Kongliga Bergssektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
THS Bergssektionen  100 44 Stockholm

Ordförande: Andreas

Sekreterare: Felicia

Justerare: Alex

Närvarande: Alla
-

Jenny byter linje, kommer inte vara femten i år. Vi måste hitta ersättare
Möte (lunchmöte) en gång i veckan, preliminärbokar tisdagar
Vi som styrelse är inte med och röstar
Preliminärboka SM och fester
BKV 17-23 februari
Finns kalender G-mail, Hardox Cafe, Styrelse, som finns i överlämnings dokumentet
Fester, Opens nolle, Elektrosbal, någon mer. 2 eller 3 som sponsras, kollar mer senare när budget
finns.
Supertext, facebook, som kommunikation.
Vi skriver upp alla punkter till dagen före så hinner alla se över vad som ska diskuteras.
Städning i Hardox, kolla med Akademiskahus om vi kan låna deras städmaskin, går inte det får vi gå
ihop med open och köpa en begagnad. Inventering behövs. Få tag på pappershållare.
Ha check-in i början av varje möte.

Vad vi vill göra i år:
-

Samarbete med maskin till Skiftes, roligare då.
Bra att samarbeta med Gorillan för att synas mer.
Synas mer på Instagram, alla har den en varsin vecka, syns mer och alla får veta vad varje post gör.
Översiktsposter håller på att fixas där det syns vem som är vad.
Foton på alla måste tas.
Kul om alla är med på de första onsdagspubarna, syns mer.
Skaffa brandsäkert draperi så att man kan dela upp hardox. Måste kolla vad vi får ha.
Fixa lite mer ljus där det inte finns något, diskokula och en spotlight på.
Sätta upp högtalarna. Göra ett kopplingsschema så alla vet hur man gör.
Städa upp OPEN hörnan
Fixa swish till KBM och sektionsgrejer.
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Sälja mer snacks i baren.
Börja använda mobila baren till drinkar eller öl.
Fixa alkoholpolicyn, just nu känner vi inte att vi kan stå för den.
Frosta glaset från ssab
Fixa en planka med häftapparat mm

Verksamhetsplan 16/17:
-

-

-

-

-

Få fler aktiva medlemmar till fester och SM, informera bra direkt så är det fler som kommer att
medverka senare också. Försöka se över vilka delar vi saknar
o Förra årets brädspel med OPEN var populärt
o Få fler saker som inte är så inriktade på fest, företagspubar
o Ha mer event på onsdagspubarna så att det alltid händer något.
o Klädloppis, kanske inför varje större fest.
Fortsätta med Hardox, ska bli helt klart! Sladdar i taket, köksinredning, behövs inventering av kök
och städutrustning, fixa borden och baren klart. Whiteboard till Gruvan. Lösa OPENs hörna, lösa
med dörren till deras förråd så att den inte går inåt. Vända mobilabaren, och pristavlan.
Synas mer
o Visa sektionen vad vi faktiskt gör. Mötes protokoll från våra småmöten ska finnas uppe 4
dagar efter mötet. Få sektionen att känna sig delaktig. Visa upp vad vi ska prata om på
möten och säga när mötena är.
o Förbättra kontakten med andra sektioner. Typ som Skiftes med Maskin, bal med W,
skidresa med Samhäll.
o Visar upp vilka fester som faktiskt finns, andra sektioner, Nymble. Synas mer på campus.
o Få igång jaquetten. Fixa tryck till ryggen. Få upp dokumentet så att alla vet hur den ska se
ut.
o Friskvårds bidraget, går det att lägga det på en fruktkorg
o Lägga upp vad man har gjort på facebook. Alla får lite cred för vad man gjort.
Funktionärer
o Pub
o Sponsrad gasque som tack.
o Möten. Alla skriver ner sin plan, vad man vill göra.
Lösa städningen, städerska? (prata om senare när vi sett budgeten)
o KBM kanske grovstädar typ en gång i månaden.
Laddstation i baren, under fester kan det vara bra att skriva lappar med namn.
Få mer hemma känsla, typ när folk fyller år, skriva upp på stolpen så syns det.
Ugnen måste lösas. Fixa hjul till den, köra in den varje gång, katakomber eller förrådet. På SM
meddela om att vi ”inte har en ugn”.
Pubar på andra dagar, löningspub, välplanerat.
Anslagstavla, Jonas kollar om han kan donera sin.
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-

Skriva om alkoholpolicy
Skriva i ordning ett uthyrningskontrakt, sektionsmedlemar och doktorander får hyra.
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