Kongliga Bergssektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
THS Bergssektionen  100 44 Stockholm

Protokoll för styrelsemöte den 29 maj 2014
Styrelsen:
Ordförande
Vice ordförande
SNO
PAS
Sekreterare
Ettans Post
Klubbmästare
Femten
KA

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

§ 1 Mötets öppnande
Jesper Larsson öppnar mötet.
§ 2 Styrelsens punkt


Ordförande
Jesper har varit på diplomering i Stadshuset.



Vice Ordförande
Josephine och Mark Guban kommer att se över bokföringssystemet när tentaperioden är
klar.



SNO
Emil ska ha överlämning tillsammans med Benjamin Solem.
Emil har rotat i frågan om att ordna fler eller bättre studieplatser i B. Idén om att göra
studieplatser i Whiteroom avvaktas. Dock måste ventilationen ordnas i B! Frågan om fler
studieplatser är högst aktuell med tanke på Opens flytt.
Utvärderingen av KEX-jobbet är klar och ska skickas in.

____________________________________________________________________

KONGLIGA BERGSSEKTIONEN
W W W. B E R G S S E K T I O N E N . S E

Kongliga Bergssektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
THS Bergssektionen  100 44 Stockholm

Emil har pratat med Charlotte om hur examineringen kommer att gå till för dem som vill
blir examinerade i kursen. Det kommer att gå till så att gruppen skriver ett
överlämningsdokument till nästa omgång. Problemet nu är att Anders Eliasson vill att
kursen ska vara A-F, men det vill varken Charlotte eller gruppen.
Överlämningsdokumentet ska skrivas den 13 juni.


Sekreterare
Har fått en bild på trädet som gavs i present till Borlänge, trädet har nu blivit platerat och
en skylt är på väg.
Fia ska överlämning tillsammans med Sofie Nabseth.



Ettans post
Sofie har pratat med städfirman för städning av Hardox. Kostnaden skulle vara ca 675 i
månaden inklusive moms. Det skulle täcka städning två gånger i månaden, en gång
varannan vecka.



Klubbmästare
Det kommer att vara möjligt att betala med kort i baren efter sommaren.
Alexander har tagit fram en lista med hur många öl som getts till KBM.
Mottagningens försäljning av öl kommer att ske med Johan Höglund som kontaktperson
när som behövs.



Femten
Joakim håller på att förnya kontraktet med SSAB.
Bergsskylten i samarbete med Sandvik har skickats in till Sandvik och bollen ligger just nu
hos dem.
StuddyBuddy och SBF är bokade till hösten.

§ 3 Open
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Det finns funderingar över Opens flytt, Jesper ska prata med Anders Eliasson om förrådet som vi
har i källaren – troligtvis bekostar ITM det förrådet och kan därför inte delas med Open. Jesper ska
prata med Opens ordförande om när flytten ska ske.
Det har planerats in gemensamma aktiviteter med deras mottagning, Bergs phöseri kommer att
visa Opens nolla Hardox.
Det är sagt att båda klubbmästerien ska slås ihop, där Bergs Klubbmästare är lokalansvarig. Open
kommer att ha en egen klubbmästare men rekryteringen kommer att vara gemensam.
§ 4 Jacketten
En stor beställning av jacketter kommer att göras, en jackett kommer att kosta ca 80$, summan
kommer att betalas av sektionen så får alla som beställt betala tillbaka.
§ 5 Hardox
Josephine ska kolla möjligheten att köpa en ugn. Budgeten är max 10 000 kr.
Förslag finns att köpa finare servis eller finare glas att ha på styrelsemiddagar och liknande
tillställningar.
Bygga en riktigt snygg bar och täppa igen öppningen som är vid ena sidan av baren. Bardisken
måste slipas av och oljas in. Josephine ska kolla upp med Akademiska Hus hur mycket vi får
ändra i köket.
Ett fäste till projektorn kan köpas in, det är dock dyrt men kan ses över.
§ 6 Mötets avslutande
Jesper avslutar mötet.
……………………………………………
Ordförande: Jesper Larsson

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

____________________________________________________________________

KONGLIGA BERGSSEKTIONEN
W W W. B E R G S S E K T I O N E N . S E

