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Föredragningslista SM1 26/9 2018

§0,75 Femtens snuskiga historia
[Vi har ingen femten]
Yrkar om att Sanjin tar snuskiga historian, mötet är OK med det, Sanjin berättar, det var illa
§1 Mötets högtidliga öppnande
§2 Adjungerade samt fastställande av röstlängd
Röstlängd: 46 pers, 1 adjungerande, 1 fullmakt. Röstlängden fastställs.
§3 Tiden och sättet
Allt är rätt
§4 Vikten och sättet
-Det var ej ok, folket ger tunga poster. Ingen är längre emot.§5 Godkännande av föredragningslista
Styrelsen yttrar om punkt 17.8, val av I-sekreterare. Alla utom Otto är för, Otto vill först ha
punkt 6.1, ”klubbmästarbäsk”. Mötet bifaller detta. 17.8 samt 6.1 är godkända.
§6 Val av Mötesordförande
Håkan samt Sixten godtar sina nomineringar.
Håkan presenterar sig själv! Han fick en mening på sig, det var väldigt många komman, lång
mening, grammatiskt fel. Svenska ordboken gråter.
Sixten berättar en kort mening.
Mötesordförande väljs via acklamatering. Sixten vinner.
§6.1 klubbmästarbäsk
§7 Val av Mötessekreterare
Styrelsen föreslår Sanjin, inga fler nomineringar, Sanjin blir vald.
§8 Val av två Justerare, tillika rösträknare
Sofia blir nominerad och godtar. Elias Repper blir nominerad och godtar.
§8.5 Val av I-sekreterare
Vi har en kandidat. Pablo ställer sig upp, presenterar sig på engelska. Han vill ha frågor, vi
ställer frågor på engelska.
Pablo är taggad på att locka till sig fler I-studenter till Hardox samt pubarna, och vill att bergs
ska bli stort på kartan.
-Diskussion ang. Pablo-Pablo är vald§9 Godkännande av föregående mötesprotokoll
Mötet godkänner föregående protokoll.
§9.5Klubbmästarbäsk
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glömde att tas vid punkt 6, Sixten tar dubbelt nu.
§10 Information, meddelanden och skrivelser
10.1 Information från Styrelsen
Komma ställer sig upp.
Komma: Hejhej, den här infon finns såklart i handlingarna, men vi har fram tills nu bland
annat fixat saniteten i toaletten. KTH vet tydligen inte vilka som vet, men nu vet vi. Om nått
är fel, kontakta oss så fixar vi. Hemsida på väg, all kontakt sker via Facebook. Vi finns där
överallt. Info från lokalansvarig. Utgången vid toan ska användas vid dagtid. Utgången mitt i
lokalen används under bartid.
10.2 Information från B200
Hedda: Under tiden berättar jag om vilka vi är, jag är Hedda, det här är Evelynne och Håkan.
Vi ska fira 200-års jubileum. Oh, Pablo, you’re still here, sorry. We are celebrating 200 years
of existance. So it’s a big thing. Now, we will show you a short film of Bergs from beginning
till now.
“applåder”
Hedda: sorry Pablo, I’ll translate for you later. Så vi kommer från B200 junior, men det finns
ett till företag som ser till att detta är möjligt. Det är inte bara festande utan också ett sätt att
främja teknisk utbildning.
Evelynne: Ja, det börjar nästa år, börjar med Hinders vilket är den fetaste festen i Örebro.
Sen är det efterfest på ett hotell. Spexet kommer även vara där och fira sitt 75-jubileum. Det
kommer bli fett kul. Förut hade vi ett bergs beer-run, det var fett kul men det slutade med att
alla spydde vilket ej var planen, men det kommer tillbaka.
Hedda: En av de viktigaste grejerna som kommer hända är vår jubileumsfest den 23
november nästa år. Det är en sittning på Stadshuset parallellt med en sittning i Nymble.
Efterfesten är i Nymble.
Mathias frågar: Sa du Stadshuser ock Nymble samtidigt?
Hedda: Ja. Alla får inte plats.
Mathias: Så Studenter i nymble?
Hedda: Det vet vi inte.
Evelynne: Planen är att alla bergs ska vara i stadshuset.
Hedda: Nu mer generellt för alla, det går bra. Vi har hittat bra spons, vi letar efter planerare
nu vilket går lite långsamt. Men det är bra och vi ska hålla er alla uppdaterade.
