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

Protokoll för sektionsmöte
den 18 april 2012 (Mini-SM)
Styrelsen:
Ordförande
Vice ordförande
SNO
PAS
Sekreterare
Ettans Post
Klubbmästare
Femten
KOMMA
Sektionsmedlemmar:
Axel Save
Josephine Magnusson
Johanna Josefsson*
Sara Olsson
Åsa Gidlund
Adrian Lefvert
* = Utjusterad 18.00

Oscar Hessling
Leo Carlsson
Tomas Romson
Fia Vikman
Carl Arvhult
Jesper Larsson
Claes Morin
Fredrik Stenarsson
Linus Edenström
Lisa Lövqvist
Sofia Hansson*
Linn Efsing
Johan Martinsson
Emil Stålnacke
Viktor Rapp

§ 0.5 De Beska
Styrelsen fullföljer paragrafen till sång.
§ 0.75 Femtens snuskiga historia
Femten bidrar med underhållning till mötet enligt tradition.
§ 1 Mötets högtidliga öppnande
Oscar förklarar mötet öppnat när vi sett att mötet har beslutanderätt.
§ 2 Val av två justerare
Emil Stålnacke och Josefin Magnusson godkänns av mötet som justerare och
rösträknare under mötet.
§ 3 Tiden och sättet
Mötet godkänner att kallelser och mötesdokument kommit till handa i tid.
§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes av mötet.
§ 5 Adjungerande
Mötet finner inga adjungerande.
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§ 6 Godkännande av föregående mötesprotokoll
Mötet godkänner föregående mötesprotokoll.
§ 7 Utfrågning av poster inför Vår-SM
7.1 Vice ordförande
Emil Stålnacke och Josephine Magnusson (930614-2788) ställer sig jakande till
sina nomineringar till posten. Fri nominering önskas ej. Därefter får de chans
att presentera sig själva samt svara på frågor från mötet. En av dessa två kan
sedan väljas till posten under urnvalet inför Vår-SM.
7.2 Ordförande
Johanna Josefsson och Jesper Larsson (891128-6972) ställer sig jakande till sina
nomineringar till posten. Mötet önskar ej fri nominering. De får sedan chans
att presentera sig själva samt svara på frågor som mötet ställer. En av dessa
två kan sedan väljas till posten under urnvalet inför Vår-SM.
§ 8 Presentation av nomineringar och resultat
8.1 Urnval av årets kamrat, resultat
Yousef Ahmad vann urnvalet till årets kamrat.
8.2 Urnval av årets lärare, nominerade
Tomas berättar att nomineringslistan sitter uppe samt att urnval till årets
lärare sker i samband med urnvalet till vice ordförande och
sektionsordföranden.
§ 9 Propositioner
9.1 Proposition Stadgeändring 2013-04-09
Se bilaga 1 för proposition Stadgeändring 2013-04-09.
Sekreteraren sammanfattar ändringar som sker om tidigare nämnd
proposition godkännes av mötet. Axel Save lämnar in ett ändringsyrkande
som då ställs mot originalpropositionen under omröstningen. Se bilaga 2 för
ändringsyrkandet.
Propositionen med Axels ändringsyrkande godkännes av mötet. Detta
behöver sedan röstas igenom under Vår-SM.
§ 10 Övriga frågor
Kommande onsdag är det jämställdhetspub, annonserade Tomas ut. Där kommer
bland annat jämställdhetsplanen att revideras.
Oscar informerar om vårskiftet, gasquen nästa lördag.
§ 11 Mötets högtidliga avslutande
Oscar avslutar mötet 18.39.
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Bilaga 1
Proposition – Stadgeändring/förtydligande
Bakgrund
Stadgarna har varit i behov av en uppdatering och den 4 april hade styrelsen och inbjudna en arbetsdag
med hur de ska uppdateras. Detta är resultatet:

