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Alexander Wärnheim

* Lämnade mötet före avslutande.
** Återkom till mötet

§0,25 De Beske
Styrelsen tar del av de beske.
§0,5 De Beska
Styrelsen tar del av de beska.
§0,75 Femtens snuskiga historier
Femten delar med sig av sina snuskiga historier.
§1 Mötets högtidliga öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat kl 17:25.
§2 Val av mötesordförande
Mötet väljer Jesper Larsson till mötesordförande.
§3 Val av mötessekreterare
Mötet väljer Fia Vikman till mötessekreterare.
§4 Val av två justerare
Tomas Romson och Axel Save väljs och godkänns av sektionen som mötets justerare.
§5 Tiden och sättet
Sektionen godkänner att kallelser och dylikt till mötet skickats ut i tid.
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§6 Vikten och sättet
Sektionen godkänner att styrelsen har tillräckligt tunga poster.
§7 Godkännande av dagordning
Sektionen godkänner mötets dagordning med ändringar.
§8 Adjungerande
Mötet finner inga adjungerade.
§9 Godkännande av föregående mötesprotokoll
Sektionen godkänner föregående mötesprotokoll.
§10 Styrelsens punkt
Samtliga sittande i styrelsen presenterar kort vad de gjort under året.
§10.1 Ordförande
Jesper bekräftar att Open kommer att flytta in till Hardox under sommaren. Ännu finns några
frågetecken att redas ut. Jesper ska hålla fanan under en diplomering om två veckor.
§10.2 Vice Ordförande
Josehine kommer att presentera budget och framtida budget senare under mötet.
§10.3 Klubbmästaren
Ej närvarande
§10.4 Femten
3 förslag har kommit in i tävlingen om Bergsskylten. Har anordnat många event.
§10.5 Sekreteraren
Har fört protokoll på styrelsemöten och sektionsmöten och publicerat de på internet.
§10.6 PAS
Ej närvarande
§10.7 SNO
Nästan alla utvärderingar är inskickade. För nästa termin kommer sångmöten att hållas i
Jämställdhetsarbetet. Brinelldagen blev som planerat
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§10.8 KOMMA
Ej närvarande
§10.9 Ettans post
Har hämtat posten under året och gjort fika till styrelsen.
§11 Verksamhetsberättelser
§11.1 KOMMA
Linus Edenström ej närvarande – Jesper Larsson läser upp delar av verksamhetsberättelsen.
Linus skapade ett nyhetsbrev som 70 av ca 200 medlemmar läste.
§11.2 Klubbmästare
Claes Morin ej närvarande – Jesper Larsson läser upp delar av verksamhetsberättelsen.
Paus för klubbmästarbäsk
§11.3 Vice Klubbmästare
Tim Petterson var behjälplig Claes Morin under sitt år. De rekryterade nytt folk. Tim har satt
ihop ett årsbokslut som han presenterar.
§11.4 Överphösare
Sofia Hansson och Johanna Josefsson är ej närvarande - Jesper Larsson läser upp delar av
verksamhetsberättelsen. Johanna som överphösare var phadder istället för phösare vilket de
rekommenderar i framtida mottagningar. Mottagningens ekonomi gås igenom.
§11.5 Vice Överphösare
Verksamhetsberättelsen skrevs tillsammans med Johanna Josefsson
§11.6 Sångledare
Lukas Larnesjö har lett sången på de flesta gasquerna.
Paus för klubbmästarbäsk
§11.7 Vice sångledare
Adrian Lefvert är ej närvarande – Han ledde sången på några gasquer.
§11.8 Idrottsledare
Kristofer Hjelmtorp har förlängt kontraktet för att kunna ha aktiviteter på onsdagar. Åreresan
blev lyckad! Kristofer avslutade sitt år med att få ett stipendium på 15000:- som nästa
klubbmästare fick att arbeta med.
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§11.9 Gorillaredaktören
Oscar Hessling gjorde en nOllegorilla.
§11.10 Skytteledaren
André Tengstrand sköt en hel del under mottagningen. André har tagit fram riktlinjer för hur
kanonen ska användas.
§11.11 Webmaster
Edwin Andersson ej närvarande – ingen verksamhetsberättelse har kommit in.
§11.12 Ondulör
Sara ej närvarande – ingen verksamhetsberättelse har kommit in.
§11.13 Ceremonimästare
Adrian Lefvert ej närvarande – Jesper Larsson läser upp verksamhetsberättelsen.
§12 Ansvarsfrihet
Mötet kan ge Klubbmästare Claes Morin, Vice Klubbmästare Tim Pettersson, Kommunikationsansvarig
Linus Edenström, Överphösare Johanna Josefsson och Vice Överphösare Sofia Hansson ansvarsfrihet för sitt
verksamhetsår.
§13 Presentation av urnval
§13.1 Årets lärare
Sektionen har valt Tommy Ekola till årets lärare.
§13.2 Vice Ordförande
Sektionen har valt Mark Guban (920108-9050) till Vice Ordförande för verksamhetsåret
14/15.
§13.3 Ordförande
Sektionen har valt Axel Save (921107-1239) till Ordförande för verksamhetsåret 14/15.
Mötet ajourneras till 18:30.
§14 Val av styrelse
§14.1 Val av Femten
Josephine Magnusson godtar sin nominering och väljs till Femten för verksamhetsåret 14/15.
Punkt 2 öppnas upp – Val av mötesordförande. Josephine Magnusson väljs för §14.2
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Paus för klubbmästarbäsk
§14.2 Val av Sekreterare
Sofie Nabseth godkänner sin nominering och väljs till Sekreterare för verksamhetsåret 14/15.
Mötet ajourneras till 19:50
§15 Motioner
§15.1 Motion om Bergssektionens sektionsplagg
Jackettgruppen presenterar sitt förslag. Mötet bestämmer att förslaget ska vara ett
styrdokument snarare än en stadgeändring.
Ändringsyrkandet från styrelsen:
”§16:1 Sektionsplagget för Kongliga Bergssektionen är jackett. Dess användning styrs av ett
styrdokument, vars eventuella ändringar skall godkännas av ett sektionsmöte.” skall införas i
stadgan. Resterande del av förslaget med några ändringar går till ett styrdokument.
Mötet bifaller ändringsyrkandet.
Punkt §22 Meddelanden och skrivelser flyttas och öppnas
Sara Olsson som är Näringslivschef på THS berättar om vad som är aktuellt från THS Centralt och svarar på
sektionens frågor.
Sara berättar att det populäraste företaget på Bergs är Sandvik – som 80% av sektionen ser som potentiell
arbetsgivare.
Sara berättar vilka poster det går att söka till på THS just nu.

