Kongliga Bergssektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
THS Bergssektionen  100 44 Stockholm
08 - 790 8329

Protokoll för sektionsmöte
den 20 november 2012 (Höst-SM)
Styrelsen:
Ordförande
Vice ordförande
SNO
PAS
Sekreterare
Ettans Post
Klubbmästare
Femten

Oscar Hessling
Leo Carlsson
Tomas Romson
Fia Vikman
Carl Arvhult
Jesper Larsson
Niklas Svenningsson
Fredrik Stenarsson

Sektionsmedlemmar:
Andreas Malmbergh
Tim Pettersson
Claes Morin
Edwin Andersson
*Daniel Hellström
Robert Bodin
*Tanja Halsteen
Erik Andersson
Niklas Svenningsson
Leo Carlsson
Carl Arvhult
*Yousef Ahmad

Elin Lindfors
Johan Martinsson
Björn Keskitalo
Tejun Lee
André Tengstrand
Joakim Larsen
Sofia Hansson
Fredrik Vidlund
Fia Vikman
Jesper Larsson
*Linus Edenström
*Johanna Josefsson

Sara Olsson
Linn Efsing
Kristofer Hjelmtorp
Josephine Magnusson
*Lisa Lövqvist
Mimmi Bäck
Erik Nordgren
Fredrik Stenarsson
Oscar Hessling
Tomas Romson
Adrian Lefvert
Lukas Larnesjö

