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

Protokoll för styrelsemöte
den 11 februari 2014
Styrelsen:
Ordförande
Jesper Larsson
Vice ordförande
Josephine Magnusson, frånvarande
SNO
Emil Stålnacke
PAS
Adrian Lefvert
Sekreterare
Fia Vikman
Ettans Post
Sofie Nabseth
Klubbmästare
Alexander Lundstjälk
Femten
Joakim Larsen, frånvarande
KA
Oscar Hessling
§ 1 Mötets öppnande
Jesper öppnar mötet.
§ 2 Styrelsens punkt
 Ordförande
Jesper var på Ordföranderådet förra veckan där de pratade om hur olika
sektioner gör vid överlämningar, de kom dock inte fram till något speciellt.
På Kårfullmäktige bestämdes att en till person ska bli studiesocialt ansvarig
så att det blir tre personer som arbetar med den typen av frågor istället för
två.
THS åsiktsdokument har reviderats men utan större förändringar.


SNO
Emil har varit på utbildningsråd och lyssnat på föreläsningar om vilka
plattformar som används på KTH. Eleverna är enade om att de vill ha en och
samma plattform.
Har haft möte med PAS från Design- och produktframtagning och diskuterat
om Algebran och Mekaniken nästa år men insett att det inte finns så mycket
mer att göra mer än att be båda institutionerna att prata med varandra.
Jämställdhetsmötet gick bra. Nästa möte blir ett diskussionsmöte om ca 3
veckor.

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



PAS
Adrian tillsammans med Emil söker personer som kan hjälpa till under
Brinelldagen. Broschyren finns uppe på hemsidan och några anmälningar har
redan kommit in.



Sekreterare
Jackettgruppen har haft möte och kommit fram till att tre förslag ska tas fram
till SM. Där frågorna Hur?, Var? och När? ska besvaras. Förslagen ska baseras
på enkäten som 64 personer har svarat på.



Ettans post
Städlistan är på gång.



Klubbmästare
Alexander har varit på Pubråd där de pratade med Doris om möjlighet att gå
in på allas barer. 19 april kommer Nymble att ha en stor fest där alla får sälja
sina sektionsdrinkar.
KBM har börjat att skissa på knölpåksmärken.



KA
KA undrar hur ofta vi vill skicka ut månadsbrevet. Styrelsen är överens om
att en gång i månaden är lagom

§ 3 Tidsplan
En tidsplan ska göras. Föreslaget datum för SM runt den 20 april.
Middag med Kemi ska planeras in.

§ 4 Mötets avslutande
Jesper avslutar mötet.
……………………………………………
Ordförande: Jesper Larsson

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