Presentation av valet i Kårfullmäktige där Sara Kyrö och Jesper Larsson blev ledamöter samt Mark Guban
blev suppleant.

§15.2 Stadgeändring
Emil Stålnacke presenterar förslaget på stadgeändring. Styrelsen yrkar på bifalla Emils
motion. Mötet godkänner motionssvaret till stadgeändringen.
§15.3 Fanborgen och Nobel
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Jesper Larsson presenterar sitt förslag. Förslaget är att ändra ”§12:5:2 till:
Kommunikationsansvarig, Vice Klubbmästare, Gorillaredaktörer, Idrottsledare,
Ceremonimästare, Sångledare, Vice Sångledare, Överphösare, Vice Överphösare, Ondulör,
Skytteledare, Webmaster och Fanbärare.”
Mötet godkänner motionssvaret till Fanborgen och Nobel.
§16 Propositioner
Inga propositioner från styrelsen
§17 Revidering av jämställdhetsplanen
Mötet bordlägger frågan till nästa möte.
§18 Budgetförslag för verksamhetsåret 14/15
Josephine Magnusson går igenom årets ekonomi, där hon presenterar utfallet från budgeten som hon fick vid
verksamhetsårets start samt ger ett förslag till nästa års budget. Mötet godkänner budgeten för
verksamhetsårets 14/15.
§19 Val av funktionärer
§19.1 Val av SNO
Sektionen har valt Benjamin Solem till SNO för verksamhetsåret 14/15.
§19.2 Val av PAS
Sektionen har valt Saman Fanni Moghaddam till PAS för verksamhetsåret 14/15.
§19.3 Val av I-sekreterare
Sektionen har valt André Tengstrand och Lisa Lövqvist till I-sekreterare för verksamhetsåret
14/15.
§19.4 Val av Attributör
Sektionen har valt Teodor Haglund till Attributör för verksamhetsåret 14/15.
Punkt 2 öppnas upp – Val av mötesordförande. Josephine Magnusson väljs för §19.5
§19.5 Val av två revisorer
Sektionen har valt Jesper Larsson och Johan Höglund till revisorer för verksamhetsåret 14/15.
§20 Funktionärernas punkt
§20.1 Överphösarna
Jesper Larsson berättar att schemat för mottagningen är i princip spikat. Det kommer att ske
aktiviteter med både Open och Kemi. Som det ser ut nu ligger budgeten på 120000:-.
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§20.2 KF-ledamöter
Jesper Larsson berättar om att det pågår diskussioner huruvida THS ska ha föreningar som har
religiösa eller partipolitiska inslag. Jesper berättar också att THS har fått en ny ordförande.
§20.3 Idrottsledarna
Sofie Nabseth berättar att André Tengstrand sköter onsdagsaktiviteterna bra. Sofie har
preliminärbokat maxantal personer som går att boka på Tott Hotell, Åre.
§20.4 Sångledarna
Joar Huss väntar på att få göra sitt första uppträdande.
§20.5 I-sekreterare
Oscar Hessling har varit på några möten där de kommit fram till att mer måste göras. Lappen
om att mat i kylskåpet slängs på onsdagar måste finnas på engelska.
§20.6 Attributör
Ej närvarande
§20.7 Ondulör
Joar Huss fixar styrelsens mittbenor.
§20.8 Webmaster
Ej närvarande
§20.9 Revisorer
Tomas Romson ger kritik till att det bara finns en revisor. Han berättar att han varit styrelsen
behjälplig med stadgefrågor och liknande.
§20.10 Skytteledaren
Ej närvarande
§20.11 Gorillaredaktören
Ej närvarande
§20.12 Vice Klubbmästaren
Johan Höglund har anordnat Bergslusse. Klubbmästeriet bedrivs som vanligt med
onsdagspubar. Just nu håller KBM på att titta på andra leverantörer av alkohol och planerar
dessutom nollegasquen. Johan har kollat upp nya plagg till KBM.
§21 Samlevnadsansökningar
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Styrelsen har inte fått in några samlevnadsansökningar.
§23 Övrigt
Frågor om Open kommer att dela klubbmästeri med Bergs. Det styrelsen kommit fram till är att Bergs väljer
klubbmästare som vanligt och att Open är välkomna på KBM uttagning.
§24 Mötets högtidliga avslutande
Jesper Larsson avslutar mötet klockan 22:45.
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Verksamhetsberättelse Kommunikationsansvarig
Bergssektionen 2013/14
Jag blev tillsatt som Kommunikationsansvarig, KOMMA, vid årsskiftet 2012-2013, och direkt påbörjade jag
mitt arbete med att se över sektionens struktur. Det innebar mycket funderingar och många idéer på hur saker
kunde förbättras och effektiviseras. Jag har varit väldigt mån om att sektionens medlemmar ska kunna få rätt
information utan att hela tiden behöva fråga en styrelsemedlem eller en insatt person. Därför tryckte jag på
idén att skapa en officiell faceboksida för sektionen. Jag har även varit delaktig i att formge ett nyhetsbrev
där det är tänkt att varje funktionär inom sektionen ska kunna få sitt sagt varje månad, för att enkelt kunna
sammanfatta kommande event och aktiviteter. Styrelsen, som KOMMA ingår i, gjorde också en
överläggning på hur styrelsen ska se ut (alltså vilka poster som ska ingå), för att slippa hantera onödiga
frågor och effektivisera arbetet. Även detta har jag varit väldigt aktiv i. Eftersom KOMMA var en ny post när
jag tillsattes – jag var förste man att bära den titeln – låg det vissa tveksamheter i exakt vad det var jag skulle
göra. Jag hade möjligheten att göra posten till min egen, att utforma den som jag ville ha den, och jag kan
stolt säga att jag är nöjd med min insats och de lärdomar jag fått med mig.
Linus Edenström
Kommunikationsansvarig
Bergssektionen 2013/14
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Verksamhetsberättelse Klubbmästare 2013
Claes Morin

T-day
Mitt år som klubbis började med det som inte fick hända, Tillståndsenheten kom på besök på
jultentapuben. De klagade på två saker: att bergsmännen festa för hårt samt att vi släppa in för
mycket lösdrivande folk, vilket vi inte fick enligt vårt tillstånd. Detta ledde till att jag och min vice Tim
fick gå på lite möte, en utbildning och att THS Pubråd sattes ihop efter ett antal år av inaktivitet.
Konsekvenserna av Tillståndsenhetens besök, vi kan kalla det för T-day, var att den frihet vi har
haft på campus, det vill säga att kunna supa skallen av oss på någon av de 11 pubbarna som
finns, blev till att vi endast fick hänga på vår egna sektion, Nymble eller som en "plus etta" till en
annan sektions sektionsmedlem. De stora tentapubbarnas tid var över (för ett tag tills
Tillståndsenheten glömt bort oss..). Men nog om T-day och tråkiga saker, över till vad som hände
under mitt år.

