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

Protokoll för styrelsemöte
den 30 september 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, frånvarande
Claes Morin
Joakim Larsen
Linus Edenström

§ 1 Mötets öppnande
Jesper Larsson öppnar mötet.
§ 2 Ledamöternas post
Jesper har varit på Kårfullmäktigt där en ny vision bestämdes.
Jesper och Claes ska till Stockholm Stad och skriva kunskapsprov på alkohollagen
för alkoholtillståndet.
Josephine har varit på föreläsning där de pratade om studentföreningar, vad vi
behöver skatta på och vilket bokföringssystem vi kan använda. Hon ska försöka
införa ett nytt bokföringssystem till jul.
Det finns oklarheter om Bergssektionens olika konton som ska redas ut. Vi måste ta
reda på hur mycket vi omsatt av vår inkomst på senare år.
Förslag finns att rensa ut i förrådet för att kunna göra ett arkivskåp med gamla
pärmar.
Joakim ska kontakta arbetsgruppen för 200-årjubileumet om information om
Stadshuset är bokat och övrig information.
Emil berättar att jämställdhetsarbetet har blivit en kurs på 6 hp. Där ska styrelsen och
studienämnden deltaga. Kursen kommer att vara P/F. Emil ska lägga upp
kursplanen på vår facebookgrupp.
Joakim informerar om att StudyBuddy kommer den 8 oktober 11-14. Joakim ska
prata med SSAB när de kommer hit. SBF kommer i februari. Mål: 8-10 företag på
MAMA.
Claes har varit på lokalråd, där han frågade om 3-fas och hur vi kan få det till
Hardox. 8 stycken nya har gått med i Klubbmästeriet.
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§ 3 Nyhetsbrev
Linus funderar på om det ska bli ”två sidor info” eller någonting med grafisk design.
Han ska jobba fram en bra layout. 4 dagar innan månadens sista dag ska alla
funktionärer maila KA om den informationen de vill ha med. Nästa månad ska första
nyhetsbrevet komma ut.
§ 4 Attributören
Attributören ska göra en planering om vad som ska köpas in och vilket köpintresse
som finns. Attributörens ekonomi måste bokföras rätt.
§ 5 Samhällsbyggnad
Presenten till Samhällsbyggnad i form av en förlovningsring ska köpas in. Bergs <3
datum/Sam <3 datum, ska graveras in. Tills bröllopet ska en stor ring tillverkas.
Svensexa/möhippa
Blanda ihop tjejer från Bergs och Sam samt killar från Bergs och Sam och göra lite
aktiviteter. Alternativt så har Kemi Svensexan för oss och i så fall Flyg möhippan för
Sam. Jesper hör med Fredrik
§ 6 Hyra rum
Det finns möjlighet att hyra rum av Samhällsbyggnad för 25 000 kronor/år. Jesper
ska kolla upp mer info från Samhällsbyggnad och dessutom kolla om det finns
möjlighet att få kansliet att betala.
§ 7 Höst-SM
Jesper bjuder in Kårfullmäktiges talmanspricibie att hålla i mötet, för att få till ett mer
objektivt möte.
§ 8 Städlista
Sofie sammanställer en städlista.
§ 9 Mötet avslutas
Jesper Larsson avslutar mötet
……………………………………………
Ordförande: Jesper Larsson

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