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20170131 Öppet möte
Ordförande: Andreas

Sekreterare: Felicia

Justerare: Alexander

Sektionen får en chans att skicka in punkter som de vill ta upp med styrelsen och de diskuteras öppet på
mötet.

Hedda uppdaterar, vad händer i B200 styrelsen
Första styrelsemötet är avklarat och några saker har blivit bestämda, men det finns fortfarande mycket
kvar! En bolagsstämma kommer hållas den 6 mars.
En valberedning ska tillsättas och eftersom vi har en plats i styrelsen så får sektionen ha en person i
valberedningen som tillsätts för detta val. Styrelsen kommer att utse denna person. Detta kommer att
göras genom att en kandidering/fri nominering kommer hållas och därefter beslutar styrelsen vem som får
sitta i valberedningen.

Representanten till B200 styrelsen
Ett rekommendationsval hölls på SM där styrelsen fick in sektionens tankar och åsikter. Därefter höll
styrelsen en omröstning. Detta sköttes inte riktigt på rätt sätt, varken valet och informationen efter att
valet hade gjorts.
Föreslaget är att detta tas upp igen genom att styrelsen pratar om detta utan att Andreas och Nicholas
närvarar. Det skulle eventuellt också kunna vara intressant att låta B200 junior gruppen vara med och
diskutera, detta fanns det både personer som var för och emot. Det borde också föras ett bra protokoll där
för/nackdelar tas upp och också beslutet.
Styrelsen kommer att ta upp detta och genomföra omvalet så snart som möjligt.

Sektionens plats i valberedningen B200
Kandidering: Gunnar
Fri nominering: Andreas/Nicholas, Julia
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Ordförande frågar alla som kandiderar/är fritt nominerade efter mötet om de godtar eller inte. Därefter tas
detta upp av styrelsen så snart som möjligt.

Extra bidrag till balen
Det har konstaterats att det behövs mer pengar till balen. Detta eftersom hela balen i sig är kommer att bli
större/fler människor kommer att komma, vilket gör att en större lokal kommer behövas och även andra
kostnader kommer öka. Därför skulle en större startbudget uppskattas.
Efter diskussioner med W har man kommit fram till att W kan tänka sig att lägga 10 000 kr till, och det kan
även vi tänka oss att göra. Detta göra att den totala startbudgeten skulle bli 40 000 kr.
Detta kommer slås igenom på SM3.

Passerkort som går ut
Kommer komma ett mail med de kort som går ut. Alla blåa kort kommer att behövas bytas och även de vita
korten med ett numer under 14 6000 kommer bytas. Detta kan göras på kårexpeditionen.

Information angående byte av nödutgångsdörren i Hardox
Benajmin har nu fått tag på ett namn på personen som ska kontaktas. Det vi efterfrågar är en dörr som går
att öppna inifrån men utan kortläsare på utsidan.

Fler felanmälningar
Den vanliga dörren fungerar inte. Den är felanmäld och de har också kommit hit och kollat på den en gång,
då blev det lite bättre men nu har det återigen blivit betydligt sämre (man kan knappt ta sig ut genom
dörren). Detta kommer att fortsätta att felanmälans tills det är löst, men just nu så svarar de inte.
Går också att felanmäla själv! Detta gör man genom googla Akademiskahus felanmälan och sedan fyller
man i alla information där.

Info angående bokställ i Hardox, brandrisk
Det har planerats att det ska byggas ett bokställ i fönstret för att man ska kunna förvara böcker där, med
förutsättning att även andra kan tillfälligt låna ens böcker. De har kommit fram till att det är en brandrisk
att bygga en i trä, ska därför kolla om det går att köpa en i stål.

Övriga punkter
-

-

Fanan: har diskuterats. Styrelsen vill istället ha en whiteboard i gruvan. Beroende på hur den
frostade glasväggen (SSAB) kommer se ut så kanske baksidan av den går att använda som
whiteboard, men det återstår att se. Förslag är att vi sätter upp en whiteboard på korkväggen i
stället och har fanan på den andra väggen.
Det finns nu en admin till Bergssektionens hemsidan!!! Elias informerar att om man vill att saker
ska komma upp där så får man skicka det till honom.
Alla datum på händelser ligger i Hardox kalendern på hemsidan.
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