Out with the old, in with the new
Det första jag och min vice gjorde var att byta ut Carlsberg mot Falcon. Efter några år behöver man
lite variation. Dessutom fortsatte vi med Klubbmästare Emeritus Svenningsson arbete med att ha
lite roligare öl inne. Under året har vi haft allt från amerikansk Indian Pale Ale till den finska
björnen.

Repetition is mother of learning partying
Under våren började vi med onsdagspubarna, vi försökte ha de så ofta som möjligt (finns tyvärr
bara en onsdag per vecka) och med det lyckades vi bra. Tyvärr så har jag slarvat bort min Svarta
Almanacka där jag planerade allt med KBM att göra så jag kan inte få antalet men det var varje
onsdag som inte krocka med något viktigare. Pubarna hade samma stuk som vanligt, käk för en
billig peng, öl, sprit och härliga människor.

Chekov's gun
Efter T-day insåg vi snabbt att tentapubarna som vi kände till dem inte kommer vara sig lika, att vi
endast kommer ha Bergsmän som festar, få men underbara. Därför anordnade vi en gasque! Den
blev lyckad, både att folk hade skoj och att vi fyllde Hardox med glada människor redan från början
av kvällen. Men som vi trodde så dök det inte upp mer folk och festen blev inte större än de ca 50
personerna som var där.
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Till andra tentapuben hade vi istället för en gasque, servering av hamburgare, men det blev
ungefär som den förra i uppslutning.
Lite trist att från våra 10 meter långa köer att gå till en halv full lokal men sånt är livet och det skulle
bli bättre.

There can be only one
Efter sommaren så kom nØllan till campus och KBM hade ett par pubar åt nØllan som var lyckade.
Jag gjorde mitt framträdande på en av dem och förklarade för nØllan hur det står till i Hardox,
regler för servering och hur vårt tillstånd ser ut. Dessutom gjorde jag reklam för KBM.
Sedan kom nØllepubrundan. Allt gick bra tills ett litet president besök och rundan behövde flyttas
till veckan efter, samma vecka som nØllegasquen. Lite stressigt men man är ju inte den som är
den så allt flöt på bra.
Till slut blev nØllan etta, men först var det nØllegasque. Till skillnad från tidigare år hade jag och
ÖPH bestämt oss för att testa på restaurang Qs förmåga för gasque. Slut resultatet blev helt ok,
lite halv tråkigt mat,ett glas för lite vin och ett spex som aldrig tog slut, men annars så var det
trevligt. Jobbiga var att ljud&ljus behövde vi stå för. Solna Scen hyrde ut en scen som KBSS
Dekororgan hjäpte till att sätta upp. Cornelis och Lukas hjäpte till med ljudet och ljuset. Efter kör
med knölpåk gick finemang och nØllan blev ett.

Winter is coming
Onsdagspubarna fortsatte och jag rekryterade ett awesome nytt klubbmästeri från den nya ettan
och äldre bergsmän. Det behövdes rekryteras många eftersom stor del av klubbmästeriet var 09or
och de försvann.

