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§12 Verksamhetsberä ttelse fö r å ret
2015/16
Styrelsens Verksamhetsberättelse
1.

Från verksamhetsplanen:

Engagemang
Styrelsen hade som mål under året att belöna det engagemang som finns i sektionen! Detta
gjordes dels genom nytt attribut, som funktionär pins, styrelse pins, och SM medaljen. Även en
funkisgasque ordnades där alla funktionärer samt engagerade själar belönades för sitt arbete!
Gasquen sponsrades av en budgeterad summa och även av den summa som styrelsen hade
budgeterat för representation. Årets funktionär utsågs för andra gången och en fancy tavla
beställdes för att föreviga alla årets funktionärer!

Ett försök till att öka antal sökande till styrelse- och funktionärsposter gjordes! Styrelsen bjöd på
fika och glad stämning under luncherna, och vi får skryta lite så vill vi säga att det faktiskt bidrog till
fler kandideringar!
2.
Transparens
Med nya glasväggen i Hardox som symbol, försökte vi under detta år att hålla Er in the loop så
mycket som möjligt! Vi pratade med er, vi bjöd in er till möten, och vi gjorde ett tappert försök till att
lägga ut alla protokoll på hemsidan! Även utskrivna protokoll och nyhetsbrev i Hardox fanns så ofta
som det hanns med. Vi höll större delen av våra möten i Gruvan för att visa att vi minsann inte
hade några hemligheter! KOMMA skrev även, mot slutet av året, sammanfattningar av våra möten
i Bergssektionens facebook grupp, och vi försökte skriva sammanfattningar av månaden i
nyhetsbrevet. En funktionär facebook grupp bildades och två stycken möten hölls, där viktiga
information förmedlades till alla funktionärer! Vi vet att vi inte upphöll 100 procent transparens, men
tycker ändå att vi försökte!
3.
Relationer
Under året så jobbade styrelsen med att öka och hålla i relationerna till andra sektioner. Ett stor
fokus hamnade på OPEN, då de nyligen blivit våra sambos i Hardox och en nära relation vart
önskad. Ett LAN mellan Bergs, OPEN och Data hölls på hösten (BOLD), flera openister gick med i
Bergspexet och OPEN följde även med på skiftes. Notera att Scandinavian Hunks var på plats!
Förutom detta så hängde även Mottagningen med OPEN. På våren gjordes ett försök till en
utbytespub med Kemi och Elektro vilket resulterade i ett mycket pinsamt floppat event, att Bergs
ska komma ut ur gruvan är förmodligen ett dött lopp. Diskussioner om vår relation till OPEN inte
blivit lite för bra har även uppkommit då det nu kommer väldigt många till Hardox, resulterande i
långa microvågsköer. Mången Bergsman gråter.
4.
Jaquetten
Styrelsen ville öka jaquettens status på sektionen! Alla fester under året uppmanades att beställa
ett tillhörande märke, posten Märklig etablerades, och Jaquettestyrdokumentet reviderades.
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Festen JQ planerades och subventionerades för att öka intresset för Jaquetten! Styrelsen
bestämde sig även för att bära Jaquette vid tillfällen då de representerade sektionen, till exempel
SM och styrelsemiddagar. Vice ordförande Amelie’s märken är fortfarande tejpade på Jaquetten,
så styrelsen är lite tveksama till om de lyckats eller ej med denna punkt.
5.
Nya Hardox
Renoveringen avslutades i början av året. En inflyttningsdag samt flera städa/organisera dagar
ordnades för att intyga att allt var på plats. En fancy inflyttningsfest ordnades! Styrelsen köpte även
in fler köksredskap, speciellt kaffe koppar! Ettans post fixade ljus till Hardox för att öka
feststämningen, och även en anordning för högtalarna beställdes! Styrelsen försökte även göra
Hardox mer hemtrevligt för både Openister och Bergsmän genom att sätta upp diverse skyltar, och
ordna om i Gruvan så att det kunde vara ett riktigt mötesrum. Våra fina men väldigt stökiga
katakomber städades och organiserades, så att man faktiskt än idag kan ta sig längst in utan att
klättra över lådor fyllda med meningslösa saker. Hardox fick även en soffa, ack om även inte grå
eller blommig!
6.
Arkiv
Bilder och filmer ligger på hårddiskar som styrelsen köpte in, protokoll och styrdokument ligger
på hemsidan. Detta arbete påbörjades, men en större organisering behöver fortfarande ske!
Styrelsen samlade under året in diverse bilder, filmer, och protokoll, men allt hamnade inte på
hårddiskarna. Vi är villiga att avklara detta projekt då vi själva har kvar mycket på egna datorer!
Självklart lämnar vi också över arbetet till nya styrelsen om detta blir enklare.
7.
Stadgarna
Nya snygga stadgar, med bra struktur som tar oss framåt! Stort tack till stadgegruppen!!

Andra saker som styrelsen har gjort:

Under året har även styrelsen hunnit med att göra många andra små roliga saker. Här är en
sammanfattning av de mest storslagna!
• Med endast tre år kvar innan vår sektion fyller 200 år kände styrelsen att det var av stor vikt
att 200 Års Jubileumet började planeras! Kontakt började med SBF, som själva redan
börjat planera. En grupp bildades i December, varav en medlem blev Bergssektionens
representant och gruppens kontaktperson med sektionen. En logga tävling för sektionens
medlemmar utlystes och avgjordes på Hindersmässan! Arbetet inför Jubileumet kommer att
fortsätta med ännu högre hastighet under de kommande åren!
• Jaquettestyrdokumentsrevideringsgruppen: Ettans post ledde denna grupp av
jaquetteälskande bergsmän! En revidering av styrdokumentet skedde på SM4, och nya,
mer fria, regler trädde i kraft redan under mötet.
• Operation “Tagga funkisar att göra överlämningsdokument” va en succé! Flera dokument
skapades under året, och många reviderades också! Det tycker vi om.
• Bergsklassiker event arrangerade i vanlig ordning! Styrelsen beslutade att fråga Energi o
Miljö om de vill ha bal tillsammans med oss, och dom sa ja. En lös plan bildades så att en
gemensamm bal kan planeras under kommande vår.
• Då det ibland kan vara lite oklart vilka som egentligen är förtroendevalda och vad deras
uppgifter egentligen är så beslöt sig styrelsen att börja på en “Bergs plansch”. Denna
“Bergs plansch” beskriver just vem som besitter vilken post nu, vad hen gör och hur alla
poster på bergs är sammankopplade. Planschen arbetas på av sittande KOMMA och blir
säkert klar snart.
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Funktionärernas Verksamhetsberättelser:
Mottagningen:

