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

Protokoll för styrelsemöte
den 10 januari 2014
Styrelsen:
Ordförande
Vice ordförande
SNO
PAS
Sekreterare
Ettans Post
Klubbmästare
Femten
KA

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

§ 1 Mötets öppnande
Jesper öppnar mötet.
§ 2 Entledigande
Oscar Hessling entledigas som revisor. Ny revisor väljs på mini-vår SM
§ 3 Styrelsens punkt
 Ordförande
Jesper har varit i kontakt med Borlänges Klubbmästare och fått veta att
Vårplöde troligtvis blir av.


Vice Ordförande
Josephine ska se över hur vi följer budget.
Josephine ska köpa in toalettpapper och städprylar.



SNO
Emil ska utvärdera metoder om valberedningsmallen.
PPM-kursen ska få bakläxa för hur informationsflödet har skötts under
kursens gång.



PAS
Har fått igång ett samarbete mellan KTH Rekrytering och Jernkontoret med
Brinellsagen. De ska skicka ett utskick med information om Brinelldagen
eftersom de brukar ha bra genomslag på deras utskick.
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Femten
6 företag är helt klara inför MAMA och några företag är tveksamma. Totalt
väntas 100 000 kr dras in av NLG men förhoppningsvis blir det mer om fler
företag kommer till MAMA.
THS vill starta samarbete med MyAcademy och därigenom få
ledarskapsutbildningar osv. Genom samarbetet har MyAcademy rätt att ha
löpande event över året. För varje rekryterad person får sektionen 1000 kr.
THS får in 55 000 kr som kommer delas upp på alla sektionerna.
Styrelsen vill ha mer information om hur mycket reklam de kommer att göra,
hur många event, hur stor del av 55000 kr vi får ta del av och kvalitén på
utbildningen. Styrelsen ställer sig försiktigt positiva till samarbetet.



KA
Oscar vill börja använda hemsidan mer för informationsflödet till sektionen.
Han vill införa att varje styrelsemedlem ska ha en egen blogg och att
nyhetsbrevet ska bestå av de senaste blogginläggen från varje
styrelsemedlem.
Förslag finns på att skapa mapp där man kan samla kursmaterial.
Oscar ser gärna att det ska gå att koppla KTH-inloggning till vår hemsida.

§ 4 Städning
Veckostädning ska ske av de som har veckans onsdagspub tillsammans med
styrelsen och funktionärer. Checklista för städning efter onsdagspub måste finnas.
Alexander fixar en checklista.
§ 5 Mötets avslutande
Jesper avslutar mötet.
……………………………………………
Ordförande: Jesper Larsson

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

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

