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§11 Verksamhetsberattelse för aret
2014/15
Förord
Kära bergsmän. Denna verksamhetsberättelse kommer att vara uppdelad i tre delar som speglar
sektionens verksamhet ur olika perspektiv. Detta upplägg innebär att information kommer att
upprepas, huvuden klias och min mentala stabilitet möjligen ifrågasättas. Jag står likväl fast vid denna
struktur, då den underlättar för er läsare att välja vilken detaljnivå ni vill lägga er på. Vill ni bara ha
en övergripande insikt i hur verksamhetsplanens mål har uppnåtts, välj avsnitt ett. Söker ni ha en
sammanfattning av styrelsens arbete under året, välj avsnitt två. Önskar ni mer detaljerad läsning, välj
avsnitt tre.
Jag hoppas att ni med detta dokument får en insikt i det slit, glädje och äventyr som styrelsen och
övriga delar av sektionen upplevt för att skapa det Bergs ni ser idag. Jag kan som Chef inte vara
stoltare, och tackar alla involverade för att året 14/15 blev ett av de bästa i mitt liv!
Axel Save
Ordförande Kongliga Bergssektionen 2014/2015

Avsnitt ett: Verksamhetsplanen, och sagan om den stora avbockningen
Verksamhetsplanen för året 14/15 klubbades på Höst-SM den 12:e november 2014. I stort fick
sektionsstyrelsen fyra uppdrag, vilka nu kommer att redovisas var och ett för sig.
Hardox var i behov av renovering och expansion, vilket med råge har genomförts! Ordförande Axel
har med hjälp av Klubbis Pontus och övriga styrelsen lett arbetet kring Hardox 2.0, där resultatet går
att beskåda på Brinellvägen 23. Arbetet har inneburit långa, många och stundtals tuffa förhandlingar
och samtal med KTH, Akademiska Hus och arkitektfirman White. Expansion av Hardox in i
Whiteroom, upprustning av kök och bar, nytt golv, nya möbler, glasad vägg in till styrelserummet
Gruvan och upprättandet av studiebås är bara några av nyheterna i Hardox 2.0. Vid tidpunkten då
dessa ord sätts i pränt finns det fortfarande mindre saker att fixa med, men överlag är styrelsen ytterst
nöjd med resultatet och anser verksamhetsmålet uppfyllt med god marginal!
Styrelsen fick i uppdrag att ta fram ett förslag till alkoholpolicy för sektionen, vilket även det har
genomförts. På Vår-SM den 7:e maj 2015 klubbades styrelsens förslag, författat av ordförande Axel
Save och Klubbis Pontus Cronqvist. Policyn innebär en rejäl uppstyrning i sektionens syn på alkohol,
och leder bland annat till mer seriösa och nyktra sektionsmöten.
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Verksamhetsplanens tredje mål var att stärka det ideella engagemanget inom sektionen. Styrelsens
ambition under denna punkt var att allmänt vara mer generös till sektionens olika organ, samt göra
minst ett exklusivt evenemang för alla sektionsengagerade. Det sistnämnda har tyvärr inte
genomförts, vilket styrelsen är självkritisk till. Tiden och orken räckte helt enkelt inte till, men
styrelsen hyser förhoppning om att kommande styrelser tar denna viktiga punkt vidare in i framtiden.
Även om exklusiva evenemang uteblev så har styrelsen under året instiftat en exklusiv utnämning!
Genom utdelandet av Årets Funktionär på sommarbalen hoppas styrelsen kunna lyfta fram de
engagerade som gör det där lilla extra för sektionen, och verkligen visa hur mycket dessa individers
slit innebär för det kollektiva på Bergs. Årets Funktionär 2014/2015 blev SNO Benjamin Solem.
Det som styrelsen ytterligare har lyckats med under mål tre är att ekonomiskt gynna sektionens organ
och engagerade. Jaquettgruppen som hjälpte till med JQ fick subventioner, NLG har fått sponsrad
kickoff, KBM har upplevt en ölprovning och gorillaredaktionen har fått mer pengar. Spexet (som
tekniskt sett inte är sektionen, men typ ändå) fick ett ekonomiskt stöd för att kunna förverkliga sin
verksamhet.
Utöver dessa rena pengastöd, har styrelsen även genomfört olika organisatoriska förbättringar för
sektionens funktionärer. Helt i linje med verksamhetsplanen har Gruvan rustats upp med skåp för de
mest engagerade medlemmar och organen. Slutligen har SNO avlastats genom införandet av ett
Skyddsombud, vilket förhoppningsvis gör det mer attraktivt att delta i det studiesociala arbetet på
sektionen. Styrelsen anser därmed att verksamhetsmålet har uppnåtts.
Slutligen fick styrelsen i uppgift att vidareutveckla de intersektionella relationer som Bergs har på
campus. Med Samhällsbyggnad har SNOW-samarbetet växt fram, mycket tack vare sekreterare Sofie
Nabseths arbete. Denna skidresa blev en stor succé, och något som verkligen binder de äktenskapliga
banden tajtare mellan sektionerna!
Komboskapet med OPEN har i styrelsens ögon fungerat över förväntan. OPEN har bidragit på ett
hörn i renoveringsplanerna, men har i stort anpassat sig till våra planer och önskemål. Styrelsen
bedömer relationen i stort som positiv, och hoppas på att framtida styrelsen fördjupar samarbetet även
på ett socialt plan.
Styrelsen har även haft nöjet att under verksamhetsåret börja lära känna Maskin- och
Elektrosektionen, vilket är ett oväntat men mycket angenämt inslag i sektionens socialiserande på
campus. Än så länge sträcker sig detta minglande endast till styrelsemiddagar, men vem vet var de
relationerna kan tas i framtiden?
Vad som i sanning är mer än middagar är vår relation med Kemisektionen, damn! Från att ha varit
bästa lekkamrater under mottagningen och allmänt tajta sektionerna emellan så har styrelsen under
det gånga året tagit Bergs-Kemi-kärleken till nya höjder. Den 22:a maj gick världshistoriens första
Aurum Argentum, Bergs och Kemis sommarbal, av stapeln på Münchenbryggeriet där bergsmän och
kemister dansade vals natten lång (okej, kanske inte riktigt, men ni förstår poängen)! Verkställd av
Balgeneral/Ordförande Axel Save, Klubbmästare Pontus Cronqvist och Bergsman Helena Åkesson
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tillsammans med kemisterna Astrid Helmfrid och Maria Qvarnström blev Aurum Argentum 2015
förhoppningsvis startskottet för en lång och blommande tradition.
Sammanfattningsvis anser styrelsen sig ha uppfyllt alla uppgifter som verksamhetsplanen dikterade,
och hoppas att sektionens medlemmar delar denna åsikt. Men vänta, det här är inte allt som styrelsen
har gjort, fortsätt läsa!