Sul mare luccica l’astro d’argento
Under höstens gång skedde planering av årets största fest, Bergslusse. Den skulle ske
traditionsenligt på Nymble med spex innan. Tyvärr var restaurangen väldigt sega med en offert
eller prisuppskattning så jag fick skicka ut en inbjudan med fjolårets pris, vilket fick lite
konsekvenser. Nymble lyckades bli dyrare än vad året tidigars hyrning av lokal o catering av mat o
sprit men men. Kemi serverade som vanligt, härligt gäng dom är, saknade Gabbe men Gustav
gjorde ett bra jobb.
232 gäster kom, sug på den. Hört att det är något form av rekord, vet inte om det stämmer.
Året avslutades med en julpub som min käre vice Tim höll i!
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Not only party
Under året har jag dessutom gjort lite styrelsearbete och suttit med på möten och förhoppningsvis
kunnat ge råd. På THS har jag suttit i Pubråd och Lokalråd där vi diskuterat allt ifrån rockfestival till
städning.
Tack för ett härligt år!
Claes Morin
Klubbmästare Eremitus
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Verksamhetsberättelse ÖPH
OPH 2013, jag som överphösare tillsammans med Sofia som vice överphösare, har planerat och genomfört
mottagningen. Under året gick vi på ett gäng MR, sökte spons och planerade mottagningsveckorna med allt
vad det innebär. I skrivande stund är det svårt att minnas alla saker vi gjorde, det är väldigt många olika
grejer.
Jag är nöjd över vår prestation och hoppas att n0llan, numera ettan, också tyckte att mottagningen blev bra.
Om inte annat så är det fortfarande för många ettan i mikrokön på luncherna i Hardox, detta måste ju betyda
att de inte hoppat av. Jag vet också att många från ettan är engagerade i sektionen och spexet. Det ser jag som
ett uppnått mål. Mottagningen är ju ändå till för att få in folk i sektionen och få alla att känna att de vill vara
här.
Det jag som överphösare gjorde annorlunda än tidigare år var att jag var utanför phöseriet, jag agerade
phadder så mycket jag hann med. Det här är något som jag verkligen tycker vi ska fortsätta med för det gav
mottagningen ett lyft. Det blev lättare att genomföra allting då det fanns en ansvarig i phöseriet och en
utanför.
Nu till ekonomin. Mottagningen 2013 fick till en början, som sig bör, 40 000 kr av sektionen (kth). Vi
kontaktade många företag och fick nej av många då ekonomin inte var på topp för många förra året. Till vår
stora lycka fick vi ändå till sist in spons från ett gäng företag.
Boliden 20 000 kr
Scandust 10 000 kr
EraSteel 7500 kr
Uddeholm 5000 kr
Nolato 5000 kr
Sandvik 15 000kr
Jernkontoret sponsrade phaddertröjorna och KNAT
Allt som allt hade vi alltså 102 500 kr att röra oss med. Eftersom vi var ganska snåla med saker och ting så
visade det sig att det blev ungefär 20 000kr kvar till 2014 års mottagning, hoppas att ni inte misströstar för
mycket. Det som pengarna användes till var luncher till n0llan de två första veckorna, sponsring till gasquer
inklusive n0llegasquen, KBMI, bussresor, lokalkyra i nymble, stugan, saker till lekar, en ny spisplatta till
hardox, phösarläppstift etc.
Tack för oss och lycka till med mottagningen 2014 Sara och Jesper!
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Verksamhetsberättelse Vice Sångis
Som Vice Sångis har jag haft den stora äran att då Lukas Larnesjö varit på annat håll få leda sången på bland