Verksamhetsberättelse Överphadder november 2015- juni 2016
Allting började den 25 november 2015 då jag, Julia Brännberg Fogelström, valdes till
Överphadder för mottagningen 15-16 av Kongliga Bergssektionens andra SM. Aldrig trodde jag, att
jag mitt uppe i en hektisk och pluggrik höst (alla som läst 2:an vet vad jag menar), skulle kunna
blicka framåt och anta utmaningen som Överphadder. Så mycket energi och tid som det krävs att
ordna en mottagning, viste jag inte att jag hade inom mig. Resan till mottagningen 15/16 har gett
mig mycket och jag har verkligen utvecklats som person, men också som ledare.
Verksamhetsåret har varit fyllt med massor av spännande aktiviteter och jag har tillsammans med
Joar Huss som Överphösare snart kunnat ro båten i land. Då mottagningens verksamhetsår
befinner sig i ofas i jämförelse med styrelsens kommer jag i denna verksamhetsberättelse dela
med mig av det arbete och förändringar vi drev igenom innan alla gick på sommarlov, däribland
styrelsen 15/16.
Mottagningen drog igång med en rivstart och redan den 1-8 december sökte vi efter VICE som
skulle vara våra trogna medhjälpare under mottagningens gång. Vi intervjuade våra kandidater, en
och en, och efter diskussion bestämde vi oss för att välkomna Gunnar Broberg (vice överphösare),
Felicia Fröjd (vice överphadder) och Helena Åkesson (vice överphadder) till ÖPH den 23 januari
2016.
När ÖPH fått sig en tillökning kände vi att det var dags att fylla på med phaddrar och phösare för
att skapa oss ett rejält mottagningsgäng. Då vi anser att det är viktigt att alla får en ärlig chans,
utan förutfattade meningar och liknande, valde vi att intervjua alla kandidater och under dessa
intervjuer ställa identiska frågor. Ett svar skulle kunna vägas mot ett annat och på så vis kunde vi
plocka ut ett grymt gäng till mottagningen 15/16. Denna process är såklart tuff och ansträngande,
men att intervjua ALLA kandidater (inte som tidigare: endast phösarna) gjorde valen av kandidater
mer kvalificerade. Många lunchmöten senare hade vi intervjuat alla underbara 34 kandidater och
den 29 februari kunde vi äntligen presentera Bergs phadderi och phöseri. Totalt blev vi ett gäng
på 26 st personer.
Under våren och försommaren har jag gått på många möten med mycket varierande mötesämnen.
Dessa möten har lett oss framåt i utvecklingen av mottagningen och vi är mycket stolta över att
kunnat genomdriva en hel del förändring. I nästa stycke kan man följa vilka förändringar vi gjort för
mottagningen 15/16. Men här nedan följer en lista på mötena och vad de behandlade.
- MR (mottagningsråd), med de andra mottagningsansvariga. Där diskuterar vi den
kommande mottagningen, man lägger bland annat schema och går igenom regler.
- Möte på kansliet, med ITM-skolans SYV. De bokar salar som vi behöver och vi får
hjälp med kontakten av nyantagna studenter.
- Möte med JML-rådet på ITM. Där pratar vi om hur vi ska kunna göra en öppen och
intressant mottagning för alla nyantagna studenter. Målet är att alla individer ska
känna sig lika välkomna och ingen ska känna sig exkluderad eller kränkt.
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-

-

1.

2.

3.

4.

Måndagsmöten, med ÖPH. Varje måndag under förberedelseveckorna har ÖPH
öppna möten dit alla mottagare får komma med sina frågor och/eller funderingar. Vi
diskuterar allt som har med mottagningen att göra.
Möten med externa grupper, t.ex. OPEN, företag eller gorillaredaktören. Där vi
diskuterar gemensamma möten/ämnen.
Mottagningsmöten, men alla phaddrar och phösare. Där diskuterar vi allt från
sånger som ska vara med i nollegorillan men även schema och datum för ett
speciellt event.

Som tidigare nämnt har denna mottagning kantats av många förändringar och vi är stolta över att
vi lyckats genomdriva de vi gjort, men än är arbetet bara påbörjat.
Först och främst har vi som mottagning tagit på oss ansvaret att anordna nollegasque, detta som
tidigare låg någonstans mellan KBM och mottagningen. Vi har i och med detta övertag, satt ihop
en arbetsgrupp som har ansvar att ordna denna tillställning. Denna grupp på 9 mottagare arbetar
tillsammans och delar upp de olika arbetsområdena inom gruppen.
Något vi ansåg saknades för mottagare med även för bergsmän var en fest att hänga och ses efter
att alla kommit tillbaka från sommarjobbet/semestern. Vi ville skapa en mötespunkt för alla glada
festsugna mottagare och bergsmän för att tagga igång alla inför skolstarten men även
mottagningen, denna gasque döptes till ”Sommargasquen”. Vi vill ge tillbaka till dem som
engagerar sig inom mottagningen och på så vis visa dem hur mycket vi uppskattar deras arbete.
Då det är många beslut som ska fattas under en mottagning, inte mist viktiga beslut, ville vi i ÖPH
självklart skapa ett sätt så att alla mottagare skulle vara med och fatta viktiga beslut. Vi
presenterade därför ”konsensus beslut” och genom dem kunde vi ta ut våra fejknollor och även
bestämma vilka sånger som skulle läras ut till nollan.
Den fjärde förändringen eller snarare tillägget som gjordes till mottagningen var att eventet
”Gammelphadder” skapades. Då vi ansåg att gamla phaddrar också ska få cred för sitt tidigare
arbete, likt gamla phösare får vid ”gammelphös”. Denna aktivitet ger gamla phaddrar även en
möjlighet att få lära känna nollan innan den börjar i skolan.
För att mottagningen ska gå runt behövs pengar, inga pengar inget skoj. ÖPH satte sig ner och
skapade ett nytt produktblad för att kunna skicka ut till intressanta företag och samarbetspartners. I
produktbladet kunde företaget själva välja och vraka mellan exponeringsmöjligheter, allt från
lunchföreläsningar till stålsponsor, och med deras spons kunde vi skapa en budget för
mottagningen. Det roligaste med att söka spons var att man fick en närmare kontakt med företaget
i fråga och utvecklades även personligen då man fick ansvar att ta kontakt med tidigare okända
personer.
Arbetet som krävs för att planera och förbereda mottagningen, kunde jag aldrig ha anat hur mycket
det skulle vara. Men tur är väl det att jag fått uppleva så mycket kul på vägen! Alla dessa
sammankomster och fester som spritt skön energi och ett gott skratt mitt under tentaveckorna: t.ex.
THS cocktail party, Funktionärsgasque, Mottagningsinternat, Påskfest och Sparka av’n. Jag är
även glad över att jag fått jobba med ett så härligt gäng, både i det stora: mottagningen, men även
det lilla: ÖPH. Jag är otroligt glad att jag tog på mig arbetet som överphadder och jag är övertygad
om att denna mottagning kommer nå oanade höjder!
Julia Brännberg Fogelström