* Lämnade mötet före avslutande.
§0,25 De Beske
Styrelsen tar del av de beske.
§0,50 De Beska
Styrelsen tar del av de beska.
§0,75 Femtens snuskiga historia
Femten delar med sig av sin snuskiga historia.
§1 Mötets högtidliga öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
§2 Val av två justerare
Andreas Malmbergh och Elin Lindfors godkännes av sektionen som mötets justerare.
§3 Tiden och sättet
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Sektionen godkänner att kallelser och dyl. till mötet skickats ut i tid.
§4 Vikten och sättet
Sektionen betynger styrelsens poster lite extra varpå dess tyngd godkännes.
§5 Godkännande av dagordning
Sektionen godkänner mötets dagordning.
§6 Adjungerande
Mötet har inga adjungerande.
§7 Godkännande av föregående mötesprotokoll
Sektionen godkänner föregående mötesprotokoll.
§8 Sektionspostintyg
Ordförande skickar ut sektionspostintyg till alla som vill ha.
§9 Revisorns punkt
Linn Efsing och Andreas Malmberghh skall efter jul göra en mer djupgående
kontroll av styrelsens arbete.
§10 Styrelsens punkt
§10.1 Ordförande
Oscar har jobbat mycket med att införa sektionsklädsel. Vi har med oss lite
exempel att titta på senare. Fortsatt vill ordförande arbeta med att förbättra
kommunikationen mellan styrelsen och sektionen.
§10.2 Vice ordförande
Bland annat håller vice ordförande på med att införa ett bra bokföringssystem
för att underlätta postens arbete med sektionens ekonomi.
§10.3 Sekreteraren
Sekreterarens mål är att alla protokoll görs tillgängliga digitalt för
sektionsmedlemmar via hemsidan bergssektionen.se.
§10.4 Klubbmästaren
Klubbmästaren påminner om att man kan anmäla sig till bergslusse nu.
§10.5 Femten
Hela gruppen har haft ett möte där de delade in sig i mindre undergrupper:
En säljgrupp, en eventgrupp och en MAMA-grupp. De har fått in en
företagspub till preliminärt den 23e januari. Två företag har hittills anmält sig
till MAMA. Sponsring är kvar att söka.
§10.6 SNO
De flesta länkmöten för denna termin har varit. Det sökes fortfarande en
studienämndsrepresentant i trean, då det bara finns en just nu.
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§10.7 PAS
PAS går på diverse möten samt jobbar med att arrangera Brinelldagen
tillsammans med SNO.
§10.8 Ettan
Ettan har satt upp en städlista i lokalen som har har följts till viss del.
Tillsammans med PAS och en student i årskurs ett har han städat upp
städrummet, vilket har varit eftertraktat.
§11 Styrelsens verksamhetsmål
Styrelsen fokuserar i år på att utvidga kommunikationen mellan styrelsen och
sektionen. Vi försöker använda hemsidan och facebook mycket och vill exempelvis
sätta upp en informations-TV i sektionslokalen.
§12 Ekonomi
Vice ordförande presenterar föregående vice ordförandes budget för detta år varefter
han presenterar hur det ser ut i nuläget. Bland annat förväntar han sig att vi inte får
in de sponsringspengar budgeten föreslår.
§13 Information
§13.1 Sektionsklädsel, omröstning
Styrelsen har tagit fram några alternativ till sektionsklädsel som vi har att
visa upp för sektionen ikväll. De två förslag vi jobbat på, som visat sig mest
populära, är jackett och kavaj. Båda i färgen grå. Jackett från kina kostar 700kr
för endast jackan. För 1100kr fick man med skjorta, byxor, väst och en typ av
slips. Kavajen vi beställde därifrån var inte vad vi förväntade oss, så vi visar
upp en som kostar 500kr på H&M.
Syftet för att införa sektionsplagg och dess användning diskuteras öppet av
mötet. Det diskuteras även om det ska vara ett inofficiellt beslut eller ett
sektionsplagg som officiellt skrivs in i stadgarna. Majoriteten av mötet finner
att vi nu ska gå till val om vilket plagg som skall införas till bergssektionens
sektionsplagg.
Vi finner att en majoritet av sektionen önskar ha jackett som sektionsplagg,
vilket styrelsen ska arbeta vidare med.
§13.2 Städning
Städlista finns uppsatt kompletterat med en checklista i skåpet intill
kylskåpet, där man kan bocka av vad som gjorts. Där kan man även
informera om material blir bristfälliga. Nuvarande årskurs fyra vill mot
betalning städa sektionslokalen. Detta ska styrelsen överväga internt vid
senare tillfälle.
§14 Funktionärernas punkt
§14.1 Vice klubbmästare
Vice klubbmästare berättar att det hittills gått bra. Bergslusse är det närmaste
ansvaret. Det förväntas att bergslussen blir dyr, men det återstår att se efteråt.
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§14.2 Överphösaren
Överphösaren presenterar resultat från utvärderingen av mottagningen. Allt
som allt är det som brustit kommunikationsrelaterat. Överphösaren har
därför tagit fram en ny modell för mottagningen till programmet.
§14.3 Vice överphösaren
Vice överphösaren presenterade sig tillsammans med Överphösaren.
§14.4 Kårfullmäktigeledamot
Sara Olsson och Mimmi Bäck sitter i kårfullmäktige. Varje sektion har mandat
i kårfullmäktige och bergssektionen har två mandat. Det är en viktig del av THS då
man får vara med och besluta om exempelvis vilka som ska sitta i kårstyrelsen, i
rektorsstyrelsen, vart medlemsavgifter går, godkänner THS budget m.m.
§14.5 Suppleanter till kårfullmäktige
Det finns nu en suppleant, Tanja Halsteen, men kan finnas två så om intresse
finns kan man prata med SNO. Hon hade inget mer att tillägga än
kårfullmäktigeledamöterna.
§14.6 I-sekreteraren
I-sekreteraren var ej närvarande. Ordföranden berättar kort om vad postens
arbetsuppgifter kan omfatta.
§14.7 Idrottsledaren
Tim Pettersson berättar om att han håller på att boka Åre vilket hittills har
gått bra.
§14.8 Sångledaren
Yousef är ej närvarande.
§14.9 Vice sångledaren
Claes Morin har varit sysselsatt som sångledare under hela mottagningen och
under nØllegasquen.
§14.10 Attributören
Claes Morin har ordnat en intressant mängd diverse artiklar att inhandla för
rimliga summor.
§14.11 Gorillaredaktören
Tomas Romson berättar om att det gick bra att utforma gorillan. Dock gjorde
tryckeriet ett lite dåligt jobb, då vissa gorillor var delvis uppochned vända.
§14.12 Ceremonimästaren
Rickard Aldén närvarar ej.
§14.13 Webmaster