Avsnitt 2, Styrelsens bedrifter utöver verksamhetsplanen
I och med Bergs Borlänges olyckliga nedläggning påverkades den ärofyllda Bergsklassikern då
momenten Vårphlöde och nØllephlöde upphörde att existera. Denna förändring krävde handling för
att skapa en ny, långsiktigt hållbar Bergsklassiker för bergsmän att åtrå. Styrelsen har därför haft som
mål, och lyckats, med att etablera två nya högtider på bergsåret, som tillsammans med nØllegasque
och Bergslusse utgör den nya Bergsklassikern.
Först ut på kalenderåret är den redan nämnda sommarbalen Aurum Argentum, där styrelsen bidrog
med ekonomiskt stöd och Axel Save och Pontus Cronqvist i Balstaben. Den andra högtidsnyheten är
de la JQ, gasquen där Jaquetten hyllas! Historiens första De la JQ (eller bara JQ) genomfördes den
7:e november 2014 av Femten Josephine Magnusson och Sekreterare Sofie Nabseth med hjälp av en
Jaquettgrupp och övriga styrelsen.
Sektionens hemsida har under en längre tid varit på dekis, med gammalt innehåll och oanvändarvänlig
design. Styrelsen har via KOMMA Emil Stålnacke tillsammans med Webmaster Erland Nylund
lanserat en helt ny bergssektionen.se, där fokus ligger på lättillgänglig information för medlemmar
och övriga intressenter. Hemsidan körs fortfarande in, men styrelsen är överlag mycket nöjd över
resultatet. Emil har även lanserat sektionens nyhetsbrev, där styrelsen och övriga organ kan informera
medlemmarna om sektionens aktiviteter!
Under ledning av vice ordförande Mark Guban har styrelsen inför Fortnox som nytt, molnbaserat
bokföringsprogram. Detta kommer framöver förhoppningsvis att leda till smidigare och enklare
ekonomihantering för såväl styrelsen som KBM och Mottagningen.
Styrelsens olika medlemmar har tidigare suttit på olika verksamhetsår, med några på kalenderår och
andra på läsår. Då detta krånglar till såväl gruppdynamik som ansvarutkrävande har styrelsen, via
Ordförande Axel Save, genomfört en stadgeändring där hela styrelsen väljs tillsammans under våren.
I samma veva förflyttades olika punkter runt mellan årets sektionsmöten för att uppnå en jämnare
fördelning mötena emellan. Det praktiska resultatet av denna förändring återstår fortfarande att
uppleva, men styrelsen är säker på att det är rätt väg att gå.
Sist men inte minst har styrelsen varit allmänt småfixande, och donat med allt smått som sker bakom
kulisserna. Men det är lajbans det med, på sätt och vis!
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Avsnitt 3, vad har vi då gjort på våra respektive poster?
Ordförande Axel Save
Enligt stadgarna ska ordförande ansvara för sektionen som helhet, representera sektionen, hålla koll
på sektionsstyrelsen och lite annat smått och gott. Mitt år som Chefen har i sanning varit omtumlande,
frustrerande, lärorikt men framförallt förbannat roligt! Jag har tagit ett års studieuppehåll för att på
heltid kunna prioritera sektionsarbetet, vilket har resulterat i ett äventyr utan dess like. Nedan kommer
ett utplock av vad jag har roat mig med under verksamhetsåret 2014/15.
Under hela året har jag administrerat och övervakat sektionens och styrelsens arbete. Jag har skrivit
handlingarna till alla SM, jag har sammankallat styrelsen till möten och hanterat föredragningslistor.
Jag har sett till att sektionens olika organ har de resurser och medel som de kräver för att utföra sina
uppgifter. Jag har organiserat styrelsens prioriteringar så att sektionens olika projekt rullar på
någorlunda. Jag har varit sektionens kontaktperson mot KTH, Akademiska hus och andra externa
partners, vilket innebär en hel del byråkratiska processer. Jag har uppdaterat alkoholtillstånd,
förhandlat avtal med ITM-skolan, felanmält brister i lokaler, administrerat sektionens IT-system…
Kort och gott, jag har varit brandkår, vaktis, husalf och IT-support; rollen som Chefen kan sannerligen
vara mångfacetterad!
Utöver dessa allmänna och rätt ospecifika arbetsuppgifter har jag under året engagerat mig i flertalet
större projekt. Ett sådant är stadgerevideringen som gjordes våren 2015. Jag skrev och drev igenom
förslaget om att slå ihop alla styrelseval till samma tillfälle, samt jämna ut skillnaderna mellan
sektionsmötena. Dessa förändringar kommer även innebära ett förtydligat ansvarsutkrävande, där det
blir enklare för sektionens medlemmar att veta vilka individer som fattat vilka beslut.
Ett annat stort projekt som tagit upp mycket tid är sommarbalen Aurum Argentum. Jag och Kemis
dåvarande vice kläckte idén om den gemensamma balen, som jag tillsammans med en fantastisk
balstab sedan verkställde. Arbetet som Balgeneral var extremt roligt och oerhört jobbigt på samma
gång, med allt från hantering av cateringavtal till att lära ut vals på schemat. Resultatet blev i mina
ögon fruktansvärt lyckat, och jag tror att gästerna överlag tyckte detsamma. Att jag nu även kan bocka
av följande från min Bucket list, ja det är ju bara en bonus: ”Servera kaffe till Dolph Lundgren,
check!”.
Med hjälp av min kära klubbis Pontus Cronqvist författade jag Bergssektionens första alkoholpolicy,
vilken klubbades på Vår-SM 2015. Detta styrdokument tydliggör för första gången sektionens
officiella syn på alkohol, och innebär något av ett mindre paradigmskifte. Genom att sektionen öppet
pratar om hur vi som kollektiv ska se på alkoholrelaterade frågor kan vi tillsammans göra Bergs till
en öppnare och bättre gemenskap, vilket är något som jag är oerhört stolt över!
Mitt största projekt har dock utan tvekan varit Hardox 2.0, renoveringen och expansionen av vår
älskade sektionslokal. Från augusti 2014 till dagens datum har jag arbetet med att göra drömmen om
ett större och bättre hem för Bergs till verklighet, och nu är vi äntligen där! Jag har drivit projektet
från dag ett, genom förhandlingar och samtal med KTH, Akademiska hus och arkitektfirman White.
Jag har tagit in medlemmars synpunkter och försökt förmedla dessa för att skapa en lokal där alla
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Bergsmän ska trivas. Det har varit en oerhört lång process, med mot- och framgångar om vartannat,
men jag är fruktansvärt nöjd över resultatet. Resan har inneburit diskussioner om belysning,
möbelval, alkoholtillståndsbyråkrati, strider med KTH:s administration, materialval, medlemsinput,
ekonomiska förhandlingar kring vem som ska betala vad, och så vidare, och så vidare… Till min
hjälp har jag haft klubbis Pontus Cronqvist, som har varit mitt bollplank och stöd genom större delen
av detta äventyr. Tack Pontus!
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att jag under det gångna året mer eller mindre har bott i
Hardox, att min inkorg har expanderat monstruöst, att min telefon numer prioriterar KTH:s
