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THS Bergssektionen • 100 44 Stockholm

20170228
Mötesordförande: Andreas Kopp

Mötessekreterare: Felicia Fröjd

Justerare: Julia Sjöström

Närvarande: Alla
Förra veckans protokoll är fixat

Budget till middag K och E
Kollar upp hur många som kommer, Alex fixar
Julia, Felicia och Jenny fixar handling av mat och alkohol!
Thema Thai.

Skansen fanbärare betalas
Felicia ska gå eftersom Andreas och Jonas inte kan, det kostar 1500 kr och sektionen sponsrar.

Funktionärsmedaljer
Ligger färdiga i skåpen! Dessa delas ut på tack-gasquen.

SM-medaljer
Dessa delas ut på balen, läggs på varje personsplats.

Representationsbudget
Julia kollar hur mycket som finns kvar av representationsbudgeten och sen hur mycket man kan lägga på
Andreas och Jonas biljetter till Elektrobalen, fett dyra.
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Klassrepresentanter godkännas på SM
De gamla klassrepresentanterna som representerar 2an ska bytas, valberedningen har valt ut två nya och
dessa ska godkännas på SM! Felicia har koll på allt det.

Dagordning på SM
Fråga om ansvarsfrihet för ÖPH ska bort, det ligger under styrelsen.
Punkt om klassrepresentanter ska in.

Tryckerier för att märka
Fick tips om en tryckmaskin för 2500 kr, maskin har en likadan, men den är ganska smal. Före köp bör vi
antingen först ha testat deras, men det kanske finns bättre alternativ?
Elias får kolla upp mer innan beslut tas!

Tack-gasque
Pengar finns, 10 000 kr.
Catering på maten och beställer hit alkohol, Jonas fixar det.
Alla funderar på ett bra tema.
Håkan gör en poll och tar in matpreferenser och dryckespreferenser, sista anmälan nästa tisdag.
Planerar allt mer i detalj nästnästa tisdag då ett planeringsmöte håll, alla kommer inte kunna närvara men
de som kan kommer, Felicia är då mötesordförande.

”Beer-run”
B200 tar över, 5 maj är i alla fall preliminär bokat!

Övriga kommentarer:
Julia dödade träningspasset igår så hon har träningsvärk!
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