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Ordförande: Andreas Kopp

Sekreterare: Felicia Fröjd

Justerare: Julia Sjöström

Årets funktionär
Alex har fixat en plakett!

Välkomna ettans post
Han är nu välkomnad!
Nyckelutdelning, nyckel till Gruvan m.m. och postnyckel.

THS info, Tomas Romson
3 möten per termin ska hinnas med. Fungerar som en länk mellan THS och sektionen.
Centralt, har snart en budget och reviderad verksamhetsplan.
Dekis har inte blivit skött som det ska av alla (Bergsspexet har inte gjort något fel). Saker (färg) har
blivit hällda i fel avlopp vilket ställer till problem. Tas upp med Bergsspexet så de vet om att det varit
ett problem. (Jonas tar det med spexet)

FB sidan (den konstiga)
Den man kan gå in och ”gilla”.
Kan vara bra att lägga in saker som evenemang (olika Bergsevent), skriva ut vilka som är med i
styrelsen/funktionärer/spexet, kontakt info. Allt som behövs för att det ska bli lättare för någon
utomstående att hitta information om oss! (Julia/Alexander/Andreas fixar)

Fotodatum
Kollar med Benjamin, sen läggs info om när det kan passa ut i Facebookgruppen.

Fester
Snow
Snow gasque 25/nov.
JQ
JQ kommer att vara den 19/okt.

Pubrunda
W, Data, Arkitekt har på en torsdag, oklart när. (Julia fixar datum)

Boliden
De kommer den 12/okt och håller en föreläsning i B2. Deras VD håller i föreläsningen (!!!!), pub i
Hardox efteråt och då kommer några fler från företaget att mingla.
100 kr/person inklusive mat, bjuder också (troligen) in kemi och W utifall någon därifrån också är
intresserad.

Listor på vilka som kom på bal och 0eG
Felicia fixar det.

Middagar
W (Bjuda in)
1/nov, 3/nov, 8/nov som förslag. (Andreas fixar)
Maskin (Bjuder)
Både nya och gamla styrelsen, 23/nov.

Hemsidan är nere
Har kontaktat Erland men inte fått svar än. Borde inte vara någon betalning som släpar, ingen
liggande faktura. (Julia fixar)

Instagram schema till oss och funkisar
Använda Instagram kontot mer.
Uppdatera funktionärerna, när de har något kul som de gör/vill visa upp så knäpper de kort och
skriver en text och skickar till någon av oss så lägger v upp det.

Funktionärs möte
Datum, 12/okt. (Andreas informerar)
-

Informera om Instagram.
Städning.
Man får inte ha sin jaquett hängandes på en galge jämt.
Kolla vad alla håller på med, erbjuda hjälp om det behövs.

Bal ansvarig
(Alexander fixar)

Ettans punkter (Håkan informerar ettan om detta)
-

Skåp i korridorer låsbara?

Korridorerna kommer att byggas om, troligen kommer det inte att gå.
Inne i Hardox blir det svårt. Just nu dumpar vi grejer i Hardox ändå, har inte hänt att saker
försvinner. Kan avsätta ett ”hål” bara för böcker så att alla står samlade.
-

Snacks automat

KTH-hallen, det nya huset som snart kanske är klart?

-

Kaffemaskin

Vi har kaffekokare.
-

Headphoneparty

Får i så fall fixa en egen ny gasque. Prata i så fall med Jonas.
-

Fler pubdagar

Kanske lägga ovanstående punkt som en onsdags pub om intresse finns.
Vi har snackat om att ha fredagspub vid löningshelger.
Annars kan man gå till andra pubar! Hitta ansvarig för sektion och höra av sig och sen dra dit!
-

Temapubar

Kommer man på ett eget tema så hör man av sig till KBM!