växelnummer högre än min mor och att jag skrattat mer än någonsin tidigare i mitt liv. Jag vill avsluta
med att tacka min kära styrelse, alla funktionärer och inte minst hela Kongliga Bergssektionen för att
ni alla har gjort det här året till ett evigt minne. Tack, skål och klart slut från pappa ex-chefen.
Vice ordförande Mark Guban
Vad har jag gjort under mitt år som Vice ordförande:
Jag har gjort mitt uppgift att sköta sektionens ekonomi med mitt bästa förmåga. Vi har haft flera nya
event så som JQ och Balen som både har varit stora omställningar och kärvade en hel del planering.
Jag har valt att inför Fortnox som bokförings program istället för Excel. Det har tagit sin tid att lära
sig den men jag tror att omställningen, även om det var jobbigt och långt mer tidskrävande än jag har
räknat med lönar sig i längden. Bokföringen har blivit mer transparent och lättare och följa upp något
som underlättade jobbet för revisorerna. Därmed hoppas jag att min efterträdare kommer att använda
Fortnox och förstår värdet att vara transparent.
Vi, styrelsen tillsammans har jobbat för att bygga relationer med andra sektioner genom diverse
middagar och möten under året. Vi har fått en god relation med Maskin styrelsen, Elektro styrelsen
och förbättrat relationer med Kemi styrelsen.
Har varit styrelsen och ordföranden behjälplig under året. Vid exempelvis Hardox flytten och vid
andra sammanhang.
Anordnade Skiftes som blev en success även om det var inte lika deltagare än tidigare år. Runt 50
personer åkte med den här gången. Det var ungefär vid samma tidpunkt som JQ festen därav det lägre
intresse.
Har varit på dem flesta Ekonomi råd mötena för att utveckla mina kunskaper om bokföring och för
att utöka informations utbytet med andra sektioner.
Det har varit ett spännande år med många nya events, Hardox renovering och många spännande
mötena med fortsätt utveckling av sektions verksamheten och mycket personligt utveckling som
Kassör.
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Jag tackar för förtroendet!
Klubbmästare Pontus Cronqvist
Jag satt som klubbmästare våren 2015. Jag var vald av sektionen att sitta som klubbmästare fram till
årsskiftet 16/17, men då klubbmästarens verksamhetsår har lagts om till att vara från 1 juli till sista
juni, satt jag bara på posten i ett halvår.
Det jag gjorde som klubbmästare:
Jag, tillsammans med Vice Klubbmästare Alexander Eneborg, uppfyllde vallöftet om att öka KBMs
ölsortiment. Detta gjorde vi genom att börja samarbeta med Värmdö Bryggeri, ett mikrobryggeri
som är 3 år gammalt.
Jag hjälpte dåvarande ordförande Axel Save med arbetet kring att skriva och införa sektionens
Alkoholpolicy. Inför ombyggnationen av Hardox hjälpte jag Axel med detta.
Vårt Klubbmästeri deltog i KTHs Jämlikhetsfestival som jag primärt ansvarade för, men hade
mycket hjälp från KBM.
Jag gick på alla Pubråd och Lokalråd. Pubrådet är där alla KTHs Klubbmästare träffas för att
diskutera aktuella frågor, t.ex. ändringen att vi bara får ha öppet till 01 utan dispens. Lokalrådet är
KTHs lokalansvariga, det som har diskuterats är bla larm i sektionslokalerna.
KOMMA Emil Stålnacke
Återskapade nyhetsbreven i ny anda med fokus på de viktigaste organens verksamhet samt bergs
eventlista. Breven skickades digitalt vid varje månadsskifteä med hjälp av mailchimp, en tjänst
designad för att göra stiliga massutskick.
-Tillsammans med Webmaster Erland Nylund så renoverade vi bergssektionen.se till en mer
praktisk hemsida i en ny anda, med fokus på en ordentlig information- och dokumentsamling samt
funktionalitet för digital kandidering för förtroendeposter och omröstningar på webben. Alla bergs
verksamheter planerades få sina egna undersidor, och i skrivande är detta studienämnden, KBM,
NLG, Styrelsen samt valberedningen. En del undersidor återstår ännu men grunden är färdig.
Arbetet går vidare under hösten.
-har varit styrelsen, valberedningen och studienämnden behjälpig i deras respektive projekt.
Femten Josephine Magnusson
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Hej, Jag satt som näringslivsansvarig på Kongliga Bergssektionen under 14/15 som posten femten i
styrelsen. Under året arbetade jag tillsammans med NLG gruppen med att försöka skapa en
möjlighet för studenterna på BERGS och materialdesign att komma närmare näringslivet i form av
olika lunchföreläsningar, arbetsmarknadsdag MAMA m.m. Jag arbetade även med att försöka
förbättra samarbetet mellan andra sektioners arbetsmarknadsdagar. De gällde förra året främst
maskinsektionen arbetsmarknadsdag (MOMENT) samt Kemisektionens (KAKA). Det diskuterades
även ett tag om vi skulle försöka slå ihop KAKA och MAMA, men vi i NLG-gruppen valde att ha
kvar vår egna i år. Jag satt även med i SBF styrelse där vi bland annat arbetade med att försöka
stärka upp samarbetet mellan sektionen och SBF. Detta för att vi ska kunna dra nytta av varandra
med kontakter osv med företag. Där pratades det bl.a. om 200-års jubileumet som kommer gå av
stapeln 2019. Jag vill tacka för det året jag satt i styrelsen och där jag genom förtroende satt på
femten posten. Jag vill även önska all lycka till Martin som tagit över rollen. Du kommer göra ett
toppen jobb!!
Mvh Josephine
Sekreterare Sofie Nabseth
Efter mottagningen 2014 fick Bergs Styrelse en inbjudan till maskins NOG-gasque. Med två före
detta maskinare till föräldrar kändes det helt naturligt för en sekreterare på Bergs att få med några
andra styrelsemedlemmar till maskins nolle. Sagt och gjort. En slush-maskin gavs bort i present (de
gillar ju maskiner) och relationen med våra kusiner hade inletts!
Hösten 2014 började sedan hektiskt för min del genom att anordna JQ. En mall för hur jaquetten
skulle bäras hade tagits fram föregående läsår och nu skulle även fest-traditionerna hittas på. Det var
en del som inte gick helt enligt planeringen inför anordnandet, men löstes i sista minut med hjälp av
Josephine, Femten, och lokal såväl som transport och personal blev en riktig succé! (Hoppas att denna
festliga tradition fortsätter i ytterligare 200 år!)
Fokus under detta år låg givetvis i renoveringen av Hardox och smått och gott delades upp trots att
majoriteten av involverandet i renovationen låg hos ordföranden och klubbis. Jag såg till att den gamla
Bergs-skylten blev renoverad (den hade varit fin i blått) men fick behålla sin red-light-district känsla.
(Samt att Open kanske känner sig mer välkomna med en röd nyans i lokalen?)
Ett försök till att skapa en digital mapp för nuvarande och framtida protokoll har inletts med
förhoppningen om att det kommer att vara ett fungerande system där blivande sekreterare kan komma
åt alla gamla protokoll.

