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Bergslusse, utvärdering
Bra: Allmänna känslan var att det var riktigt bra många äldre har sagt att de vill komma igen för de tyckte
att det var bra!
Sämre: Kunde bli lite långtråkigt under gasquen, mycket är gamlingarnas fel som sjöng sista nubbelåten när
det var typ 3 nubbelåtar kvar.. Bildspelen var ofta väldigt interna vilket var tråkigt om man var gammal och
hade gått ut. Logistiken fungerade inte riktigt, ljud, mikrofon, bildspel m.m. Blev lite segt med maten och
så, rätterna tog in och ut lite hur som.

Hitta glaset till Klubbmästarbäsken
Lär upphittas! (Jonas hör runt lite)

Joars mail
Hyra ut högtalarna är något vi känner att vi kan tänka oss att göra till Bergsmän. Ungefär 900 kr, ska
dubbelkolla vad som togs förra året. Reglerna är att om något går sönder så ersätts det och de ska vara
tillbaka i tid!
Joar vill hyra högtalarna 2-4 juni vilket om datumet passa skulle vara möjligt. Han kan skriva ihop ett
kontrakt med de krav vi har. Ska kollas upp när tentapuben är för det finns viss risk med krock! (Jonas kollar
upp detta)

Medaljer för funktionärer
Gör 10 stycken av varje sort så finns det en tid framåt, dessa går att hämta ut när man skrivit
överlämningsdokumentet.
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Gör en policy till SM3 på att alla funktionärer ska skriva/uppdatera ett överlämningsdokument och lämna
till styrelsen. Detta meddelas till funktionärerna som går av nu att de ska göras nu.
(Andreas fixar policy och dokument och Alexander fixar medaljer)

Gasflaskorna
Köpa en kanon eller kasta/be företaget de tillhör att hämta dom?
Kolla med flyg hur de har gjort när de haft kanon. Begagnad kanon? (Jonas kollar)

Kickoff med funkisar
Vill göra någonting, typ middag en vanlig dag (torsdag kanske). Vi fixar mat (enkel, billig) medans de andra
överlämnar. Därefter middag, de som vill kan tagga utgång. Bestämmer datum senare.

Skapa sångboksgrupp
Kontaktar sångledarna och hör med dom om de kan vara intresserade av att ta tag i detta. (Julia kollar)

Skilsmässan
Var inga som helst problem med att få igenom detta på SM!
Börja med att fråga Axel/Jesper och kolla på hur formaliteter går till och sen gå till Samhällsbyggnad och
prata om det. Vi vill ändå att SNOW ska fortsätt. De har ny styrelse från januari, kanske ska låta de gå på
ordentlig. (Andreas kollar lite så länge)

Teknik200 AB, rekommendationsval
Nicholas blev rekommendationsvald på SM2, styrelsen diskuterar båda kandidaterna, för/nackdelar.
Andreas blev vald av styrelsen.
(Andreas fixar allt vad det innebär med valet)

Frågeformulär (Verksamhetsplanen gruppen, personliginsatts)
Verksamhetsplanen
-

Engagemang, 6.5

Vi har fått upp affischer, taggluncherna har gått jättebra, Instagram har börjat komma igång!
Känns som att vi är på god väg! Vad som skulle kunna göras är att skapa mer event.
Vi vill tagga idrottsledaren till att göra saker, ge honom budgeten så att han kan satsa på idrotten. Har
pratats om att göra en liten idrottsstyrelse. Med detta kan man dra med även de som inte bara vill
festa. (Håkan (och Julia) driver detta från styrelsens sida)
Försöka pusha för våra nya evenemang med antingen W eller maskin eller varför inte båda.
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-

Hardox, 7.25

Högtalarna är uppe och mycket smått är fixat.
Glasväggen från SSAB är på g och OVAKO ska kontaktas om att kanske fixa baren. Verktygsstationen är
inte klar (Jonas fixar) och bokhyllan i fönstret ska ses över, även ett alternativ med nödutgången
behöver ses över. (höra med Benjamin efter jul)
-

Städning, 6.125 (oklart högt betyg)

Måste lösas!!
Håkan får påminna om vem det är för veckan! Soporna är viktigast för att få bort bananflugorna.
Lathunden måste komma ut och synas.
Ska även kolla upp om det är möjligt att låna städmaskinerna som står i B-huset. (Andreas kollar)
-

Synlighet, 6.375

På god väg!
Inte taggat folk så mycket på saker som händer runt om på campus något vi kan bli bättre på.
(Alexander vidarebefordrar) Jonas driver frågan om öppet alkoholtillstånd så man kan gå till vilka pubar
man vill på campus.
-

Transparens, 6.125

På god väg. Viktigt när man får inputs från folk som man sedan tar upp på mötet att gå tillbaka och
berättar vad vi diskuterat och om möjligt ge ett svar.
Anteckningarna från mötena måste komma upp tidigare! (4 dagar)
Provar att ha ett öppet möte. Folk får skicka in vad de vill prata om före. Detta kan ske ca 2 veckor efter
att tentaperioden är slut.
-

Relationer, 8.125

Andra sektioner gillar oss!
Dra ihop något med maskin/W så har vi det klappat och klart! Elektro tycker också att det är kul,
eventuellt kommer ett evenemang med dom också.
-

Dokumentation, 4.75

Överlämningsdokument kommer att samlas in. Hårddisken hemma hos Save måste hämtas så att äldre
saker kan börja sparas! (Julia kollar)
-

I-studenter, 2.75
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Började bra, sen sket det sig.. Wang Shule är just nu i Höganäs, vilket ställer till det lite. Måste ta
kontakt med honom igen. (Alexander fixar)
(Finns en snygging som sitter i datasalen ibland, måste få tag i honom! Julia och Josefin spanar)
Få ihop event för I-studenter efter jul, de fixar allt med puben själva. (Alexander/Jonas)

Återkopplingsplan
-

Laddstation - Julia, Felicia det är på g
Julklapp till studievägledare - Andreas, skiter i present, tackar henne när vi ser henne i Hardox
nästa gång istället.
Status på kanonen - Andreas, de slutade svara, bra att anmäla före vi smäller.
Jernkontoretdokumenten - Andreas, fixas efter nyår.
Fanan, vart kan den hänga? – Andreas, den får inte plats på rimligt ställe. Avvaktar
SSAB logga, när sker det? – Jenny, någon gång i januari.
OVAKO, yta på baren - Jenny, finns kontakt kommer att diskuteras mer efter jul.
Poster med Bergs fester - Alexander, efter jul.
Fest med maskin- Julia, ligger på is just nu, tar det efter jul.
Påsar med Bergslogg- Håkan, Elias ska återkomma.
Hylla för böcker i fönstret- Benjamin? Tas upp efter jul.
Selife till planchen – alla, efter jul (ny ram IKEA)
FB sidan, konstiga - Julia, Alex, Andreas. Efter jul.
Är diskmaskinen lagad? – Jonas, japp!!
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