annat Skiftes, Oktoberfest och Baklängesgasquen, kanske sviker mitt minne för att jag inte känner någon doft
av humle i skrivande stund men det är de tillfällen som jag för tillfället kommer ihåg. Som Vice Sångis har
jag gjort mitt bästa att vid varje tillfälle på bästa sätt leda alla bergsmän och hyttor rätt bland tonerna i de
fagra sångerna. Det är kanske inte alltid det lättaste jobbet men lika kul är det varje gång.
// Adrian Lefvert
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Verksamhetsberättelse Cermonimästare
Som Cermonimästare har bankat och gormat allt vad jag har på nØlle-gasquen och Bergslusse.
// Adrian Lefvert
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Motion om Bergssektionens sektionsplagg
Under verksamhetsåret 2013/14 har det i sektionen tillsatts en arbetsgrupp, inofficiellt kallad Jackettgruppen,
med syftet att ta fram riktlinjer och bestämmelser för hur sektionens tilltänkta sektionsplagg skall användas.
Det som legat som grund för arbetet är tycke och tänk kring hur jacketten bör bäras, restriktioner och
bestämmelser kring märken, samt hur den skall användas i mottagningen och andra event kopplade till
sektionen. Arbetsgruppen presenterar följande punkter:
Vem som bär sektionsplagget
1. Sektionsplagget för Kongliga Bergssektionen är jackett. Plagget är ämnat att bäras av Bergssektionens
medlemmar, och således krävs medlemskap i sektionen för att få bära jackett med tillhörande märken för
sektionen
Mottagningen
2. Jacketten skall vara obligatorisk för alla phaddrar under mottagningens första dag, så att N0llan kan se den
och uppmärksamma den. Phaddertröjor och tjocktröjor kommer fortfarande att finnas som alternativ när
lekar och aktiviteter skall utföras.
Event
3. Vid KTH-evenemang tillsammans med andra sektioner får jacketten bäras för att visa sin
sektionstillhörighet. Dock ej på event med angiven klädkod som inte förespråkar jackett. Under
onsdagspubbar får jackett också bäras, förutsatt att ingen annan klädkod gäller.
Utseende
4. Kongliga Bergssektionens märke skall sitta väl synligt på jackettens vänstra bröstficka. Medaljer får
placeras valfritt. På överarmarna får THS-märket, KTH-märket, samt bergsmärken (i skrivande stund:
Knölpåksmärket, Spexmärket, Överphösare, Vice Överphösare, Överphadder, Vice Överphadder) placeras.
Bärarens eget namn får placeras ovanför Bergssektionens logga på vänster bröstficka, och styrelseposter och
mottagningsposter får anges under Bergssektionens märke. Detta är de enda märkena som får sitta på utsidan
av jacketten. Övriga märken får placeras varhelst bäraren önskar på insidan av jacketten. Det är även fritt
fram att vända jacketten ut och in närhelst bäraren behagar.
Införande
5. Alla som beställer sin jackett innan sista september 2014 får möjligheten att inviga den genom en
invigningsceremoni som arrangeras under hösten. Ceremonin är en fest där alla sektionsmedlemmar är
välkomna och är ämnad att ge jacketten en ärofylld start i sektionens historia.
Sponsring
6. Arbetsgruppen föreslår också att sektionen sponsrar varje phadders jackett med 50 % till mottagningen
2014, med syfte att ge projektet en snabb och smidig start. Övriga sektionsmedlemmar får 25 % sponsring
om beställningen läggs innan sista september 2014.
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Med ovan nämnda material yrkar arbetsgruppen för följande:
Att