Cermonimästaren
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Cermonimästar posten fick under året en ordentlig uppsving i seriositet och engameskamang. Så
mycket att ett nytt ställ åt staven svetsades ihop.

NLG

Startade ett samarbete med Kemi och Energi och Miljö som slutade i vår nya arbetsmarknadsdag,
BKW. Tanken var att inte bara öka storleken utan även bredden på den typ av företag som kommit
tidigare år, samt att skapa yrkesmässiga såväl som sociala relationer till de två sektionerna. Alla
företag inblandade var väldigt nöjda med det nya samarbetet och vi lyckades öka storleken på
mässan med 500 procent från året innan (trots att vi startade sent). Det finns mycket att förbättra
till nästa år men det var en väldigt bra ståndpunkt för att fortsätta samarbetet. Utöver BKW så har
NLG bland annat skapat en logga till NLG för att öka transparansen, haft eventet “Stål vs Fibrer”,
fixat Sandvik-muggar till Hardox m.m.

SOS

Deltagit i THS centrala uppstart av skyddsombudsrollen, skapat gemensamt dokument över våra
rättigheter och skyldigheter. Har även drivit arbetet ytterligare ett år med ombyggnationen av Bhusets korridorer. Förhoppningen att det skulle bli av under sommaren vad högre än någonsin,
men tyvärr strulades det in i sista stund på högre ort. Nu väntar nya tag för SOS i denna fråga.

SNOW

2016 års SNOW resor blev väldigt lyckade. Vid åre resan v.4 deltog inte så många bergsmän men
annat var det till Alpe d´Huez då uppemot 50 skidsugna bergsmän åkte den 30 timmar långa
bussresan till den lilla skidorten i franska alperna, vilket vi tror att ingen ångrade.

Attrubittören

Man kan fråga sig vad attributören egenteligen hållit på att sälja i år men det var i alla fall en lycklig
scen när jackuetterna lyckades komma i tid för en gångs skull. Och färgen va inte lika ful som
föregående år!

Gorillan
•
•

HT15-Redaktörer: Emil Stålnacke +Johanna Josefsson
- inget nytt nummer av gorillaredaktionen publicerades.
VT16-Redaktör:
o Emil rebootade Redaktionen med ett bredare fokus på underhållning genom olika
medium. Förutom Gorillatidningen skulle gorillan även innefatta fotografering
(inspirerat av Kemis fotogrupp Paparazzi) och podcasting (första på KTH). Första
halvan av terminen spenderade redaktören att rekrytera och koordinera denna nya
organisation.
o Tidningen Gorillan publicerade 17e maj ett nytt nummer av gorillan, Dorillan Bump.
Alla tryckta 45 exemplar tog slut. En digital version av tidningen publicerades på
bergssektionens hemsida. Ett nytt nummer planeras för HT16.
o Podcasten, Halv åtta hos bergs, har publicerat 3 avsnitt sedan 20e april 2016, och
har genererat totalt 89 lyssningar. Fler avsnitt är planerade för hösten. Podcasten
publicerades via Soundcloud och bergssektionens hemsida.
o Fotogorillan har publicerat 6 fotoalbum på gorillaredaktionens facebooksida under
VT16. Terminen slutade på high note med albumet, Sommarbalen 2016, som

_______________________________________________________________

KONGLIGA BERGSSEKTIONEN
WWW.BERGSSEKTIONEN.SE

Kongliga Bergssektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
THS Bergssektionen • 100 44 Stockholm

o
o

generarade 157 likes. Höstens första album, nØllegasquen 2016, publicerades 13
september med kontinuerligt stigande likes. Förväntas dock inte överstiga
Sommarbalen. Nästa planerade fotoevent är troligtvis JQ.
Redaktionen skapade ett instagramkonto. Kontot har 57 följare.
Emil uppdaterade nØllegorillan för mottagningen 2016 på teknisk nivå och
innehållsmässigt. Alla texter (sånger och infospalter) reviderades i samråd med
ÖPH. Nya avsnitt lades även in, vilket inkluderade Phadders, Phöseriets heta linje,
Grå Sektionen och Studievägledaren hälsar. Öph var nöjda, nØllan var nöjda, det
svenska folket var nöjda.

KBM

KBM har under det gångna året fortsatt med sin dagliga verksamhet; Bergslusse, Onsdagspubar
och Tentapubar. Tyvärr började läsåret inte som KBM hade hoppats, det nya serveringstillståndet
till Hardox som behövdes pga renoveringen gjorde att Bergs inte kunde vara med på
Nollepubrundan. Därefter följde ett mindre lyckat Bergslusse som gjorde att KBM hade en ekonomi
som förra året inta såg allt för lovande ut. Men vin kan glatt säga att vi har lärt oss av våra misstag,
och dessutom har Klubbmästaren och Vice skrivit detaljerade överlämningsdokument med hopp
om att misstagen inte upprepas i framtiden.