Ett annat samarbete som inte direkt faller på sekreterarposten men som kan vara värt att nämna är
samarbetet med Samhällsbyggnad. Det inleddes hösten 2013 men föll tyvärr mellan stolarna detta
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verksamhetsår. Dock har idrottsledarna försökt behålla en del av detta samarbete genom att skapa en
gemensam skidresa, vilket förhoppningsvis håller ihop det trasiga äktenskapet!
Det var ett riktigt roligt och händelserikt år att sitta med i Bergs Styrelse. Tack för att jag fick äran att
vara med!
Lycka till nu Styrelsen 15/16!
Mycket kärlek
Ettans Post Hedda Pousette
Mitt år som Ettans Post har varit både lärorikt och roligt! Jag har fått se hur Bergssektionen
fungerar från insidan, lärt mig om styrelsearbete, och träffat nya vänner!
Efter jag blev vald så blev min första uppgift att fixa städschemat för Hardox, och sen att leta reda
på en städfirma. Jag försökte också att vara duktig på att fixa fika till alla möten, men jag var långt
ifrån den flitigaste bagaren. Under året tog jag på mig alla möjliga små uppgifter och försökte vara
allmänt hjälpsam inom styrelsen. Jag gjorde allt ifrån IKEA besök till godis inköp till städning av
hardox. Det var roligt att fixa och trixa så att Bergssektionen blev pytte lite bättre!
Jag vill tacka för mitt år som Ettans Post, och önskar min efterträdare all lycka till!
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§12 Rakenskaperna för verksamhetsar
2014/2015
Budget

