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

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

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

§ 1 Mötets öppnande
Jesper Larsson öppnar mötet.
§ 2 Styrelsens punkt
 Två nya mikrovågsugnar är på väg och en till är felanmäld.
 Förfrågan från THS om vi har något studentskyddsombud. Styrelsen beslutar
att PAS får ta den roll.
 Jesper informerar om att det är oklarheter kring vilka sektioner som får vilka
sektionslokaler i framtiden.
 Josephine berättar att 1000 kr har hittats i ett kassaskrin. Dessa pengar ska
användas till att bjuda sektionen på lussefika.
 En jackettgrupp har startats upp och information om hur man söker till
gruppen har lagts upp på facebook.
 Introlåt till Bergslusse måste fixas i tid.
 NLG jobbar för fullt med MAMA, 3 företag är klara och rimligtvis kan 8
företag komma. LKAB har bjudit in oss till Kiruna. Avtalet med SSAB om
Hardox kommer att fortsätta.
 Frukostmöte 8-10 den 11 december med jämställdhetsarbetet. Josephine fixar
frukost.
 Emil och Adrian informerar om att kåren satsar på att lära lärarna att lära ut
mer pedagogiskt. De informerar också att omtentorna kommer att ligga efter
ordinarie tentor efter januari.
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 Brinelldagen är satt till den 26 mars. Det är två dagar efter KTHs öppet hus –
vilket gör att ambassadören kan göra reklam då. Adrian meddelar att rektorn
har lagt undan 15 miljoner kronor för e-lärande. Dessa pengar kan sökas av
KTHs skolor och även sektioner.
 Linus ska be webmastern om han kan göra en bättre layout till nyhetsbrevet.
§ 3 Bergslusse
 Claes har fixat spons från Jernkontoret på 10 000 kr.
 Medaljerna till årets och förra årets styrelse har kommit.
 Jesper anmäler hela styrelsen till Bergslusse.
 Josephine fixar diplom till årets lärare.
§ 4 Middag med Samhällsbyggnad
Jesper ska kolla med KBM om de vill laga maten till middagen med
Samhällsbyggnad.
§ 5 Attributören
Linus har fått en offert på t-shirts, hoodies och manschettknappar för 14 000 kr. Han
ska beställa varuprover och göra en uppskattning på vad prylarna kan säljas för
inklusive moms på priserna. Efter det ska styrelsen fatta ett beslut på om ett lån kan
ges till attributören.
§ 6 Styrelsemys
Styrelsen ska ha överlämning och middag med nya KA och Klubbis fredag den 13
december.
§ 7 Nästa möte
Nästa möte blir 10 december kl. 12
§ 8 Mötet avslutas
Jesper Larsson avslutar mötet.
……………………………………………
Ordförande: Jesper Larsson

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