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

Protokoll för sektionsmöte
den 5 november 2013 (Höst-SM)
Styrelsen:
Ordförande
Vice ordförande
SNO
PAS
Sekreterare
Ettans Post
Klubbmästare
Femten
KOMMA

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

Sektionsmedlemmar:
Alexander Lundstjälk
Axel Save
Fredrik Vidlund*
Karin Törner*
Leo Carlsson*
Mimmi Bäck
Patrik Andersson*
Rebecka Danielsson
Sara Kyrö
Tomas Romson

Alexander Eneborg
Carl-Magnus Arvhult*
Johan Höglund
Kristina Åkerlind
Linn Efsing
Oskar Altzar*
Patrik Rahimzadeh
Robert Sundström
Rhodel Bengtsson
Zenja Jefimova

André Tengstrand
Edwin Andersson
Johanna Josefsson
Kristofer Hjelmtorp
Lukas Larnesjö
Patricia Lindh*
Pontus Cronqvist
Sara Olsson*
Oscar Hessling

* Lämnade mötet före avslutande.
§0,25 De Beske
Styrelsen tar del av de beske.
§0,50 De Beska
Styrelsen tar del av de beska.
§0,75 Femtens snuskiga historia
Femten delar med sig av sin snuskiga historia.
§1 Mötets högtidliga öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
§2 Val av mötesordförande
Mötet väljer Mimmi Bäck och Sebastian Hedberg till mötesordförande.
§3 Val av två justerare
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Lukas Larnesjö och Kristofer Hjemtorp väljs och godkänns av sektionen som mötets
justerare.
§4 Tiden och sättet
Sektionen godkänner att kallelser och dylikt till mötet skickats ut i tid.
§5 Vikten och sättet
Sektionen godkänner att styrelsen har tillräckligt tunga poster.
§6 Godkännande av dagordning
Sektionen godkänner mötets dagordning med ändringar.
§7 Adjungerande
Mötet kan adjungera Beatrice Svensson, Sebastian Hedberg, Sebastian Krappedal.
§23 Meddelanden och skrivelser
§23.1 Information från THS centralt
Betarice Svensson som arbetar med studiesociala frågor på THS och Sara
Olsson som är chef för THS näringslivsgrupp informerar om vad kåren gör
centralt. Sara Olsson meddelar att Armada är aktuellt just nu med invigning
idag. Beatrice Svensson berättar om att den nya läsårsindelning för i år
kommer att ändars till nästa år, genom att ett påsklov kommer att införas för
dem som inte har omtentor. Hon meddelar även att en idrottsgrupp är
uppstartad och kommer arrangera idrottsmästerskap.
§8 Godkännande av föregående mötesprotokoll
Sektionen godkänner föregående mötesprotokoll.
§9 Sektionspostintyg
Ordförande skickar ut sektionspostintyg till dem som önskar.
§10 Revisorns punkt
Revisor Tomas Romson har inget att tillägga
§11 Styrelsens punkt
§11.1 Ordförande
Ordförande har gått fest- och stadutbildning samt skrivit
Tillståndsmyndighetens prov för alkoholtillstånd. Ordförande har närvarat
på ordföranderåd samt skrivit en proposition.
§11.2 Vice ordförande
Vice ordförande har kollat igenom Bergssektionens budget. Utöver det har
hon planerat Skiftes.
§11.3 Sekreteraren
Sekreterarens mål är att alla protokoll görs tillgängliga digitalt för
sektionsmedlemmar via hemsidan bergssektionen.se.
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§11.4 Klubbmästaren
Klubbmästaren har fått ihop ett klubbmästeri som genomfört en tentapub.
Klubbmästaren påminner sektionen om att anmäla sig till Bergslusse den 14
december.
§11.5 Femten
Femten har startat upp näringslivsgruppen. Hittills har ett event varit,
StuddyBuddy. Kommande event är en lunchföreläsning med SSAB och
förhoppningsvis en företagspub med Boliden. Har planer för
arbetsmarknadsdagen MAMA den 21 februari.
§11.6 SNO
Studienämnden har skickat in kursutvärderingar med den nya mallen.
Jämställdhetsarbetet har startat upp och konkreta mål har satts. SNO
informerar om att Jämställdhetsarbetet har gjorts om till en kurs på 6 hp och
att kursen är valbar för alla. SNO inbjuder hela sektionen att delta i ett möte
där sånger ska bearbetas, det vill säga skrivas om. Alternativt är att skriva
nya sånger. SNO informerar om att TimeEdit kommer att försvinna och
ersättas med en ny tjänst, därför kommer ansökningsperioden för kurser att
förlängas.
§11.7 PAS
PAS jobbar med att arrangera Brinelldagen den 26 mars tillsammans med
SNO.
§11.8 KOMMA
Kommunikationsansvarig jobbar för att bredda kommunikationskanalerna
till sektionen. Det görs genom att ett nyhetsbrev är skapat där styrelsen och
funktionärer kan publicera information.
§11.8 Ettans post
Ettans post har lärt sig var posten hämtas. Bakar väldigt gott!
