk vill vara kvar. Detta för att reglerna gällande vilka som får
komma in stramats åt. Vem som helst får inte längre komma in, utan att vara en
bergsmans sällskap
§ 9 Mötet avslutas
Oscar avslutar mötet.
……………………………………………
Ordförande: Oscar Hessling

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