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

Protokoll för styrelsemöte
den 29 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 Styrelsens punkt
 Ordförande
Jesper har varit på Lokalråd där THS har tagit fram ett förslag på fördelning
av sektionslokaler. Enligt förslaget kommer inte Bergssektionen att beröras.
Varje sektion får lämna synpunkter på förslaget.


Vice Ordförande



SNO
Emil har haft möte med Peter Hedström angående kommunikationen i PPMkursen.
Emil har varit på Utbildningsråd där en mall har tagits fram för hur årets
lärare ska väljas. Dessutom ska de utvärdera hur den nya läsårsindelningen
har fungerat.
Ettan följer Design- och produktframtagnings schema just nu, men nästa år
kommer DoP att lägga om sin kursplan vilket kommer innebära att algebran
och mekaniken börjar samtidigt. Emil vill kämpa för att mekanik- och
matteinstitutionen ska samarbeta bättre med varandra så att de har koll på
vad som händer i vardera kursen.
Jämställdhetsmötet blir 10 februari.
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PAS
Adrian meddelar att planeringen för Brinelldagen går bra. KTH kommer stå
med som avsändare på utskicken av broschyrer - vilket förmodligen kommer
ge ett större genomslag.
Två elever vill komma hit på ”Student för en dag” och se labbar,
föreläsningar och så vidare.



Sekreterare



Ettans post
Städlistan är på gång.



Klubbmästare
Alexander föreslår att mat i kylskåpet ska slängas på onsdagar. En lapp med
information ska sättas på kylskåpsdörren och vill man ha sin låda kvar får
man skriva sitt namn på lådan.
KBM vill måla om DJ-båset till silver/stålfärg.
Förslaget på att medlemmarna i KBM ska få ha klippkort har mottagits
positivt.
Några från KBM ska gå fest- och stadutbildning inför mottagningen.



Femten
Joakim har funderingar på var gasquen efter MAMA ska vara.
Höganäs ska ha en kvällsföreläsning tisdagen den 25 mars.
Joakim har tillsammans med NLG tagit fram ett förslag på att SSAB ska
betala 55 000 kr varje år för väggen i sektionslokalen och dessutom inkludera
en föreläsning med mat i det priset. Styrelsen ställer sig positivt till förslaget.
NLG ska komma med idéer om hur nya väggen ska se ut.



KA
Oscar har lagt till en bloggfield för varje post där alla ska uppdatera så ofta
som möjligt. Information till nyhetsbrevet kommer att tas från bloggflödet. En
log in-knapp finns numer på hemsidan startsida.
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Oscar vill dra igång ett forum där bokförsäljning, omröstningar och
diskussioner kan göras genom inloggning via KTH-konto.
§ 3 SAM
Jesper, Josephine och Sophie vill planera bröllopet. Kemi vill anordna svensexan och
THS ordförande ska viga.
§ 4 Jackettgruppen
Många negativa kommentarer har kommit in på enkäten men Sophie ska skicka ut
en påminnelse så att fler svar kommer in.
§ 5 Verksamhetsplan
Många punkter är avklarade men fortfarande finns det en del att jobba på.
Samarbetet med ekonomin mellan Klubbis och Vice Ordförande måste förbättras. Ett
sätt att jobba vidare är genom att starta ett ekonomiråd där Vice Ordförande,
Klubbmästare och mottagningsansvarig sitter med. De ska kolla upp hur mycket
extra det skulle kosta att ha ett extra kort.
Fokuset på jämställdhetsarbete måste flyttas från sångerna.
Oscar ska kolla med sin farbror om han kan laga BERGS-skylten.
§ 6 Mötets avslutande
Jesper avslutar mötet.
……………………………………………
Ordförande: Jesper Larsson

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

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