Mötet adjungeras till 18:30
§12 Styrelsens verksamhetsmål
Arbetet att ta fram den en verksamhetsplan började i våras tillsammans med den
föregående styrelsen. Verksamhetsplanen för år HT13/VT14 bifogas.
Sektionen godkänner styrelsens verksamhetsplan.
§13 Ekonomi
Vice ordförande presenterar föregående vice ordförandes budget för detta
verksamhetsår samt presenterar hur nuläget ser ut.
§14 Information
§14.1 Miljöförvaltningen
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Sektionslokalen är registrerad som en livsmedelanläggning hos
Miljöförvaltningen för alkoholtillståndet. Miljöförvaltningen vill därför göra
en inspektion när verksamhet i sektionslokalen är igång. Ordförande
uppmanar därför sektionen att hålla rent och snyggt i Hardox.
§14.2 Nyhetsbrev
Kommunikationsansvarig meddelar sektionen om att den som vill ha med en
punkt i nyhetsbrevet ska maila antingen KA eller styrelsen. Tanken är att
nyhetsbrevet ska publiceras en gång per månad på bergssektionen.se samt
tryckas på papper.
§15 Funktionärernas punkt
§15.1 Vice klubbmästare
Vice klubbmästare meddelar klubbmästarbäsk, klubbmästarbäsk,
klubbmästarbäsk via facebook.com.
§15.2 Överphösaren
Överphösaren tycker att det har fungerat bra att vara överphösare utanför
phöseriet och rekommenderar starkt att nästa överphösare ska göra på
samma sätt.
§15.3 Vice överphösaren
Vice överphösaren är inte närvarande.
§15.4 Kårfullmäktigeledamot
Linn Efsing och Jesper Larsson sitter som kårfullmäktigeledarmöter. Linn
presenterar vad kårfullmäktige är och vilka problem som diskuteras nu.
§15.5 Suppleanter till kårfullmäktige
Det finns just nu ingen suppleant
§15.6 I-sekreteraren
I-sekreteraren, Oscar Hessling, har varit på ett möte där inget relevant togs
upp.
§15.7 Idrottsledaren
Kristofer Hjelmtorp berättar om att han håller med planering av Åreresan.
Han har dessutom varit med på ett idrottsråd där han fått information om att
det kommer ske ett idrottsmästerskap i volleyboll i februari.
§15.8 Sångledaren
Lukas Larnesjö är nöjd med den insats som han har gjort.
§15.9 Vice sångledaren
Adrian Lefvert har bara varit sångledare vid ett tillfälle, men insatsen vid det
tillfället var han nöjd med.
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§15.10 Attributören
Linus Edenström har gjort en enkät om vad sektionen önskar köpa prylar.
§15.11 Gorillaredaktören
Oscar Hessling har uppdaterat och uppgraderat tidigare års Gorilla.
§15.12 Ceremonimästaren
Adrian Lefvert var nöjd med sin insats på Nollegasquen samt ser fram emot
att medverka på Bergslusse.
§15.13 Webmaster
Arbetet med hemsidan har legat på is på grund av att THS har sagt att de ska
göra om hemsidan.
§15.14 Skytteledaren
André Tengstrand har skjutit vid olika tillfällen. Har försökt att optimera
krutmängden och även tillfört hörselkåpor. Han ska skriva ihop en lathund
om hur man gör när man skjuter.
§15.15 Ondulören
Sara Olsson är inte närvarande.
§16 Verksamhetsberättelse
§16.1 Ordförande
Oscar Hessling sammanfattar sitt verksamhetsår. Det främsta var beslutet om
att införa ett sektionsplagg, som blev jackett. Oscar berättar att alla
Bergssektionens konton nu finns på Handelsbanken samt att kort finns
kopplade till olika konton. Bergsklassikern var en stor diskussionspunkt då
denna måste göras om.
§16.2 Vice ordförande
Leo Carlsson presenterar sitt verksamhetsårs ekonomi för Bergssektionen.
Han har jobbat väldigt mycket för att göra en bra överlämning till nästa års
vice ordförande genom att kontinuerligt skriva tips i en pärm. Leo förklarar
att vissa intäkter blivit försenade vilket lett till att resultatet blev negativt.
§16.3 Sekreteraren
Carl-Magnus Arvhult berättar att han fört protokoll under sitt verksamhetsår
samt att han agerat stöd till styrelsen. Har infört att alla protokoll blivit
publicerade på Bergssektionens hemsida.
§16.4 Femten
Fredrik Stenarsson berättar att det varit svårt att få företag att nappa på att
besöka Bergssektionen.
§16.5 SNO
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Tomas Romson berättar om sitt verksamhetsår som SNO. Han berättar att
han hållit i förberedande länkmöten, länkmöten och hållit i sektionens
jämställdhetsarbete. Han berättar att termodynamiken har förändrats och att