Ett sista ord från Er styrelse 2015/2016:
Vi vill ta tillfället i akt att tacka för detta år, och för att Ni har låtit oss representera Er! Det har varit
allting från fruktansvärt mycket jobb till fruktansvårt mycket kul! Nu lämnar vi över staffett pinnen
och hoppas på ännu ett underbart verksamhetsår på Bergs :)
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§13 Rä kenskaperna fö r verksamhetså r
2015/2016
Budget resultat
Post:

Summa:

Resultat:

Intäkter
Bekräftad Sponsring

133 000 kr

73 100 kr

Färväntad Sponsring

7 500 kr

16 100 kr

Mama/BWK

20 000 kr

13 536 kr

Brinell Dagen

55 000 kr

40 000 kr

Friskvårdsbidrag

Totala intäkter:

10 000 kr

215 500 kr

152 736 kr

Utgifter
Sparande Bergs 200år
Sparande Hardox

10 000 kr
- kr

10 000 kr
- kr

Intern Representation

10 000 kr

8 576 kr

Extern Representation

10 000 kr

6 880 kr

5 000 kr

3 771 kr

10 000 kr

9 118 kr

SM, mm
Styrelsemiddagar
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Gåvor

2 500 kr

1 576 kr

Resor

2 500 kr

260 kr

Goreillaredaktionen:

7 500 kr

3 118 kr

Hardox

10 000 kr

15 469 kr

Förbrukningsartikklar

10 000 kr

6 492 kr

Annonsering

1 000 kr

Administration

5 000 kr

8 362 kr

Övrigt

5 000 kr

8 219 kr

Mottagning

40 000 kr

40 000 kr

Femmans resa

20 000 kr

NLG
Brinelldagen

5 000 kr

- kr

5 000 kr

15 000 kr

- kr

Idrottsföreningen

5 000 kr

- kr

Snow

5 000 kr

5 000 kr

Ordförande middag

1 164 kr

Medaljer

9 916 kr

Invigning

5 000 kr

- kr

JQ

10 000 kr

11 832 kr

Bal

20 000 kr

59 905 kr

Tack-gasque

10 000 kr

7 779 kr
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218 500 kr

Totala utgifter:

Resultat:

-

3 000 kr

222 437 kr

-

69 701 kr

_______________________________________________________________

KONGLIGA BERGSSEKTIONEN
WWW.BERGSSEKTIONEN.SE

Kongliga Bergssektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
THS Bergssektionen • 100 44 Stockholm

Bokföringsunderlag

Datum:

Intäkt:

Utgift:

Budgetpost:

2015 juli-september
09-jul
09-jul
09-jul
14-jul
14-jul
29-jul
20-aug
24-aug
24-aug
03-sep
07-sep
07-sep
07-sep
08-sep
08-sep
08-sep
11-sep
16-sep
21-sep
21-sep
21-sep
21-sep
22-sep
22-sep
22-sep
22-sep
22-sep
22-sep
23-sep

1 642 kr
913 kr
17 061 kr
150 kr
5 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
1 364 kr
163 kr
400 kr
1 364 kr
260 kr
40 000 kr
2 600 kr
400 kr
1 400 kr
10 000 kr
2 322 kr
720 kr
120 kr
190 kr
107 kr
3 150 kr
200 kr
610 kr
20 kr
1 780 kr
310 kr
1 874 kr

Gorillan
Städning
Focus Neon AB
Administration
5R
5R
5R
Sunfleet carsh
Städning
Felinbetalning
återbet sunfleet carsh
resor
spons mottagningingen
styrelsen 14/15 balen
återbet felinbet.
styrelsen 14/15 balen
5R
Administration
Renovering
Förbrukningsvaror
Intern representation
Gåvor
Sams Nollegasque
Administration
Intern representation
Förbrukningsvaror
Invigning
Administration
Hardox
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2015 oktober-december
02-okt
02-okt
02-okt
02-okt
02-okt
05-okt
05-okt
06-okt
06-okt
06-okt
07-okt
13-okt
13-okt
13-okt
13-okt
13-okt
13-okt
13-okt
16-okt
16-okt
16-okt
16-okt
19-okt
19-okt
22-okt
22-okt
23-okt
04-nov
04-nov
04-nov
04-nov
04-nov
04-nov
04-nov

122 kr
430 kr
600 kr
377 kr
267 kr
2 262 kr
73 100 kr
178 kr
950 kr
10 000 kr
2 940 kr
197 kr
78 kr
108 kr
19 375 kr
2 672 kr
155 kr
600 kr
600 kr
1 002 kr
5 000 kr
5 000 kr
319 kr
342 kr
678 kr
1 800 kr
2 113 kr
537 kr
353 kr
110 kr
10 000 kr
10 000 kr
300 kr
180 kr

Förbrukningsvaror
Mat SM
Hardox
Förbrukningsvaror
Gåvor
Skiftes kostn
ITM-skolan
Extern rep /betalas in av
styrelsemedlemmar
Extern repr
5R
skiftes int( 7*420)
Gåvor
förbrukningsvaror
förbrukningsvaror
Renovering
Renovering
Gåvor
Återbetaln. Lån
Lån till alktillst
Renovering
Snow
NLG
Förbrukningsvaror
Administration
utb skiftes dif
Intern representation
Hardox
Renovering
Renovering
Renovering
JO spons
Lån till JK
intern representation
renovering

_______________________________________________________________

KONGLIGA BERGSSEKTIONEN
WWW.BERGSSEKTIONEN.SE

Kongliga Bergssektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
THS Bergssektionen • 100 44 Stockholm

04-nov
04-nov
05-nov
05-nov
09-nov
05-nov
20-nov
23-nov
03-dec
04-dec
04-dec
10-dec
10-dec
10-dec
10-dec
10-dec
10-dec
11-dec
17-dec
17-dec
17-dec
17-dec
17-dec