JQ Festen
Sparande Bergs
200år
Sparande Hardox
Sponsring av
sketionen
Alkohol
Mat
Resor
Representation
Gorillaredaktionen
Kontorsartiklar
Gåvor
Hardox
Brinelldagarna
Annonsering
Administration
Övrigt
Mottagningen
Femmans resa
Aktiviteteter
Totalt

Intäkter

Utgifter

0
0
0
146050
0
0
0
0
0
0
0
0
55000
0
0
0
0
0
0
201050

Utslag

40000 -40000 JQ Festen
Sparande Bergs
10324 -10324 200år
10000 -10000 Sparande Hardox
Sponsring av
0 146050 sektionen
10000 -10000 Alkohol
20000 -20000 Mat
2500 -2500 Resor
20000 -20000 Representation
10000 -10000 Gorillaredaktionen
5000 -5000 Kontorsartiklar
5000 -5000 Gåvor
15000 -15000 Hardox
15000 40000 Brinelldagarna
1000 -1000 Annonsering
5000 -5000 Administration
5000 -5000 Övrigt
40000 -40000 Mottagningen
20000 -20000 Femmans resa
10000 -10000 Aktiviteteter
243824 -42774 Attributor
Spons till Spexet
Hardox renovering
Lan TILL KBM
Kemi Balen
Städning
Jackett
Friskvårdsbidrag
Kortet
Totalt

Resultat

Diff

-49928,26

-9928,26

0
0

10324
10000

207610,93
-2099
-25554,49
-456
-19269,99
-7675
-6733,35
0
-26015
-9579
0
-3681
0
-40000
-20000
0
-17989
-5000
-891
-15000
-1591
-9165
-2495,11
-4603
-1179
-61293,27

61560,93
7901
-5554,49
2044
730,01
2325
-1733,35
5000
-11015
-49579
1000
1319
5000
0
0
10000
24785
-5000
-891
-15000
-1591
-9165
-2495,11
-4603
-1179
-61293,27
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§13 Revisiönsberattelse för
verksamhetsaret 2014/2015
Sektionsrevisorernas arbete är i sektionens stadgar fastställd till att ”Fortlöpande granska
sektionens förvaltning och verksamhet.” och att ”Senast fem dagar före SM1 påföljande år anslå på
sektionen samt till sektionsstyrelsen inlämna revisionsberättelse.”.

Uppfyllnad av verksamhetsplanen
Styrelsens arbete har granskats genom deras styrelsemötesprotokoll och hur dessa förhåller sig mot
verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen som styrelsen fick godkänd på Höst-SM (numer SM2) har i
stort sett uppnåtts.
Det enda frågetecknet kan möjligtvis vara kring punkten om att:
”det ideella engagemanget ska uppmuntras och belönas”
där styrelsen vidare skriver att
”Denna satsning innebär bland annat en upprustning och effektivisering av Gruvan, där de
individer som lägger ner allra flest timmar i sektionen kommer kunna ha någon form av egna
skåp. Satsningen tar sig även uttryck i generösare ekonomiska bidrag till olika sektionsorgan
och exklusiva evenemang.”
Styrelsen har förhoppningsvis klargjort denna punkt i sin verksamhetsberättelse, då
styrelsemötesprotokollen inte ger tillräcklig information för att kunna bedöma detta.

Styrelsens arbete
Noterbart är att styrelsen delvis har brustit i sin kommunikation till medlemmarna. Stadgan anger
att:
”§8:3 Styrelsemötesprotokoll skall föras och anslås på sektionens hemsida och i justerat skick på
sektionen.”
Styrelsemötesprotokoll har funnits tillgängligt på hemsidan, men dessvärre har inga
styrelsemötesprotokoll anslagits i sektionslokalen. Trots att det inte är reglerat så skulle det även
vara önskvärt med kallelser till styrelsemöten så att sektionens medlemmar kan närvara och få en
större inblick i den löpande verksamheten.
I övrigt så finns inget att påpeka i styrelsens arbete, mer än att en kallelse till ett sektionsmöte ej
anslogs i tid vilket ledde till att mötet sköts upp.

