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

Protokoll för styrelsemöte
den 15 oktober 2013
Styrelsen:
Ordförande
Vice ordförande
SNO
PAS
Sekreterare
Ettans Post
Klubbmästare
Femten
KA

Jesper Larsson
Josephine Magnusson
Emil Stålnacke
Adrian Lefvert, frånvarande
Fia Vikman
Sofie Nabseth
Claes Morin
Joakim Larsen
Linus Edenström

§ 1 Mötets öppnande
Jesper Larsson öppnar mötet.
§ 2 Nyhetsbrev
Brevet kommer bestå av ett A4 med 6-8 rutor där styrelsen och olika funktionärer får
skriva om vad som händer kommande månad. Sista varje månad är deadline varav
fem dagar innan måste styrelsens och funktionärernas info ha kommit in. Alla
kommande gasquer samt en undersökning från attributören kommer att skrivas in.
§ 3 Valberedningen
Emil måste prata med valberedningen för att få tips om hur rekommendationer kan
gå till. Hur många ska rekommenderas till en post? Vilka kriterier ska uppfyllas av
personen/personerna som blir rekommenderad?
§ 4 Inköpsförslag
Förslag på att köpa in en städvagn för 1400:- plus några hundra för tillbehör.
Styrelsen beslutar att en budget på 2000 kronor kan läggas på städmaterial detta
verksamhetsår.
Förslag på att köpa in en ny kaffebryggare. Den finns en liknande den vi har finns för
3900:-. Jesper beställer den.
Förslag på att köpa en till vattenkokare till Hardox för max 600:-. Fia köper en.
§ 5 Verksamhetsplan
Till Höst-SM ska en verksamhetsplan presenteras. Den verksamhetsplan som gjordes
vid överlämningen korrigeras och kompletteras.
§ 6 Arbetsgrupp för sektionsplagg
Fia och Josephine ska starta upp en arbetsgrupp för sektionsplagg. Gruppen ska
presenteras på Höst-SM där sektionsmedlemmar får visa sitt intresse att gå med.
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Gruppen ska ta fram förslag på var märken osv får sitta. Beslut måste gå genom
styrelsen alternativt genom sektionsmöten. Om Överphösaren är närvarande kan
denne besluta vad som gäller för mottagningen.
§ 7 Stadgeändringar
Jesper ger ett förslag till nästa möte om stadgeändringar.
§ 8 Funktionärsmöte
Styrelsen ska bjuda in alla funktionärer till möte varje månad.
§ 9 Tid för nästa möte
Tisdag 22/10 klockan 12:00.
§ 10 Mötet avslutas
Jesper Larsson avslutar mötet
……………………………………………
Ordförande: Jesper Larsson

………………………………………..
Sekreterare: Fia Vikman
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