1 326 kr
300 kr
1 326 kr
1 850 kr
10 000 kr
3 175 kr
22 126 kr
22 126 kr
5 830 kr
5 830 kr
2 600 kr
241 kr
3 980 kr
1 352 kr
1 232 kr
81 kr
2 800 kr
3 124 kr
470 kr
200 kr
234 kr
130 kr
149 kr

återbetalning lån
inbet axel JQ
lån JQ
hardox
Återbetalning fr JK
Hardox
Lån till JQ
Återbetalning lån JQ
Återbet. Lån JQ
Lån till JQ
Hardox
SM
Ljussystem
JQ-märken
Handpenning Partybuss, JQ
hardox
Intern representation
lån till JK
Hardox
Gåvor
Renovering
Hardox
Hardox

2016 januari-april
04-jan
05-jan
13-jan
21-jan
21-jan
22-jan
22-jan
22-jan
22-jan
26-jan
26-jan
26-jan

10 050 kr

1 850 kr Administration
Stål vs Fiber
238 kr administration
29 kr Intern repesentation
4 000 kr NLG
383 kr administration
1 214 kr Medalj
314 kr Medalj
3 975 kr Förbrukningsvaror
2 489 kr Administratiion
423 kr Intern repesentation
619 kr Hardox
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05-feb
09-feb
15-feb
15-feb
15-feb
20-feb
20-feb
22-feb
22-feb
03-mar
07-mar
09-mar
09-mar
09-mar
09-mar
09-mar
21-mar
23-mar
23-mar
23-mar
29-mar
06-apr
06-apr
08-apr
19-apr
19-apr
19-apr
19-apr
27-apr

10 050 kr
8 250 kr
104 kr
60 kr
1 491 kr
605 kr
1 569 kr
1 269 kr
1 280 kr
30 000 kr
10 000 kr
317 kr
1 225 kr
3 412 kr
4 065 kr
1 724 kr
9 000 kr
9 000 kr
500 kr
9 000 kr
10 000 kr
1 490 kr
16 250 kr
8 250 kr
200 kr
30 kr
560 kr
1 290 kr
36 550 kr

Stål vs Fiber
Inbetalningar Ordf middag
Förbrukningsvaror
Städutr
Styrelsemiddag
Styreksemiddag
Styrelsemiddag
Frörbrukningsvaror
örigt
Banksäkerhet
Kredit fr banken
Styrelsemiddag
Hardox
styrelsemiddag
BKW
styrelsemiddag
BKW
BKW
Fanborgen
BKW
Friskvårdsbidrag
Extern repr
Lån till balen
utbetaln orf middag
stadge gruppen
FIKA
mat SM 3
Extern repr
BKW fr JK

2016 maj-juni
02-maj
02-maj
02-maj
02-maj
02-maj
02-maj

8 388 kr
236 kr
184 kr
560 kr
360 kr
5 500 kr

Melajer
Godis SM
Fika
Mat SM 3
Hardox
Lån till mott
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02-maj
03-maj
03-maj
11-maj
12-maj
12-maj
12-maj
12-maj
12-maj
12-maj
23-maj
23-maj
23-maj
25-maj
27-maj
21-jun
21-jun
21-jun
28-jun
29-jun
30-jun
30-jun

43 124 kr

15 000 kr

42 836 kr

40 260 kr

8 219 kr Tillsysnaavg
491 kr Tagglunch
300 kr Felbetalt JQ
JK brinell 2015+ återbet lån
1 985 kr Mat SM 3
650 kr Blommor invign
509 kr Förrink Nolle
710 kr Mat stadge
40 000 kr Balspons
5 000 kr 5R
1 164 kr ordf middag
1 727 kr Tackgasque
24 761 kr Balen 2015
Sektionsbidrag
6 052 kr Tackgaque
87 952 kr Balen 2016
1 961 kr Gorillan
1 157 kr Gorillan
Balen inbetaln
45 949 kr BKW kostn
10 000 kr Bergs 200år
Balen inbetaln
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§14 Revisionsberä ttelse fö r
verksamhetså ret 2015/2016

Sektionsrevisorernas arbete är i sektionens stadgar fastställd till att ”Fortlöpande granska sektionens
förvaltning och verksamhet.” och att ”Senast fyra läsdagar före SM anslå revisionsberättelsen på
sektionen samt inlämna denna till sektionsstyrelsen.”.

Ekonomisk redovisning
Bokföringen för räkenskapsåret 2015/2016 har jämförts med utdrag från sektionens konton och inga
avvikelser har hittats. Det totala underskottet är cirka 55 000kr större än budgeterat där minskad
sponsring och ökade kostnader för balen utgör de stora delarna.
Balen var från början budgeterad att gå 20 000kr back men slutade på nästan -60 000kr. Vid SM3
fick styrelsen ett utökat ansvar att satsa på balen, men inga styrelsebeslut finns protokollfört för
utökat ekonomiskt bistånd.

Styrelsens arbete
Om balens resultat beror på balstaben eller inte är oväsentligt då styrelsen är ytterst ansvarig för
sektionens verksamhet. Från detta kan följande slutsatser om förbättringar av styrelsens arbete dras:
•
•
•

Bättre kommunikation mellan styrelsen och arbetsgrupper krävs.
Att vice ordförande har ekonomisk kontroll över arbetsgruppers event och liknande.
Bättre protokollföring över eventuella styrelsebeslut om frångåningar från budget.

I övrigt har styrelsen gjort ett bra arbete och deras verksamhetsplan har uppnåtts. Kontakten mellan
styrelsen och medlemmarna och engagemanget överlag på sektionen har förbättrats, vilket framgår
styrelsens verksamhetsberättelse.

___________________________
Louise Erkers & Jesper Larsson
Sektionsrevisorer 2015/2016
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§15 Ansvarsfrihet

Vi väljer att inte ge någon rekommendation om ansvarsfrihet utan överlåter fullt ut till SM att
besluta om främst resultatet är acceptabelt.
___________________________
Louise Erkers & Jesper Larsson
Sektionsrevisorer 2015/2016
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§16.1 Styrelsens fö rslag till
verksamhetsplan fö r verksamhetså ret
2016/2017
Under kommande verksamhetsår har styrelsen ambition att:

Engagemang

Vi vill att allt ideellt arbete på sektionen ska uppmärksammas och uppskattas. Genom kontinuerlig
exponering och rapportering till sektionens alla medlemmar om funktionärers och andra
medlemmars arbete, en organiserad lista över alla förtroendevalda samt uppmuntra intresset till
sektionens evenemang och skapandet av nya sektionsevent skall detta uppnås.