de sex (6) ovan nämnda punkterna godkänns av mötet i sin befintliga form och att sektionen
skall sträva efter att verkställa dessa punkter.

Att

punkt 1, 2, 3 och 4 utgör grunden till ett styrdokument för hur sektionsplagget får bäras

Att

mötet godkänner en stadgeändring där följande punkter införs i Bergssektionens stadga,
formulerade på följande vis:
§X Sektionsplagg
X:1

Sektionsplagget för Kongliga Bergssektionen är jackett. Plagget är ämnat att
bäras av Bergssektionens medlemmar, och således krävs medlemskap i
sektionen för att få bära jackett med tillhörande märken för sektionen.

X:2

Jacketten skall vara obligatorisk för alla phaddrar under mottagningens första
dag, så att N0llan kan se den och uppmärksamma den.

X:3

Vid KTH-evenemang tillsammans med andra sektioner får jacketten bäras för
att visa sin sektionstillhörighet. Dock ej på event med angiven klädkod som
inte förespråkar jackett. Under onsdagspubbar får jackett också bäras, förutsatt
att ingen annan klädkod gäller.

X:4

Bergssektionens märke skall sitta väl synligt på jackettens vänstra bröstficka
och medaljer får placeras på höger bröst. På överarmarna får THS-märket,
KTH-märket, samt bergsmärken placeras. Bärarens eget namn får placeras
ovanför Bergssektionens logga på vänster bröstficka, och styrelseposter och
mottagningsposter får anges under Bergssektionens märke. Detta är de enda
märkena som får sitta på utsidan av jacketten. Övriga märken placeras varhelst
bäraren önskar på insidan av jacketten. Det är även fritt fram att vända
jacketten ut och in närhelst bäraren behagar

Jacketgruppen 2013/14

Stockholm 2014-05-08

Linus Edenström
Fia Vikman
Teodor Haglund
Sara Kyrö

Yousef Ahmad
Sofie Nabseth
Josephine Magnusson
Pontus Cronqvist

Bilagor
1. Styrdokument för sektionsplagg
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Bilaga 1. Sektionsplagg, Kongliga Bergssektionen
Styrdokument
Vem som bär sektionsplagget
1. Sektionsplagget för Kongliga Bergssektionen är jackett. Plagget är ämnat att bäras av
Bergssektionens medlemmar, och således krävs medlemskap i sektionen för att få bära jackett med
tillhörande märken för sektionen
Mottagningen
2. Jacketten skall vara obligatorisk för alla phaddrar under mottagningens första dag, så att N0llan kan
se den och uppmärksamma den. Phaddertröjor och tjocktröjor kommer fortfarande att finnas som
alternativ när lekar och aktiviteter skall utföras.
Event
3. Vid KTH-evenemang tillsammans med andra sektioner får jacketten bäras för att visa sin
sektionstillhörighet. Dock ej på event med angiven klädkod som inte förespråkar jackett. Under
onsdagspubbar får jackett också bäras, förutsatt att ingen annan klädkod gäller.
Utseende
4. Kongliga Bergssektionens märke skall sitta väl synligt på jackettens vänstra bröstficka. Medaljer får
placeras valfritt. På överarmarna får THS-märket, KTH-märket, samt bergsmärken (i skrivande
stund: Knölpåksmärket, Spexmärket, Överphösare, Vice Överphösare, Överphadder, Vice
Överphadder) placeras. Bärarens eget namn får placeras ovanför Bergssektionens logga på vänster
bröstficka, och styrelseposter och mottagningsposter får anges under Bergssektionens märke. Detta
är de enda märkena som får sitta på utsidan av jacketten. Övriga märken får placeras varhelst bäraren
önskar på insidan av jacketten. Det är även fritt fram att vända jacketten ut och in närhelst bäraren
behagar.