Yrkande
Större Innehållsändringar:
Vi yrkar därför att…
8:6:1 Sektionsordföranden ansvarar för verksamheten som helhet, representerar
sektionen, sammankallar sektionsstyrelsen, är rekommenderad att ställa upp i val till
kårfullmäktige, är ordinarie fanbärare samt firmatecknare.
8:6:2 Vice ordförande handhar sektionens ekonomi, är ordföranden behjälplig samt
har ansvar för nycklar.
8:6:3 Sekreteraren skriver och ansvarar för protokoll samt ansvarar för studiesociala
frågor och vad därmed äger sammanhang.
8:6:4 Klubbmästaren sköter sektionens festverksamhet, bokning av sektionslokal, är
ansvarig för klubbiskavajen, är vice fanbärare samt firmatecknare.
8:6:5 5:te ledamoten anordnar sektionens arbetsmarknadsevent, är sektionens
arbetslivsrepresentant, ansvarig för sektionens insamling av sponsringspengar,
ansvarig utgivare för sektionens tidning, inköpsansvarig för sektionslokal samt är
styrelseledamot i Svenska Bergsmannaföreningen.
Ändras till..
8:6:1 Sektionsordföranden ansvarar för verksamheten som helhet, representerar
sektionen, sammankallar sektionsstyrelsen, är rekommenderad att ställa upp i val till
kårfullmäktige, är ordinarie fanbärare, är ansvarig utgivare samt firmatecknare.
8:6:2 Vice ordförande handhar sektionens ekonomi, är ordföranden behjälplig samt
inköpsansvarig.
Vice ordförande ansvarar därtill för handhavande och utdelning av nycklar till
bergsgruvan, lusthuset och sektionens förråd, samt för att mottagare undertecknar
kontrakt omfattande bland annat ersättningskrav vid borttappande av nyckel.
8:6:3 Sekreteraren skriver och ansvarar för protokoll och vad därmed äger
sammanhang.
8:6:4 Klubbmästaren sköter sektionens festverksamhet, är lokalansvarig, är ansvarig
för klubbiskavajen, är vice fanbärare samt firmatecknare.
8:6:5 5:te ledamoten anordnar sektionens arbetsmarknadsevent, är sektionens
arbetslivsrepresentant, ansvarig för sektionens insamling av sponsringspengar samt är
styrelseledamot i Svenska Bergsmannaföreningen.
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Smärre Innehållsändringar:
Vi yrkar därför att…
1:3 Sektionens färg är grå NCS 3000
4:2 Hedershytta och Hedersbergsman må utnämnas under två på varandra följande
sektionsmöten, om beslut därom är enhälligt.
12:2:3 Gorillaredaktörer (2 st) är ansvariga för nøllegorillan,
sektionstidningen Gorillan samt informativa skribenter på
sektionens hemsida.
12:5:1 1/7-31/6 för:
FBI, I-sekreterare, Attributör, Studerande representant i skolledningen,
Kårfullmäktigeledamot samt suppleanter till Kårfullmäkigeledamot.
12:5:2 1/1-31/12 för:
Vice Klubbmästare, Gorillaredaktörer, Idrottsledare,
Ceremonimästare, Sångledare, Vice Sångledare, Överphösare,
Vice Överphösare, Ondulör, Skytteledare samt Webmaster.
13:2:5 Samtliga revisorer skall vara medlemmar av sektionen under hela sitt
verksamhetsår, i annat fall skall man entlediga sig från sin post.
Ändras till..
1:3 Sektionens färg är grå NCS 3000-N.
4:2 Hedersmedlem må utnämnas under två på varandra följande sektionsmöten, om
beslut därom är enhälligt.
12:1:3 Gorillaredaktör(er) (1-2 st) är ansvarig(a) för nøllegorillan,
sektionstidningen Gorillan samt informativa skribenter på
sektionens hemsida.
12:5:1 1/7-31/6 för:
FBI, I-sekreterare, Attributör, Kårfullmäktigeledamot samt suppleanter till
Kårfullmäkigeledamot.
12:5:2 1/1-31/12 för:
Kommunikationsansvarig, Vice Klubbmästare, Gorillaredaktörer, Idrottsledare,
Ceremonimästare, Sångledare, Vice Sångledare, Överphösare,
Vice Överphösare, Ondulör, Skytteledare samt Webmaster.
13:2:5 Samtliga revisorer skall vara medlemmar i sektionen under hela sitt
verksamhetsår, i annat fall skall man entlediga sig från sin post.
Konton:
Jag yrkar därför att…
14:4 Teckningsrätten för affärskonto i Handelsbanken nummer 198 489 862 ska
sittande ordförande och sittande vice ordförande ha tillgång till. Kontots namn är
”Bergs 175 år”.
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14:6 Teckningsrätt för konto i Nordea med kontonummer 9960 421 532 5418 med
tillhörande postgirokonto 153 25 41-8 ska sittande överphösare och sittande vice
överphösare ha tillgång till. Teckningsrätten ska gälla båda var för sig och vid såväl
direktuttag som girering. Kontots namn är ”TEK.HÖGSKOLANS STUDENTKÅR
BERGSSEKT, BERGS PHÖSERI”.
14:7 Teckningsrätt för postgirokonto 70 53 43-2 i Nordea ska sittande klubbmästare
och sittande vice klubbmästare ha tillgång till. Kontots namn är ”TEKN
HÖGSKOLANS STUDENT- KÅR BERGSSEKTIONEN KLUBBMÄSTAREN”.
Teckningsrätten ska gälla båda var för sig och vid såväl direktuttag som girering.
14:8
Ändras till..
14:4 Teckningsrätt för affärskonto i Handelsbanken nummer 733 845 622 ska sittande
ordförande och sittande vice ordförande ha tillgång till. Teckningsrätten ska gälla båda
var för sig och vid såväl direktuttag som girering. Kontots namn är ”SNO”.
14:5 Teckningsrätt för affärskonto i Handelsbanken nummer 715 684 248 ska sittande
överphösare och sittande vice överphösare ha tillgång till. Teckningsrätten ska gälla
båda var för sig och vid såväl direktuttag som girering. Kontots namn är
”Mottagningen”.
14:6 Teckningsrätt för affärskonto i Handelsbanken nummer 689 847 688 ska sittande
klubbmästare och sittande vice klubbmästare ha tillgång till. Teckningsrätten ska gälla
båda var för sig och vid såväl direktuttag som girering. Kontots namn är
”Klubbmästeriet”.
14:7
Studienämnden:
Vi yrkar därför att…
§3 Sektionens beslutande och verkställande organ är:
• Sektionsmöte (SM)
• Sektionsstyrelse
• Sektionsnämnd (SN)
• Sektionsfunktionärer
• Sektionsrevisorer
6:3 SMs val förbereds av valberedningen, som utgörs av studienämnden.
Valberedningens förslag skall anslås på kåren och på sektionen senast fyra dagar före
mötet.
Om någon så begär, sker fri nominering.
7:1 Valberedningen utgörs av Sektionsnämnden.
8:1 Sektionsstyrelsen ansvarar för sektionens verksamhet och består av:
Sektionsordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Klubbmästare
5:te ledamot
Sektionsnämndsordförande (SNO)
Program Ansvarig Student (PAS)
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Ettans post, har verksamhetsåret från ordinarie höst-SM till 30/6
§9 Sektionsnämnden
9:1 SN är beslutande och verkställande organ vad gäller studie- och studiesociala
frågor. SN utgöres av SNO, PAS, alla klassrepresentanter som utses ur respektive
årskurs och inriktning och sektionens sekreterare.
9:3 SNO ansvarar inför SM för sin ekonomi och verksamhet.
9:4 SN utgör sektionens valnämnd.
12:2 Sektionsfunktionärerna är ekonomiskt ansvariga inför sektionsstyrelsen, med
undantag för SNO, Överphösaren, Klubbmästaren och Attributören som är ekonomiskt
ansvariga inför SM.
Ändras till..
§3 Sektionens beslutande och verkställande organ är:
3:1