Hardox
Efter renoveringen har ännu inte allt arbete slutförts med att göra Hardox till vårt hem. Därför vill vi
fortsätta med de små detaljer som ännu inte är slutförda samt vara kreativa och skapa nya praktiska
lösningar i Hardox.

Städning
Vi vill lösa de städproblem som uppstår i Hardox genom att se över alternativ till förbättring samt
att skapa ett fungerande system.

Synlighet
Vi vill arbeta med att göra Bergssektionen synlig på hela campus. Detta ska vi uppnå genom att
informera och uppmutara medlemmar att gå på andra event utanför sektionen, vi skall bära
Jaquetten när läget passar samt göra Hardox Café roligare och mer högljutt.

Transparens
Vi har målet att alla intresserade på sektionen ska kunna förstå och påverka vårt styrelsearbete. Vi
vill kunna ha öppna diskussioner med medlemmar om dess tankar och vilja samt att medlemmar ska
kunna medverka på styrelsemöten.

Relationer
Vi vill fokusera på att förbättra relationen och samarbeten med önskade sektioner på campus. Vi vill
skapa minst ett nytt event för våra medlemmar med en annan sektions medlemmar.

Dokumentation
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Vi har som mål att samla in filer som överlämningsdokument, bilder, filmer m.m. i en lättillgänglig
databas för att underlätta tillgängligheten.

Internationella studenter
Vi ska arbeta med att få sektionens I-studenter mer involverade i sektionsaktiviteter så som
onsdagspubar och fester genom att föra en bra kontakt med studenterna samt marknadsföra de event
som sektionen har.
________________
Ordförande Andreas Kopp
Stockholm 20160916
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§16.2 Styrelsens budgetfö rslag fö r
verksamhetså ret 2016/2017
Budget 2016/2017
Post:

Summa:

Ingående balans

201 101,93 kr

Intäkter
Bekräftad sponsring
Förväntad sponsring
BKW

60 000 kr
90 000 kr
50 000 kr

Mottagningsbidrag fr ITM-skolan
Friskvårdsbidrag

15 000 kr
10 000 kr

Totala intäkter:

225 000 kr

Utgifter
Bergs 200år
Sparande Hardox

10 000 kr
5 000 kr

Intern och extern representation
SM, mm
Styrelsemiddagar
Gåvor
Resor
Gorillaredaktionen:

20 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
2 500 kr
1 000 kr
7 500 kr

Hardox
Förbrukningsartiklar
Annonsering
Administration
Övrigt

12 000 kr
10 000 kr
1 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
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Mottagning
Femmans resa
NLG

55 000 kr
20 000 kr
5 000 kr

Idrottsföreningen
Snow
Spontana idéer

5 000 kr
5 000 kr
5 000 kr

JQ
Bal

10 000 kr
10 000 kr

Tack-gasque
Medaljer

10 000 kr
5 000 kr

Totala utgifter:

224 000 kr

Resultat:

1 000,00 kr

Kongliga Bergssektionens styrelse
Via
______________________________
Vice Ordförande Julia Sjöström
Stockholm 20160916
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§17.1 Motion frå n Bergsman Hedda
Kära Sektionsstyrelsen och Sektionsmedlemmar,

Under de senaste 6 månaderna har jag och ett gäng föredettingar arbetat för att få igång
planeringen av vårt stundande 200 års jubileum! Det har gått upp och ner och fram och tillbaka,
men nu har vi nått största steget framåt. Detta steg innebär bildande av ett aktiebolag, se bilaga.
Varför ett bolag? Jo, främsta anledning varför ett sådant behövs är för att jubileet kommer innebär
en stor summa pengar (tänk miljoner) och därav är ingen privat person eller branschorganisation
beredd att ta hand om ekonomin. Vi, B200 Gruppen, kommer även att behöva skriva kontrakt med
sponsorer, och då är det lämpligt att knyta kontrakt till ett aktiebolag istället för en person. Enligt
bolagsordningen kommer sektionerna även få bolaget med minst en halv miljon kvar, och
underförstått i detta är att vi investerar i bolaget.
B200 Gruppen ser väldigt gärna att Bergssektionen är en del av detta aktiebolag! Jubileumet firar
vår sektion, så jag tycker att det är självklart att vi ska investera i aktiebolaget som kommer sköta
all planering. Dessutom får vi en röst per aktie, och därmed en garanterad plats i bolagets styrelse!
I och med allt detta yrkar jag på att:
1. Styrelsen investerar 10000 kr i B200 AB, det vill säga ca 10% av de totala aktievärdet.
2. Styrelsen (med min hjälp) tillsätter en arbetsgrupp inför Jubileumet, B200 Gruppen Junior,
som samarbetar med B200 AB och B200 Gruppen.

___________________________________
Bergsman Hedda Pousette
Stockholm 20160913
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Bilaga 1: Bolagsordning (första utkast)

BOLAGSORDNING för B200 AB
Antagen 30 September 2016

1 Firma

Bolagets firma är B200 AB med org.nr. 556891-1234.

2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

3 Verksamhet

Bolaget skall organisera och koordinera tvåhundraårs jubileet 2019 av bildandet av Sveriges första
högre civila tekniska utbildning (Fahlu Bergskola 1819), jämte därmed förenlig verksamhet.

4 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

5 Redovisningsvaluta

Bolagets redovisningsvaluta skall vara svenska kronor, föranledande att även aktiekapitalet skall vara
bestämt i svenska kronor.

6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 50 000 kr, högst 1 000 000 kr.

7 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst 10 000.

8 Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst två styrelsesuppleanter. Ett
uppdrag som styrelseledamot eller styrelsesuppleant gäller till slutet av den första årsstämma som hålls
efter det år då styrelseledamoten utsågs.

9 Revisorer

Bolaget skall ha en revisor, som utses av Bolagsstämman.
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10 Tid och sätt för kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma, även kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där
fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast tio veckor och
senast fyra veckor före stämman. Kallelse skall ske genom verifierat email till aktieägarna.