____________________________________________________________________

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

Motionssvar – Bergssektionens sektionsplagg
Styrelsen tycker att det är trevligt att se ett av sina verksamhetsmål uppfyllas (att sätta ihop en jackettgrupp)
och tycker att det är riktigt roligt att det även har lett fram till en motion om hur plagget ska bäras!
Vi har dock några synpunkter!



Texten under ”Vem som bär sektionsplagget” tolkar vi som att endast nuvarande medlemar får bära
jacketten. Vi anser att detta bör ändras så att även före detta medlemar får bära jacketten på
evenemang som de kan tänkas komma tillbaka på och där jacketten får bäras.
Motionen, yrkandet om stadgeändring och bilaga 1 stämmer inte helt överens med varandra i frågan
om hur medaljer skall bäras. I motionen och i bilaga 1 står det att medaljer skall få placeras valfritt,
medan det i yrkandet om stadgeändring står att medaljer skall placeras på höger bröst.
Styrelsen anser dock att jacketten skall bäras med stil och klass och att medaljer således skall
placeras på bröstet och att detta ska stå i samtliga nämnda dokument.

Yrkande
Bergssektionens styrelse yrkar
att

punkt 1 i motionen och bilaga 1 samt att X:1 i stadgeändringen ändras till ” Sektionsplagget
för Kongliga Bergssektionen är jackett. Plagget är ämnat att bäras av Bergssektionens
medlemmar eller före detta, och således krävs att man har varit medlem i sektionen för att få
bära jackett med tillhörande märken för sektionen.”

att

punkt 4 i motionen och bilagan samt X:4 i stadgeändringen ändras till: ”Kongliga
Bergssektionens märke skall sitta väl synligt på jackettens vänstra bröstficka. Medaljer skall
placeras på bröstet. […]

att

i punkt X:4 ta bort ” , och styrelseposter och mottagningsposter får anges under
Bergssektionens märke.”

att

sektionsmötet bifaller motionen med ovan nämnda ändringar.

Jesper Larsson Ordförande
Bergssektionens styrelse
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Motion: Stadgeändring
I §5:11 står det att mini-Vår-SM behandlar utfrågning av Studeranderepresentant (något som vi inte gör),
som också indikerar att denna post väljs via Urnval (något som vi heller inte gör). Detta eftersom postens
funktion inte varit aktuell sedan 2008/2009. Därför skulle jag vilja att vi stryker frasen
"Studeranderepresentant i skolledningen," från §5:11 och §5:12.
Dessutom står det inte någon beskrivning av denna post i §12:1:17, så därför skulle jag vilja att en
beskrivning av postens funktion fylls i eller att denna paragraf stryks helt ==> posten försvinner. Om det
senare alternativet väljs så skulle PAS, SNO eller någon annan från Studienämnden kunna fylla rollen som
representant i skolledningen som kortsiktig lösning, ifall denna funktion åter skulle behövas i framtiden.
I dagsläget orsakar denna post bara onödig förvirring.

Vänliga hälsningar
Emil Stålnacke
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Motionssvar – Stadgeändring
Studeranderepresentant i skolledningen (STURE) har som Emil nämner inte valts av sektionen på ett antal år.
Detta till följd av att ITM ändrat sina rutiner och numera endast har en gemensam STURE för alla sektioner
som hör till ITM-skolan. I dagsläget innehar Maskinsektionen denna post, men om det i framtiden krävs en
från Bergssektionen anser styrelsen att Emils förslag att PAS kan ta denna roll är bra.

Yrkande
Bergssektionens styrelse yrkar
att

sektionsmötet bifaller första yrkandet: ” Därför skulle jag vilja att vi stryker frasen
"Studeranderepresentant i skolledningen," från §5:11 och §5:12.”

att

det i stadgan §12:1:17 Studeranderepresentant i skolledningen läggs till:
”Studeranderepresentant i skolledningen utgörs av PAS när så påkallas”

