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

Protokoll för styrelsemöte
den 09 september 2013
Styrelsen:
Ordförande
Vice ordförande
SNO
PAS
Sekreterare
Ettans Post
Klubbmästare
Femten
KA

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

§ 1 Mötets öppnande
Jesper Larsson öppnar mötet.
§ 2 Styrelseafton under mottagningen
Alla ska berätta om sina poster och varför man sökte posten samt göra reklam om
ettans post.
§ 3 Ledamöternas post
Jesper har varit på ordföranderåd – han ska ta reda på detaljer om hur de övriga
sektionerna har utformat sina styrelser.
Femten ska ha uppstartsmöte den 18 september 12:30.
Vice ordförande ska ha möte med Atte tisdag den 10 september för att komma fram
till en lämplig båt.
SNO ska starta upp studienämnden med ett möte och starta upp valberedning.
Datum kommer senare. Valberedningsråd kommer att finnas på THS.
Jämställdhetsarbetet ska göras om så att det blir mer sektionsriktat – fall ska vara
kopplade till studenter och inte bara till företag. Arbetet ska göras offentligt så att
fler kan vara med.
§ 4 Genomgång av klassikern
De evenemang som kommer att ingå i klassikern är Vårphlöde, Nollegasque, Skiftes
och Bergslusse
§ 5 Kommunikation
För att få ut information ska en liten tavla sättas upp på gruvans dörr idag samt att
kallelser ska sättas upp på kylskåpet eftersom anslagstavlan vid dörren inte
fungerar. Papper som sätts upp ska sticka ut lite – gärna med färger eller
fotoutskrifter.
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Styrelsen ska få tillgång till hemsidan.
KA måste börja ta mer ansvar och ta hand om att kommunikationen med affischer
osv sköts.
Nyhetsbrev ska skrivas i slutet på månaden och komma upp på hemsidan, ska
länkas till facebook. Vad styrelsen och funktionärerna har gjort och vad som kommer
att hända. KA informerar alla om nyhetsbrevet.
§ 6 Attributören
Diskussioner om huruvida attributörens ekonomi ska blandas med sektionens – eller
om attributören ska låna pengar av sektionen istället för att kunna göra större inköp.
Undersökningar måste göras om vad sektionen är intresserad av för prylar.
§ 7 Jackett
En arbetsgrupp ska sättas ihop som ska diskutera riktlinjer om vart märken osv får
sättas. Ett förslag ska lämnas till höst-SM för att få in det i stadgarna.
§ 8 Nästa möte
Nästa möte blir den 18 september klockan 17:00.
§ 9 Mötet avslutas
Jesper Larsson avslutar mötet
……………………………………………
Ordförande: Jesper Larsson

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