11 Rätt att deltaga i bolagsstämma

Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag
som anges i kallelsen till stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om
aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som gäller för aktieägaren själv.

12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Stämmans öppnande,
2. Val av ordförande vid stämman,
3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
4. Val av en eller två justeringsmän,
5. Godkännande av dagordningen,
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall,
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
9. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande
direktören,
11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna,
12. Val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant samt, vid revisors mandatperiods utgång,
val av revisor/er och eventuell/a revisorssuppleant/er,
13. Beslut i annat ärende som stämman skall behandla enligt aktiebolagslagen (2006:551) eller
bolagsordningen.

13 Aktieslag

Aktier skall kunna utges av ett slag. En aktie medför en röst.

14 Företrädesrätt

Alla aktieägare skall ha företrädesrätt till nya aktier i förhållande till den andel av aktiekapitalet som
deras aktier utgör.

15 Samtycke
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Aktie får endast med bolagets samtycke överlåtas till ny ägare genom köp, byte eller gåva.
Fråga om lämnande av samtycke skall prövas av styrelsen. Samtycke kan endast ges eller vägras
avseende samtliga de aktier som ansökan om samtycke avser.
Ansökan om samtycke skall ske skriftligen hos bolagets styrelse. Av ansökan skall framgå vem den
tilltänkte förvärvaren är. Vill överlåtaren att bolaget skall anvisa någon annan förvärvare om samtycke till
överlåtelsen vägras, skall detta anges i ansökan. I så fall skall överlåtaren samtidigt ange samtliga villkor
för överlåtelsen. Bolaget skall senast två månader efter det att behörig ansökan om samtycke skett hos
bolagets styrelse, meddela beslut i frågan om samtycke.
Om övertagande sker av annan förvärvare, efter anvisning från bolaget, skall sådant övertagande ske i
enlighet med de villkor som angivits i ansökan om samtycke. Om den avsedda överlåtelsen avser köp
skall priset motsvara den köpeskilling som angivits i ansökan om samtycke
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Bilaga 2: Ägardirektiv (första utkast)
ÄGARDIREKTIV B200 AB
1.

2.

3.

4.

5.

Ägarnas avsikter med företaget
1.
2.
3.
4.

Öka intresset för teknik och teknikutbildning
Skapa debatt om framtidens teknikutbildning
Fira 200 års jubileet 2019 på ett värdigt sätt
Överlämna ett värde till elevsektionerna vid “Bergs” på KTH och LTU (nominellt fördelat pro rata
efter antalet inskrivna Jan 1 de/t år man beslutar ta utdelning).

Ägarnas roller
Ägarna skall utan ersättning arbeta i bolaget med
• att externt bygga kunskap och förtroende för bolagets idé
• att knyta upp intressenter, kunder och sponsorer
• andra självpåtagna uppgifter i samspråk med ledningen

Ägarnas begränsningar och mål
Bolaget skall drivas med lägsta möjliga risk.
Målsättningen är att få största möjliga genomslag för: “Utbildning och teknik, en grund för hållbart
välstånd!”
Detta skall dels göras genom att på olika sätt uppmärksamma
• det visionära arbetet som gjordes för 200 år sedan, och betydelsen av den nya utbildningen,
• betydelsen av efterkommande breddad och fördjupad teknisk utbildning och teknikframsteg, och
• byggandet av Sverige som en av världens främsta teknik- och industrinationer.
Dessutom skall bolaget verka för att
• skapa debatt om hur vi skall bygga vidare på detta, och hur bli ännu bättre - vad är nästa stora
steg?
• meningsfulla och meningsfyllda event organiseras runt om landet i landet för ungdomar och
vuxna som bygger teknikintresse och en positivare image för teknik.
Organisationen skall vara minimal, om möjligt utan anställda (förutom VD).
Bolagets viktigaste tillgång är dess web-sida.
Stora ansträngningar skall göras för att utveckla ett service-utbud som är relevant och skapar värde för
kunder, sponsorer, andra intressenter och allmänheten.

Finansiering
Bolaget skall inte ha någon upplåning från andra än leverantörer och kunder.
Om intressent, kund eller sponsor vill bli delägare via en nyemission kan det diskuteras med befintliga
ägare. Full enighet krävs, men eftersom verksamheten är baserad på service med ändamålet att vara
opinionsbildare, skall eventuella nya ägare ha ett ”rent” förflutet.

Värdegrund
Transparens, professionalism, effektivitet – och så skall det vara lite roligt!
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6.
7.

Styrelsearbetet
Styrelsearbetet skall fokusera dels på kontroll av den etiska och ekonomiska styrningen, och dels på
kontaktskapande verksamhet med huvudintressenter, företag, kommuner och andra på högsta nivå.

Värdebyggande
Målsättningen skall vara att bygga tillgångar i bolaget om ca 500 ksek inför ägarskiftet till
elevsektionerna. Detta skapar möjligheter för de nya ägarna att utveckla bolaget i en ny riktning, och
säkerställer med marginal att bolaget inte har en nettoskuld efter jubileet.
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Bilaga 3: Affärsplan (första utkast)

Affä rsplan fö r B200 AB
B200 är skapat i syfte att på ett effektivt sätt;

5.
6.
7.
8.

Öka intresset för teknik och teknikutbildning
Skapa debatt om framtidens teknikutbildning
Fira 200 års jubileet 2019 på ett värdigt sätt
Överlämna ett värde och samarbetsforum till elevsektionerna vid “Bergs” på KTH
och LTU

Hanteras lagom konfidentiellt

Affärskoncept för B200
1.1 Affärsidé
Vara en samordnande organisation som på ett effektivt sätt utnyttjar jubileet av skapandet av Fahlu
Bergskola för att få största möjliga genomslag för: “Utbildning och teknik, en grund för hållbart
välstånd!”
1.2 Vision
2119 ser man tillbaka på 2019 som ett år då Sverige tog ny fart.
1.3 Tjä nsteinnehå ll
B200 har fyra huvudprodukter. Det är Sponsring, Annonsering, Events och Middagen
1.3.1 Sponsring
Enligt separata avtal för varje kund.
1.3.2 Annonsering
Annonsering på www.b200.se och programblad mm i sb m events mm.
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1.3.3 Events
Schemaläggning och samordning av events runt om i landet, och i medier.
1.3.4 Middagen
För KTH arrangera jubileumsmiddagen på Stadshuset Lördagen den 23 November 2019.
1.4 Affä rsmodell
Detta blir en knäckfråga för ledningen eftersom events och middagen kommer att vara
förlustbringande, och alltså måste täckas med relativt stora intäkter för sponsring och annonser.
Minimal organisation innebär en låg kostnad för detta, men inte noll.