de nya kursansvariga sett fram emot konstruktiv kritik men inte dykt upp på
länkmöten för att ta emot kritiken.
§16.6 PAS
Fia berättar om sitt verksamhetsår som PAS. Hon berättar att ettans kurser
numer är jämt spridda över året samt att kurserna Materialkemi och
Perspektiv på materialdesign gjorts om. Utöver det berättar hon att hon
genomfört Brinelldagen tillsammans med SNO.
§16.7 Ettans post
Jesper Larsson försökte att engagera sig så mycket som möjlig i sektionen
under sitt år som ettans post. Han gjorde städlistor som finns i en pärm. Att
byta lås var det största arbete som han genomförde under året.
§16.8 Attributören
Claes Morin fyllde på inventariet, höll försäljningsstånd vid diverse
tillställningar och sålde prylar.
§16.9 Kårfullmäktigeledamöter
Mimmi Bäck och Sara Olsson (den sistnämna frånvarande) berättar om deras
verksamhetsår som kårfullmäktigeledamöter. De var med och valde
kårstyrelse samt fattade andra beslut.
§16.10 Suppleanter till Kårfullmäktige
Tanja Haalsten kunde inte närvara vid något möte.
§16.11 Revisorer
Linn Efsing och Andreas Malmbergh (den sistnämnda frånvarande) tar upp
att de gärna vill se restriktioner om hur sektionens kontokort får användas.
Maxbeloppet på hur mycket pengar som får utbetalas till Femmans resa har
försvunnit ur dokumentet med policyn för Femmans resa – detta ska skrivas
in av Jesper Larsson. Utöver det tycker revisorerna att bokföringen ser bra ut.
Mötet finner att alla verksamhetsberättelser kan läggas till handlingarna.
§17 Ansvarsfrihet
Diskussion sker om hur ansvarsfrihet ska ges och styrelsen får en uppmaning att se
över hur praxis ser ut.
Sektionen ger föregående verksamhetsårs styrelse ansvarsfrihet.
§18 Propositioner
§18.1 Styrelsen och valberedningens uppbyggnad
Propositionen bifogas.
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Sektionen godkänner propositionen i sin helhet.
Mötet adjungeras till 20:07
Mötet beslutar att öppna upp §12 Styrelsens verksamhetsmål. Mötet godkänner
ändringar av styrelsens verksamhetsmål.
§19 Motioner
Inga motioner har mottagits.
§20 Val av styrelseledamöter
§20.1 Val av Kommunikationsansvarig
Oscar Hessling godtar sin nominering. Sektionen godkänner att Oscar
Hessling väljs till 2014 års kommunikationsansavrig.
§20.2 Val av Klubbmästare
Alexander Lundstjälk godtar sin nominering. Sektionen godkänner att
Alexander Lundstjälk väljs till 2014 års klubbmästare.
§21 Val av funktionärer
§21.1 Val av vice Klubbmästare
Johan Höglund godtar sin nominering. Mötet väljer Johan Höglund till 2014
års vice klubbmästare.
§21.2 Val av Överphösare
Jesper Larsson godtar sin nominering. Mötet väljer Jesper Larsson till 2014 års
Överphösare.
§21.3 Val av vice Överphösare
Sara Kyrö godtar sin nominering. Mötet väljer Sara Kyrö till 2014 års vice
Överphösare.
§21.4 Val av Sångledare
Adrian Lefvert godtar sin nominering. Mötet väljer Adrian Lefvert till 2014
års Sångledare.
§21.5 Val av vice Sångledare
Joar Huss godtar sin nominering. Mötet väljer Joar Huss till 2014 års vice
Sångledare.
§21.6 Val av Idrottsledare
Sofie Nabseth och André Tengstrand godtar sina nomineringar. Mötet väljer
att Sofie Nabseth och André Tengstrand blir idrottsledare tillsammans.
§21.7 Val av Ceremonimästare
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Sara Kyrö godtar sin nominering. Mötet väljer Sara Kyrö till 2014 års
ceremonimästare.
§21.8 Val av Gorillaredaktörer
Johanna Josefsson godtar sin nominering. Mötet väljer Johanna Josefsson till
gorillaredaktör.
§21.9 Val av Webmaster
Erland Nylund godtar sin nominering. Mötet väljer Erland Nylund till
webmaster.
§21.10 Val av Skytteledare
Kristofer Hjelmtorp godtar sin nominering. Mötet väljer Kristofer Hjelmtorp
till skytteledare.
§21.11 Val av Ondulör
Joar Huss godtar sin nominering. Mötet väljer Joar Huss till ondulör.
§22 Samlevnadsansökan
Styrelsen har ej mottagit någon samlevnadsansökan.
§24 Övriga frågor
Inga övriga frågor har inkommit
§24 Mötets högtidliga avslutande
Ordförande avslutar mötet 22:58.
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Underskrift:

……………………………………………
Ordförande: Jesper Larsson

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

……………………………………………
Justerare: Lukas Larnesjö

………………………………………..
Justerare: Kristofer Hjelmtorp
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