Jesper Larsson Ordförande
Bergssektionens styrelse
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Motion till Vår-SM 2014
Fanborgen och Nobel
Bergssektionen har två fanbärare, där ordförande är ordinarie och klubbmästaren vice, som är delaktiga i
event som THS fanborg anordnar. T.ex. att hålla sektionens fana i stadshuset under mottagningen, under
promoveringar- och diplomeringar för KTH, men även vid Valborg och Nobel när så påkallar.
Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO) anordnar fanborgen under Nobel och THS har då ett
begränsat antal platser som årligen roteras bland dess sektioner och varje sektion har då en plats istället för
två som normalt. Ett krav för att sektionen ska få sin tilldelade plats på Nobel är att man även har varit med i
fanborgen under Valborgsfirandet samma år som Nobel går av stapeln.
I och med att Bergssektionen har ett förskjutet verksamhetsår (1:a juli – 30:e juni) så innebär det i dagsläget
att den ordinarie fanbäraren som har varit med på Valborg, och således uppfyller kraven för Nobel, missar
Nobelfirandet samma år. Med lite tur kan man ha haft möjligheten att gå på Nobel året innan, om man har
tillträtt som ordförande det året Bergssektionen har haft en plats på Nobel och om föregående fanbärare har
varit med under Valborg.
Valborgsfirandet och fanbärandet på Skansen ses av många inom THS fanborg som en uppladdning och ett
övningstillfälle inför Nobel och ett fullföljt år i THS fanborg ger även en mycket god vana och erfarenhet av
hur fanan skall bäras under nämnda högtider. För att man ska få med sig så mycket erfarenhet som möjligt
till Nobel från ett år i THS fanborg och från Valborg, och för att undvika att man ska behöva förlita sig på att
föregående fanbärare har uppfyllt sitt uppdrag under Valborg för att man själv ska få en plats på Nobel, yrkar
jag därför på följande:



att avgången ordinarie fanbärare ersätter den ordinarie fanbärarens plats på Nobel, under
förutsättning att den förstnämnde har varit med på Valborg under samma år.
att nästa års styrelse utreder frågan att skjuta på verksamhetsåret för sektionens fanbärare ett halvt
eller ett och ett halvt år så att man istället tillträder som fanbärare vid årsskiftet året som man sitter
på sin styrelsepost, alternativt året efter.

Jesper Larsson
Ordinarie fanbärare HT13-VT14
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Motionssvar – Fanborgen och Nobel
Styrelsen anser att det är en vettig ide att skifta verksamhetsåret som ordförande har som fanbärare, så att
man börjar som fanbärare efter att man har suttit HT som ordförande och fortsätter som fanbärare HT efter
att man har klivit av som ordförande. Detta för att det ska bli sittande fanbärares ansvar att gå på Valborg för
att få plats på Nobel, samt för att man ska ha fått ett års erfarenhet från fanborgen. Till följd av detta hamnar
man även i synk med Klubbmästaren som fanbärare och i år är det ett ypperligt tillfälle att genomföra detta
och inte längre fram då det skulle innebära att nästa ordförande får gå på Nobel två gånger.
Styrelsen anser därför att vi bör genomföra denna ändring redan nu och införa det i stadgan, så att det kan tas
i bruk under hösten 2014. Detta innebär alltså att man som nytillträdd ordförande påbörjar sitt verksamhetsår
som fanbärare den 1:a januari och sitter fram till den 31:a december året som man avgått som ordförande.

Yrkande
Bergssektionens styrelse yrkar på:
att

avslå motionen i sin helhet

att

ändra §12:5:2 till: Kommunikationsansvarig, Vice Klubbmästare, Gorillaredaktörer,
Idrottsledare, Ceremonimästare, Sångledare, Vice Sångledare, Överphösare, Vice
Överphösare, Ondulör, Skytteledare, Webmaster och Fanbärare.

Emil Stålnacke, Studienämndsordförande
Bergssektionens styrelse
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Valberedningens rekommendationer
Femten
Josephine Magnusson – Är insatt i både styrelsearbete och näringslivsarbetet! Är taggad på posten!
SNO
Benjamin Solem – Är lämplig kandidat eftersom han varit klassrepresentant – har skrivit utvärderingar, varit
med på jämställdhetsmötet. Är stabil och pålitlig person.
PAS
Hermina Antonsson – Kommer kriga för att göra situationen bättre för medlemmarna på Bergssektionen.
Attributör
Teodor Haglund – Tar initiativ och väl synlig under sektionsaktiviteter
Sekreterare
Sara Kyrö – Kommer att göra ett bra jobb för sektionen! Är taggad, påhittig och pålitlig.
I-sekr
Valberedningen rekommenderar att André och Lisa tar posten tillsammans för att göra ett bättre jobb. Båda är
intresserade och kan styra upp posten bättre om de samarbetar.
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