Marknad
Alla svenska och internationella företag och organisationer verksamma i Sverige intresserade av att
lyfta frågan om teknisk utbildning och ingenjörsförsörjning i Sverige. I tillägg övriga organisationer
som vill uppmärksamma jubileet.

2.1 Identifierade kunder och/eller partners

KTH, LTU, JK, Teknikföretagen, Tekniska Museet, IVA, SveMin
ABB, Eriksson, Microsoft, Sandvik, SSAB, Boliden, Volvo, Scania, …

2.2 Konkurrens

Konkurrens om företags och organisationers intresse och budgetar.
Konkurrens om samordningsrollen av jubileumsåret, dvs från andra organisationer som av olika
anledningar väljer att utan samråd anordna egna aktiviteter. Detta kan vara positivt, men även skada
vår sak.

Organisation

Organisationen för B200 har följande funktioner och resurser när den är fullt utbyggd i slutet av
2018.

3.1 Obetald

VD, vVD, Ekonimichef, PR, Webchef, Säljchef, Event samordnare

3.2 Betald

Administration

Teknik

Väl etablerad och känd teknik köps.
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Finansiering

Finansieringsbehovet är endast det behövliga aktiekapitalet, minst SEK 50k, vilket införskaffas
genom en mini crowd sourcing från aktiva inom B200 gruppen och supporterande personer, samt
från Bergssektionens Ordförande emeritus.

Resultatöversikt
kSEK
Intäkter
Kostnader
Resultat
Ackumulerat
resultat

2017
1,000
500
500

2018
2,000
1,000
1,000

2019
4,000
5,000
-1,000

500

1,500

500

2017 – 500 kSEK, mest admin, planering och internet aktiviteter (samt gamla skulder från 2016)
2018 – 1 000 kSEK, varav 500 kSEK admin och resten förberedelser inför 2019, vi börjar i januari.
2019 – 5 000 kSEK, vilket är drift under jubileumsåret.
Mer än 20 % admin är mycket, nu är det 1 000/6 500 = 15 %. Admin under jubileumsåret räknas
inte som sådan utan drift.
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§17.1 Styrelsens svar till Bergsman Hedda
Styrelsen vill inleda med att tacka Bergsman Hedda för hennes motion och för hennes drivande
och representerande arbete i B200 gruppen. Styrelsen ser fram emot jubileet och vill fortsätta
med arbetet därav yrkar styrelsen för bifall av Bergsman Heddas motion i dess helhet.
Kongliga Bergssektionens styrelse
Via
_________________
Ordförande Andreas Kopp
Stockholm 20160916
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§18 Valberedningens rekommendation

Nedan följer kandidater till Ettans post respektive Ettans klassrepresentanter. Nominering har skett
på listor i Hardox och genom onlineformulär.
Vi har valt ut Malin Eriksson till klassrepresentant (1 av 2) med motiveringen att hon varit snabb
med att vilja få information om posten och även ”visat framfötterna” inom sektionen vilket inte är
en nackdel. Hon har även blivit rekommenderad av sina klasskamrater.
Vi har valt ut Monika Rolinska till klassrepresentant (2 av 2) med motiveringen att hon tagit
initiativ, ger ett seriöst intryck och inte minst lämnat en seriös egen motivering.
Vi rekommenderar Nicholas Grande till Ettans post med motiveringen att han visat intresse för
styrelsearbetet och vi tror att han skulle passa bra in i vår sittande styrelse.
Skulle SM inte hålla med Valberedningen om valen av klassrepresentanter finns syns de andra
kandidaterna och deras motiveringar (om några) nedan.
_________________
Valberedningen genom Hermina Antonsson och Souzan Hammadi
Stockholm 2016-09-16

Kandidater
Namn

Motivering

Filip Ivarsson

Brinner för att engagera mig och förbättra tillvaron. Suttit med i olika typer av elevråd under
hela skoltiden och hoppas få chansen till det även nu.

Ettans post
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Håkan Blomkvist

Tidigare erfarenhet, brinner för att förbättra miljön för mina klasskompisar.

Mathias Abelin
Namn

Motivering

MelkerEriksson
Olofsson
Malin

Rolig, trevlig och går att lita på.

Nicholas
Grande
Melker Olofsson

-Flera års arbetslivserfarenhet med att leda och förbättra omgivningen.
Både för trivsel och effektivitet. Motiverad och känner att jag kan bidra till styrelsen och få
-nya kunskaper.

Moa Eklund
Sixten Johansson
Monika
Rolinska

Mötesvan
och har
för scouterna.
Det
skulle vara
kul planerat
att kunnaengagemang
bidra till sektionen
på något sätt och just att vara
klassrepresentant är jag van vid sedan gymnasiet och högstadiet (även om det såklart ser
annorlunda ut än på högskolan). Jag är verbal och kan framföra kritik på ett bra sätt samtidigt
som jag är bra på att sammanfatta åsikter och jobba systematiskt med utvärderingar.

Sofia Larsson

-

Klassrepresentanter

_______________________________________________________________

KONGLIGA BERGSSEKTIONEN
WWW.BERGSSEKTIONEN.SE

Kongliga Bergssektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
THS Bergssektionen • 100 44 Stockholm

§19 Samlevnadsansö kningar

Styrelsen noterar med besvikelse att inga samlevnadsansökningar har inkommit till detta
sektionsmöte. Styrelsen uppmuntrar å det starkaste sektionens medlemmar att samleva mera,
eller åtminstone ansöka om sagda samröre.
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