Ekonomisk redovisning
Bokföringen för räkenskapsåret 2014/2015 har jämförts med utdrag från sektionens konton och inga
avvikelser har hittats.
Det totala underskottet är cirka 20 000kr större än budgeterat, men detta har dock inte skett utan
lämplig motivering. Någon tydlig överblick av resultat mot budgetposter har ej funnits tillgänglig,
men skall enligt f.d. vice ordförande presenteras på sektionsmötet.
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Ansvarsfrihet
Ovan nämnda brister har inte inneburit någon skada för sektionen eller kan anses påverka
sektionens utveckling långsiktigt och är således inte allvarliga punkter som skall lasta styrelsen.
Jag rekommenderar därför sektionsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för sitt verksamhetsår
2014/2015.
___________________________
Jesper Larsson
Sektionsrevisor 2014/2015
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§16.1 Styrelsens förslag till
verksamhetsplan för verksamhetsaret
2015/2016
Under kommande verksamhetsår har styrelsen ambition att:
1. Engagemang
Vi vill uppmuntra ideellt engagemang inom sektionen, i synnerhet det arbete som sker bakom
kulisserna och som i alltför dålig utsträckning hyllas. De medlemmar som jobbar extra mycket för
att vår sektion ska skina bör belönas. Exempelvis så vill vi skapa märken och medaljer för
förtroende valda poster, samt anordna en funktionärsgasque.
2. Styrelsens roll och transparens
I år vill vi vara snäppet roligare och snäppet mer engagerade. Styrelsearbete, men framförallt
sektionsarbete, kan vara väldigt kul med rätt attityd. Vi får äran att försöka förbättra er sektion och
vi vill visa hur glada vi är över den äran. Därmed vill vi också öka transparansen inom vår
verksamhet. Nu när vi har en glasvägg in till den plats där de mesta bestäms är det hög tid att vi
visar mer av vårt arbete för er.
3. Relationer med övriga sektioner
Vi vill förstärka relationen med OPEN genom t.ex en styrelsemiddag och gemensamma evenemang.
Vi vill även utveckla samarbetet rörande vårt gemensamma hem. Vår älskade hustru,
Samhällsbyggnad, har för tillfället endast ett gemensamt samarbete med oss. Därmed vill vi på
allvar etablera SNOW-samarbetet med Samhällsbyggnad. Vi kommer även föreslå att
Bergssektionen förankrar samarbetet genom ideellt och ekonomiskt engagemang. Vi har också
ambitionen att bibehålla våra goda relationer med Kemi, Maskin och Elektro.
4. Jaquetter
Vi vill förankra JQ som återkommande höjdpunkt på Bergsåret, där den gråa Jaquetten firas. Vi vill
också förstärka märkeskulturen på Bergs, och uppmuntra skapandet av märken till stora event och
happenings. Ett konkret exempel är att vi kommer att initiera och verkställa skapandet av en lathund
och handbok för märkesskapande. Dessutom vill vi uppmuntra användningen av jaquetten utanför
Mottagningen, exempelvis genom att använda jaquett som klädkod vid gasquer och middagar.
5. Vårt älskade hem
Vi vill avsluta renoveringsprojektet, samt boa in sektionen i vårt nya hem. Vi vill se till att adekvat
attribut finns i köket, mötesrummet, och städskrubben. Vi vill också hänga upp skyltar som
representerar både Bergs och OPEN, så att Hardox blir en mer hemtrevlig plats för alla.
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6. Organisation
Vi har en ambition att städa upp och organisera sektionens kortsiktiga och långsiktiga arkiv och
dokumenthantering.
7. Stadgarna
Vi vill initiera en omfattande stadgerevidering genom tillsättandet av en arbetsgrupp, med
ambitionen att presentera ett färdigt förslag innan verksamhetsårets slut.
Kongliga Bergssektionens styrelse
Via

________________
Ordförande Hedda Pousette
Stockholm 17/9 2015
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§16.2 Styrelsens budgetförslag för
verksamhetsaret 2015/2016
Budget 2015/2016
Post:

Summa:

Intäkter
Bekräftad Sponsring
Mama
Brinell Dagen

133 000 kr
20 000 kr
55 000 kr

Totala intäkter:

208 000 kr

Utgifter
Sparande Bergs 200år
Sparande Hardox

10 000 kr
- kr

Intern Representation
Extern Representation
SM, mm
Styrelsemiddagar
Gåvor
Resor
Goreillaredaktionen:
Hardox
Förbrukningsartikklar
Annonsering
Administration
Övrigt
Mottagning
Femmans resa

10 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
2 500 kr
2 500 kr
7 500 kr
10 000 kr
5 000 kr
1 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
40 000 kr
20 000 kr
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NLG
Brinelldagen
Idrottsföreningen
Snow

5 000 kr
15 000 kr
5 000 kr
5 000 kr

Invigning
JQ
Bal
Tack-gasque
Totala utgifter:

5 000 kr
10 000 kr
20 000 kr
10 000 kr
218 500 kr

Resultat:

-

10 500 kr

Kongliga Bergssektionens styrelse
Via
______________________________
Vice Ordförande Amelie Lundius
Stockholm 17/9 2015
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§17.1 Mötiön fran Herr Altzar ang. stall
Bakgrund
Under nØllegasquen mottog sektionen en present i form av ett ställ till ceremonimästarens yard.
Detta ställ skulle behöva att någon ser till att den ej tappas bort samt att dess skick behålls
exemplariskt.

Lösning
Då ceremonimästare även har ansvaret för yarden som staven är tillverkad för så ter det sig logiskt
att ceremonimästaren även får ansvaret stället.

Jag yrkar
Med denna bakgrund så yrkar jag att ceremonimästare även får som uppgift att ansvara för att stället
är helt, rent och finns att finnas då det ska användas och att detta även skrivs in under
ceremonimästarens beskrivning (§12:1:7) i sektionens stadgar.
Nuvarande formulering
”§12:1:7 Ceremonimästare leder sektionens högtidliga gasquer, ansvarar för
ceremonimästardräkten samt yarden.”
Ny formulering
§12:1:7 Ceremonimästare leder sektionens högtidliga gasquer, ansvarar för
ceremonimästardräkten, yarden samt dess ställ.