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Tomas Romson har gjort lite uppdateringar av hemsidan. Det har hittills gått
bra.
§14.14 Skytteledaren
Oliver är ej närvarande.
§14.15 Ondulören
Claes Morin berättar om sina erfarenheter om att ondulera styrelsens
mittbenor, varefter han ondulerar sittande styrelse.
§15 Verksamhetsberättelse
§15.1 Ordförande
Linn Efsing berättar om sitt verksamhetsår som ordförande. Hon har varit
fanbärare i stadshuset. Hon är väldigt stolt över sin gamla styrelse och
exempelvis MAMA och Brinelldagen de arrangerade.
§15.2 Vice ordförande
Andreas Malmbergh presenterar sitt verksamhetsårs ekonomi för
bergssektionen.
§15.3 Sekreteraren
Fredrik Vidlund berättar att han fört protokoll under sitt verksamhetsår.
§15.4 Femten
Sara Olsson har sökt sponsring, ordnat företagspubar med flera företag samt
anordnat MAMA, materialdesigns arbetsmarknadsdagar, tillsammans med
sitt organ NLG (näringslivsgruppen). Hon har även jobbat med att skapa en
utförlig arbetsbeskrivning och processkarta för överlämning till efterföljande
femten.
§15.5 SNO
Carl Arvhult berättar om sitt år som SNO. Han har försökt förbättra kurser
tillsammans med studienämnden, varit delaktig i arrangemanget av
Brinelldagen samt hållt Jämställdhetsarbetet vid liv. Allt som allt har det gått
bra, då samtliga uppgifter har gett framsteg och Brinelldagen var lyckad.
§15.6 PAS
Tanja Halsteen är frånvarande men ordförande läser upp hennes
verksamhetsberättelse.
§15.7 Ettans post
Joakim Larsen är frånvarande men Linn Efsing berättar om hans verksamhet,
hur han fixat fika och satt upp soplista och hämtade post. Han anordnade
även sektionsgasquen tillsammans med dåvarande, och nuvarande,
klubbmästare Niklas Svenningsson.
§15.8 Attributören
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Claes Morin fyllde på inventariet, höll försäljningsstånd vid diverse
tillställningar och sålde en del saker.
§15.9 Kårfullmäktigeledamöter
Linn Efsing och Andreas Malmbergh berättar om sitt verksamhetsår. Det var
mycket diskussioner om diverse formalia, samt exempelvis restaurangen i
Nymble.
§15.10 Suppleanter till Kårfullmäktige
Mimmi Bäck hade den posten. Hon hade en gång ett väldigt långt möte.
§15.11 Revisorer
Björn Keskitalo och Viktor Dahlqvist (den sistnämnda frånvarande) har titta
på stadgarna samt tittat på, och godkänt, budgetförslaget framtaget av vice
ordförande.
§16 Ansvarsfrihet
Vi finner att sektionen ger föregående verksamhetsårs styrelse ansvarsfrihet.
§17 Propositioner
Inga propositioner har skickats in.
§18 Motioner
Inga motioner har skickats in.
§19 Val av funktionärer
§19.1 Val av Klubbmästare
Claes Morin godtager sin nominering. Sektionen godkänner att Claes Morin
väljs till 2013 års klubbmästare.
§19.2 Val av vice Klubbmästare
Tim Pettersson godtager sin nominering. Sektionen godkänner att Tim
Pettersson väljs till 2013 års vice Klubbmästare.
§19.3 Val av Överphösare
Johanna Josefsson godtager sin nominering. Sektionen godkänner att Johanna
väljs till 2013 års Överphösare.
§19.4 Val av vice Överphösare
Yousef Ahmad och Sofia Hansson godtager sina nomineringar. Sektionen
väljer Sofia Hansson till 2013 års vice Överphösare.
§19.5 Val av Kommunikationsansvarig
Linus Edenström och Edwin Andersson godtager sina nomineringar.
Sektionen väljer Linus Edenström till Kommunikationsansvarig.
§19.6 Val av Sångledare
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Adrian Lefvert och Lukas Larnesjö godtager sina nomineringar. Sektionen
väljer Lukas Larnesjö till Sångledare.
§19.7 Val av vice Sångledare
Adrian Lefvert godtager sin nominering. Sektionen väljer Adrian Lefvert till
vice Sångledare.
§19.8 Val av Idrottsledare
Kristofer Hjelmtorp godtager sin nominering. Sektionen godkänner att
Kristofer Hjelmtorp blir idrottsledare.
§19.9 Val av Ceremonimästare
Adrian Lefvert godtager sin nominering. Sektionen godkänner att Adrian
Lefvert blir ceremonimästare.
§19.10 Val av Gorillaredaktörer
Oscar Hessling godtager sin nominering. Sektionen godkänner att Oscar
Hessling blir gorillaredaktör.
§19.11 Val av Webmaster
Edwin Andersson godtager sin nominering. Sektionen godkänner att Edwin
Andersson blir webmaster.
§19.12 Val av Skytteledare
Josephine Magnusson, Erik Nordgren och André Tengstrand godtager sina
nomineringar. Sektionen väljer André Tengstrand till skytteledare.
§19.13 Val av Ondulör
Sara Olsson godtager sin nominering. Sektionen godkänner att Sara Olsson
blir ondulör.
§20 Samlevnadsansökan
Styrelsen har ej mottagit någon samlevnadsansökan.
§21 Meddelanden och skrivelser
Vi har inga tillkomna meddelanden eller skrivelser.
§22 Övriga frågor
Årskurs 4 undrar om de får ta över kontot som förra årskurs 5 använde under sitt
arrangemang av ”femmans resa”, för sin egna ”femmans resa”. Styrelsen går med på
att låta dem göra detta.
§23 Mötets högtidliga avslutande
Ordförande avslutar mötet.
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Underskrift:

_____________________________________________
Oscar Hessling, Ordförande Kongliga Bergssektionen 12/13

________________________________________________________
Leo Carlsson, vice ordförande Kongliga Bergssektionen 12/13

___________________________________________________________
Fia Vikman, ProgramAnsvarigStudent Kongliga Bergssektionen 12/13

_______________________________________________
Niklas Svenningsson, Klubbmästare Kongliga Bergssektionen 2012

__________________________________________
Fredrik Stenarsson, Femten Kongliga Bergssektionen 12/13

_________________________________________________________
Tomas Romson, StudieNämndsOrdförande Kongliga Bergssektionen 12/13

________________________________________________
Carl Arvhult, Sekreterare Kongliga Bergssektionen 12/13

_______________________________________________
Jesper Larsson, Ettans post Kongliga Bergssektionen 12/13

___________________________________________
Justerare Andreas Malmbergh

___________________________________________
Justerare Elin Lindfors
……………………………………………
Ordförande: Oscar Hessling

………………………………………..
Sekreterare: Carl Arvhult
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