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

Protokoll för sektionsmöte
den 22 april 2014 (Mini-SM)
Styrelsen:
Ordförande
Vice ordförande
SNO
PAS
Sekreterare
Ettans Post
Klubbmästare
Femten
KOMMA
Sektionsmedlemmar:
Axel Save
Johanna Josefsson
Mark Guban
Benjamin Solem
Teodor Haglund

Jesper Larsson
Josephine Magnusson
Emil Stålnacke
Adrian Lefvert
Fia Vikman
Sofie Nabseth
Alexander Lundstjälk
Joakim Larsen
Oscar Hessling

Johan Höglund
Erland Nylund
Jonas Svantesson
Pontus Cronqvist
Fredrik Stenarson

Sara Kyrö
Tomas Romson
Johan Frisk*
Alexander Eneborg

* Lämnade mötet före avslutande.
§0,50 De Beska
Styrelsen tar inte del av de beska.
§0,75 Femtens snuskiga historia
Femten delar med sig av två snuskiga historier på Vår-SM istället.
§1 Mötets högtidliga öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat 17:19.
§2 Val av mötesordförande
Mötet väljer Jesper Larsson till mötesordförande.
§3 Val av två justerare
Tomas Romson och Erland Nylund väljs och godkänns av sektionen som mötets
justerare.
§4 Tiden och sättet
Sektionen godkänner att kallelser och dylikt till mötet skickats ut i tid.
§5 Vikten och sättet
Sektionen godkänner att styrelsen har tillräckligt tunga poster.
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§6 Godkännande av dagordning
Sektionen godkänner mötets dagordning med ändringar. Efter §9 ändrades
dagordningen och §10 Val av mötessekreterare lades till. Mötet godkänner
ändringar av dagordningen.
§7 Adjungerande
Mötet har inga adjungerande.
§8 Godkännande av föregående mötesprotokoll
Sektionen godkänner föregående mötesprotokoll.
§9 Utfrågning av poster inför Vår-SM
§9.1 Vice Ordförande
Nominerade till posten Vice Ordförande är Mark Guban och Sofie Nabseth.
§9.2 Ordförande
Nominerade till posten Ordförande är Axel Save och Sofie Nabseth.

Mötet ajourneras till 18:30
§10 Val av mötessekreterare
Mötet väljer Fia Vikman till mötes.
§11 Presentation av årets kamrat
Årets kamrat vald av Bergssektionen blev Fredrik Stenarson.
§12 Information
§12.1 Sektionslokalsrokad
Arkitekt samt Haninge ska flytta till KTH Campus, vilket gör det blir ont om
plats i sektionslokalerna. Ordföranderådet kommer att besluta fördelningen
av sektionslokalerna. En ny sektionslokal kommer att bli till i KTH Posts
gamla lokaler. Indeks samt Fysiks sektionslokaler kommer att renoveras. Den
12 maj kommer förslaget:
Maskin från Smörjis till KTH Post
Fysik till Maskin gamla lokal Smörjis
Indek flyttar till Fysiks gamla lokal
Arkitekt + Haninge kommer dela Indeks gamla lokal
Open flyttar till ihop med Bergs i Hardox
Frågan om att Open ska flytta in har diskuterats tillsammans med Opens
styrelse och förslaget ser överlag bra ut. I dagsläget har Hardox de bästa
siffrorna vad gäller antal personer per lunchyta och även om Open flyttar in
så kommer Hardox fortfarande ha bland de bästa siffrorna. THS håller just nu
på att undersöka vad planen för Whiteroom är. Anders Eliasson kommer att
kolla möjligheten att ordna fler och/eller bättre studieplatser i B-byggnaden.
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§12.2 Jackettgruppen
Jackettgruppen presenterar ett förslag som ska röstas igenom på Vår-SM.
Jackettgruppen har under året som gått, kollat tillbaka på hur jacketten
valdes, vilka motgångar som funnit osv. Gruppen har haft olika delar som
fokuserat på olika frågor. Förslagets som presenteras idag ska röstas igenom
på Vår-SM och ingen diskussion kommer att ske idag. Förslaget innefattar
hur, var och när jacketten ska användas.
Jacketten ska vara obligatorisk under mottagningen – särskilt första dagen så
att nollan ser den.
På vänstra sidan kommer märket Bergssektionen att sitta. Poster ska sitta
under vänstra bröstfickan. Placering av medaljer är under diskussion.
Bergs/skolrelaterade märken får sättas på höger och vänster arm, resterande
märken placeras på insidan. Jacketten får vändas ut och när som helst
behagar. Vid KTH-evenemang såsom Squvalp får jacketten användas, men
anges en klädkod måste denne följas. En stor beställning kommer att läggas
varje september och en ceremoni ska införas där jacketten invigs.
Diskussioner kring förslaget ska ske på Facebook, hemsidan samt på Vår-SM.

§13 Propositioner
§13.1 Styrelsen och valberedningens uppbyggnad, andra läsningen
Förslaget som röstades igenom på Höst-SM läses en andra gång.
Propositionen bifogas.
Sektionen godkänner propositionen i sin helhet.
§14 Övriga frågor
Förslag finns att vegangodis ska finnas till nästa möte.
§15 Mötets högtidliga avslutande
Ordförande avslutar mötet 20:10.
Underskrift:

……………………………………………
Ordförande: Jesper Larsson

………………………………………..
Sekreterare: Fia Vikman

……………………………………………
Justerare: Tomas Romson

………………………………………..
Justerare: Erland Nylund
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