Frågor
Hänvisas till ceremonimästare Oskar Altzar

___________________________________
Ceremonimästare Oskar Altzar
Stockholm 2015-09-16
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§17.1 Styrelsens svar till herr Altzars
mötiön
Styrelsen vill inleda med att tacka herr Altzar för motionen och för att han (bokstavligt talat) lyfter
en viktig punkt. Vi vill återigen tacka för det extremt fina stället. Styrelsen yrkar på bifall av Herr
Altzars motion i dess helhet.
Kongliga Bergssektionens styrelse
Via

_________________
Ordförande Hedda Pousette
Stockholm 17/9 2015
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§17.2 Mötiön fran fröken Rösen mfl. ang.
lösningen pa alla varldens marken
Nu när vi i sektionen äntligen fått ett så fint sektionsplagg som jaquetten behövs det lite märken att
sätta på den. Vi vill ju inte vara sämre än andra sektioner när vi vänder den ut och in i ”partymode”.
Därför vill undertecknade nu starta en märkesgrupp för att få igång märkesverksamheten på
sektionen.
Vi yrkar på att sektionsmöte fattar följande beslut:
• Att tillsätta en ny post, Märkis, på sektionen.
• Att Märkis får ansvar för formgivning och beställning av eventmärken.
Rebecca Rosén, Elias Repper, Marcus Gärdin, medlem
Stockholm, 16/9 2015
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§17.2 Styrelsens svar till fröken Rösens
mfl. mötiön
Styrelsen vill inleda med att tacka motionärerna för motionen och för att de lyfter den studentikost
viktiga frågan kring märkeskulturen på sektionen. Styrelsen glädjes också åt att motionärerna vill
uppmuntra och förbättra jaquettbärandet på sektionen, något som ligger helt i linje med styrelsens
planer och ambitioner. Styrelsen ser dock flera problem med motionens förslag, och vill ta tillfället i
akt att komma med egna förslag i frågan.
Att tillsätta en ny, fullvärdig funktionärspost inom sektionen är inte helt trivialt. Det innebär
stadgeändringar, organisering av val, nya styrdokument med mera med mera. Styrelsen anser att
en position så som den föreslagna “Märkis” inte riktigt väger upp till den administrativa börda som
tillsättningen kräver.
Med ovanstående sagt, vill dock styrelsen verkligen ta tillvara på andemeningen och den goda idé
som motionen ger uttryck för. Styrelsen förslår därför att sektionen får en ny, halvofficiell funktionär
i form av en märkesansvarig som står under och väljs vid behov av Attributören. Med denna
lösning kan en märkesansvarig finnas i sektionen när så behövs, utan att behöva dra igång hela
den byråkratiska processen. Dessutom löser detta förslag frågan kring den märkesansvariges
ekonomi, som bakas in i Attributörens räkenskaper.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar sektionsstyrelsen att Sektionsmötet fattar följande beslut:
 Att avslå motionen i sin helhet.
 Att sektionsstyrelsen får i ansvar att via styrdokument till Attributören upprätta tillsättningen
av ”Märklig”.
 Att ”Märklig” väljs vid behov av och svarar mot Attributören, såväl administrativt som
ekonomiskt.
 Att ”Märklig” ansvarar för formgivning och beställning av för sektionen relevanta märken.

Kongliga Bergssektionens styrelse
Via

______________________
Sekreterare Axel Save
Stockholm 17/9 2015
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§17.3 Mötiön fran herr Höglund ang.
Varldens alla muggar
I rådande stund finns det ett problem med hur disken av kaffemuggar sköts i Hardox. Flertalet av
muggarna blir inte diskade samt att de försvinner under dagarna för att sedan hittas odiskade runt
om i B-huset. Detta blir ett irritationsmoment hos flertalet av medlemmarna i sektionen. Skåpen i
Hardox rymmer ej heller koppar till alla sektionsmedlemmar.
Jag yrkar att
1. Sektionsmedlemmar kan beställa en kopp med Bergslogga och namn på
2. Endast denna typ av koppar får förvaras i skåpen i Hardox
3. Kasta resten/ ge bort de andra kopparna.
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§17.3 Styrelsens svar pa herr Höglunds
mötiön
Styrelsen tackar herr Höglund för hans motion och oro över rådande muggsituation på sektionen.
Styrelsen har dock kommit fram till att motionens yrkanden inte är realistiska att genomföra, och att
fördelarna inte väger upp besväret. Styrelsen yrkar istället för att styrelsen får i uppdrag att
kontinuerligt hålla koll på antalet kaffemuggar, samt att fylla på när behov uppkommer.
Med ovanstående bakgrund yrkar styrelsen att sektionsmötet fattar följande beslut:
1. Att avslå motionen i sin helhet

2. Att styrelsen ges i uppdrag inhandla fler kaffemuggar till Hardox samt att säkerställa att ett adekvat antal
kaffekoppar alltid finns i Hardox.