Sektionsmöte (SM)
Sektionsstyrelse
Studienämnd (SN)
Sektionsfunktionärer
Sektionsrevisorer

6:3 SMs val förbereds av valberedningen, som utgörs av SN. Valberedningens förslag
skall anslås på kåren och på sektionen senast fyra dagar före mötet.
Om någon så begär, sker fri nominering.
7:1 Valberedningen utgörs av SN.
8:1 Sektionsstyrelsen ansvarar för sektionens verksamhet och består av:
Sektionsordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Klubbmästare
5:te ledamot
Studienämndsordförande (SNO)
Programansvarig Student (PAS)
Kommunikationsansvarig (KOMMA)
Ettans post, har verksamhetsåret från ordinarie höst-SM till 30/6
§9 Studienämnden
9:1 SN är beslutande och verkställande organ vad gäller studie- och studiesociala
frågor. SN utgöres av SNO, PAS, alla klassrepresentanter som utses ur respektive
årskurs och inriktning.
9:3 SNO ansvarar inför SM för sin verksamhet.
9:4 SN utgör sektionens valberedning.
12:2 Sektionsfunktionärerna är ekonomiskt ansvariga inför sektionsstyrelsen, med
undantag för Överphösaren, Klubbmästaren och Attributören som är ekonomiskt
ansvariga inför SM.
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Paragrafnumrering:
Vi yrkar därför att…
8:7:8
8:7:9
12:2:2
12:2:4
12:2:5
12:2:6
12:2:7
12:2:8
12:2:9
12:2:10
12:2:11
12:2:12
12:2:13
12:2:14
12:2:15
12:2:16
12:2:17
Ändras till..
8:6:8
8:6:9
12:1:2
12:1:4
12:1:5
12:1:6
12:1:7
12:1:8
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12:1:9
12:1:10
12:1:11
12:1:12
12:1:13
12:1:14
12:1:15
12:1:16
12:1:17

Stockholm 2013-04-09

____________________________
För Bergssektionens styrelse: Oscar Hessling

Postgironummer
 Vice ordförande 70 88 92-9  Klubbmästare 70 53 43-2

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

Bilaga 2
Ändringsyrkande
Motion/proposition:

Stadgarevision 2013-04-09

Namn på ändringsyrkande person:
Axel Save

Kommentar/Bakgrund:
Bättre flyt och kontroll av den ekonomiska hanteringen.

Yrkar:
... att stycke 8:6:2 ändras till ”Vice Ordföranden, tillika kassör, handhar sektionens ekonomi, är
ordföranden behjälplig samt är inköpsansvarig.
Vice ordföranden ansvarar därtill för handhavande och utdelning av nycklar till bergsgruvan, lusthuset
och sektionens förråd, samt för att mottagare undertecknar kontrakt omfattande bland annat
ersättningskrav vid borttappande av nyckel.
Vice ordföranden är även firmatecknare.

Underskrift:
……………………………………………
Ordförande: Oscar Hessling

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