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

Protokoll för styrelsemöte
den 04 september 2013
Styrelsen:
Ordförande
Vice ordförande
SNO
PAS
Sekreterare
Ettans Post
Klubbmästare
Femten
KA

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

§ 1 Mötets öppnande
Jesper Larsson öppnar mötet.
§ 2 Ledarmöternas post
Idéer och tankar inför hösten gås igenom.
Ordföranden vill se över styrelsen och om vi behöver vara 9 stycken, vilket är många
för en liten sektion. Att skapa en riktigt och fungerande valberedning. De ska sköta
urval oberoende av styrelsen.
Fler måste bli engagerade, svårigheter att få ett representativt beslut från hela
sektionen när det är för få på plats på möten. Styrelsen och dess arbete måste synas
mer. Punkten diskuteras vidare på nästa möte.
Vice ordförande vill prata med Akademiska hus för att få bättre studieplatser i Bergs
lokaler. Sätta datum för Skiftes och få hjälp med bokning samt se över alternativ och
priser. Bestämma hur bokföringen ska ske och att faktureringen ska gå smidigare
(mottagningen, KBM osv oftare än en gång per halvår). Eventuellt se över nytt
bokföringssystem.
Femten vill starta upp NLG med ett uppstartsmöte på en lunchrast efter att styrelsen
haft sin kväll med nollan. Satsa på att arbetsmarknadsdagen MAMA blir av sam att
få många lunchföreläsningar och gärna någon företagspub. Avtalet på 40 000 kr per
år från SSAB för fondväggen samt namnet Hardox löper ut 2014 och skulle behöva
förnyas. Studiebesök hos SSAB och LKAB kan bli aktuellt till våren. Få sponsorer att
betala för en ny skylt till Hardox. Skapa ett sommarjobbsevent med företag och CVgranskning.
En uppstartsgasque för hela sektionen i början av oktober. Är dessutom ett bra sett
att börja göra PR för styrelsen.
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Kommunikationsansvarig är dessutom med i Lilla Rådet, vilket kommer göra
kommunikationen mellan sektionen och spexet underlättas. Vill få ut information om
beslut som fattats genom olika kanaler. Kick-Off för styrelsen med läromoment om
föreningsteknik och strukturer.
PAS har varit med på ett kursplaneringsmöte. Funderingar kring om Brinelldagen
ska utföras.
Sekreteraren önskar bättre kommunikation inom styrelsen och att även få en jämnare
arbetsfördelning.
§ 3 Styrelseafton under mottagningen
Styrelsen bjuder på mat, pasta carbonara. Aktiviteter som tårtbakning är ett förslag
att utföra under kvällen. Göra reklam för ettans post.
§ 4 Tidsplanering
Datum för lunch-SM blir den 25 september 12:15. Kallelsen skickas ut den 16
september.
Uppstartsgasque blir den 12 oktober. Josephine ansvarar för planering av festen.
Höst-SM sätts preliminärt 5-6 november.
Skiftes sätts preliminärt 14 november.
Bergslusse blir den 7 decemeber på Nymble.
§ 5 Representationspengar
10 000 kr är budgeterat som representationskassa. Bergslusse och två andra gasquer
ska bli betalade av sektionen.
§ 6 Framtida möten
Lunchmöte måndagen den 9 september. Därefter varannan onsdag med start 18
september.
§ 7 Mötet avslutas
Jesper Larsson avslutar mötet
……………………………………………
Ordförande: Jesper Larsson

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