Styrelsen för kongliga bergssektionen
Via

________________
Ordförande Hedda Pousette
Stockholm 17/9 2015
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§17.4 Mötiön fran herr Huss ang.
stadgeandring rörande ÖPH
I nuläget väljer sektionen en Överphösare och en Vice Överphösare separat vars uppdrag är att
utforma mottagningen. På senare år har denna utformning inneburit att ett Phöseri och ett Phadderi
har skapats för att tillsammans göra en så välkomnande mottagning som möjligt. Vem i ÖPH som
ska vara i Phadderiet och vem som ska vara i Phöseriet gör de idag upp om sinsemellan.
Mottagningen vilar på båda mottagningsorganen och deras engagemang. Detta bör representeras i
det högst beslutande organet (ÖPH). Idag representeras enbart Phöseriet. Jag anser att ett namnbyte
från Överphösare och Vice Överphösare till Överphösare och Överphadder, och att dessa poster ska
vara likställda, skulle ha många positiva effekter.
För det första skulle det öka jämställdheten mellan mottagningsorganen.
För det andra skulle det stärka Vice Överphösarens/Överphadderns rollintegritet i den meningen att
Överphaddern och Överphösaren skulle få ett naturligt sekundärt fokus. Överphaddern skall
sekundärt vara Phadderiets koordinator och Överphösaren skall vara motsvarande för Phöseriet.
För det tredje skulle det säkerställa en hanterbar arbetsbörda i och med att dessa två förtroendevalda
skulle dela på det absoluta ansvaret.
För det fjärde innebär det att mötet som entitet direkt får påverka mottagningen genom att välja en
av Phaddrarna och en av Phösarna.
Med detta som bakgrund skulle jag vilja yrka på att:
1. Ändra stadgan §11.1 till
”Överphösaren och Överphaddern (ÖPH) väljs av SM, oberoende av varandra.”

Förutsatt att ovanstående yrkande bifalles, skulle jag vilja att dessa två poster väljs tillsammans som
ett par.
Det har tidigare varit så att posterna valts efter varandra med den viktigaste posten tillsatt först. Då
först en Överphösare valts så har en Vice Överphösare valts som ett komplement till Överphösaren.
Eftersom dessa två poster nu har jämställts och har samma uppdrag är det rimligt att de söker som
ett par och att ÖPH därmed väljs som ett par. Detta skulle skapa en struktur som ökar
förutsättningarna för ett gott samarbete och god kommunikation.
Med detta som bakgrund yrkar jag på att:
2. Ändra stadgan §11.1 till
”ÖPH, bestående av Överphösaren och Överphaddern, väljs av SM, samtidigt och i par.”
Jag skulle dessutom vilja att Phadderiets närvaro i mottagningen blir en självklarhet satt på pränt.
När denna stadga skrevs så fanns förmodligen bara Phöseriet. Phadderiet är ett relativt nytt organ
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för mottagningen men ett organ som för många, i alla fall för mig, blivit en självklarhet för att
mottagningen ska fungera.
Med detta som bakgrund yrkar jag på att
3. Ändra stadgan §11.3 till
”ÖPH strukturerar mottagningen samt väljer sitt phöseri och phadderi.”

Om dessa tre yrkanden bifalles är det mer än naturligt att ändra titeln på stadgan §11 från
”Phöseriet” till ”Mottagningen”.
Jag yrkar därmed på att
4. Ändra stadgan §11 till
”Mottagningen”

Joar Huss, Stockholm, 2015-09-16
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§17.4 Styrelsens svar till herr Huss mötiön
Styrelsen vill inleda med att tack Herr Huss för motionen och för att han lyfter en väldigt viktig fråga
angående mottagningen. Vi håller med Herr Huss åsikter kring allt förutom punkt 2. Styrelsen
anser att det inte är rimligt att Överphösaren och Överphaddern väljs i par på grund av att det
begränsar sektionsmötets möjligheter att ha inflytande över valet då paret redan är bestämt.
Övriga poster som arbetar tillsammans tillsätts inte i par på grund av denna anledning. Det är
självklart fortfarande möjligt att kandidera som ett par, men vi vill inte begränsa kandideringen.
Med ovanstående sagt yrkar styrelsen på att sektionsmötet fattar följande beslut:
1.
2.
3.
4.

Att mötet bifaller motionens första punkt.
Att mötet avslår motionens andra punkt.
Att mötet bifaller motionens tredje punkt.
Att mötet bifaller motionens fjärde punkt.

TilläggsyrkandeFör att göra stadgarna enhetliga i denna fråga yrkar styrelsen på en stadgeändring av punkt
12:1:10 och punkt 12:1:11, i linje med andemeningen i Herr Huss motion. I nuläget lyder
stadgarna:

12:1:10 Överphösare är ansvarig för mottagningen på sektionen.
12:1:11 Vice överphösare är överphösaren behjälplig.
Styrelsen yrkar på följande ändring:
12:1:10 Överphösaren är ansvarig för mottagningen på sektionen, samt phöseriet.
12:1:11 Överphaddern är ansvarig för mottagningen på sektionen, samt phadderiet.
Kongliga Bergssektionens styrelse
Via

_________________
Ordförande Hedda Pousette
Stockholm 17/9 2015

_______________________________________________________________

KONGLIGA BERGSSEKTIONEN
WWW.BERGSSEKTIONEN.SE

Kongliga Bergssektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
THS Bergssektionen  100 44 Stockholm

Valberedningens rekömmendatiön
Val av Ettans Post
Valberedningen rekommenderar, utifrån de kandidater som har godtagit sin nominering, att
sektionsmötet väljer Johanna Nugin till Ettans Post.
Frågor eller funderingar hänvisas till sno@b.kth.se
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Samlevnadsansökningar
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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