Håkan: Vi vill att fler ingenjörer ska finnas, för att locka till sig fler tänker vi att vi ska börja
från botten, via gymnasium. En fråga till er, hur många känner folk som går i gymnasium
som är intresserade av teknisk utbildning?
-folk räcker upp händerHåkan: Jag kanske tar tag i er, för vi behöver folk med kontakter till gymnasium. Vi behöver
intervjua folk.
Filip Ivarsson: Vi får fett med pengar:
Hedda: En annan not, vi behöver en ekonomiansvarig. Vi behöver en för att vår
ekonomiansvariga ej är ansvarig längre.
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Evelynne: Hänga med fyran o femman o sexan o trean;
Hedda: Hänga med oss, festa. Om ni inte tar tag i oss så tacklar vi er.
Sixten: Vilka är oss?
Hedda och Evelynne: Det är Teo Haglund, Julia, Johan Svantesson samt vi. Vi är tio elva
personer,
Sen så har vi då spexgruppen som jobbar med jubileumsspexet.
Har ni några frågor? Har vi varit tydliga? Juste sångboken, den ska vi prata om! Som ni alla
vet så är vår bok från 2007, sjukt gammal, inte jättePK så vi jobbar med att få en ny till 2019,
Jubileumssångboken.
Tack för oss!
-Mötet pausas i ca. 30 min (18:40)-Mötet öppnas igen (19:14)Sixten: Vi tar och börjar mötet igen. Lämna in er disk nu eller sen. Var tysta.
Vi vill först fastställa röstlängden, 49 pers. Bra.

§11 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017/2018
11.1 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017/2018
Håkan: Tjena. Vi vill presentera vårt verksamhetsår.
Evelynne: Håkan, presentera gruppen!
Håkan: Det här är Harald. Det är tre till här, Josefine, gamla komma. Alexander Eneborg,
Sabbaton. Vi har Nicholas Grande här någonstans. Här är han.
Vi startade upp en instagram för styrelsen. Vi försökte uppdatera så mkt som möjligt. Vi
försökte uppdatera nyhetsbreven. Vi hoppas att alla såg allt vi gjorde.
Sektionens synlighet. Vi ville trycka på att alla bär jaquette. Förra året hörde vi kemister
säga ”Bergs, är inte de inhyrda av kemi?” Nej det är vi inte. Vi bar dem på skiftes. Vi bar
dem även på andra sektioners sittningar. Juste vi har också reppat bergs på IFMMS, så
vi är kända internationellt.
Filip I: Detaljer?
Håkan: Det var mycket som visades. Vi finns internationellt, kända enda från Finland till
Ungern.
Jag går vidare till vad vi gjort i Hardox. Vi har betalat för barstolar, drapperi. Vi har vårt
flaggskepp, städmaskinen. Som fortfarande inte fått ett namn som Sixten då lagt in som
motion. Vi har fixat dörren…
Sanna: Som pajade imorse.
Håkan: Aa, nya styrelsen fixa. Engagemang. Vi vill att så många som möjligt ska ta del
av vår bergsmannakultur. Utåt så hade vi W och Elektro på middag med. Vi hade även
en bal med W som var väldigt lyckad. Internationellt lyckades vi inte jättebra. Vi hade Isekreteraren Sailesh som gick på det mesta, men han var också den enda.
Nicholas: Ekonomin gick bra, tufft från början. JQ gick över, mkt gick fel, men slutade bra
tack vare BKW. Vi gick plus.
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Håkan: det var ett plusår. Dokumentation, vi skrev två dokument. Främst var det
Sabbaton som skrev budgeten.
Sabbaton: Hoppas ni läst det, det är fett viktigt.
Håkan: Det andra dokumentet handlar om hur man strukturerar upp fester som är
sponsrade av styrelsen. Hur man arbetar och håller upp gruppen. Bollplank för alla som
blir inslägnda i att annrodna.
I övrigt har vi haft ett väldigt kul år i styrelsen, kommit varandra nära, nöjda med
resultatet. Bäddat bra för nya styrelsen, ni ligger på plus. Gällande kanonen har vi den
nu. Vi vill också tilläga i övrigt att vi innerhar rekordet i ölbrännboll på campus, och vi
hoppas att nya styrelsen bibehåller det. Tack för oss.
Sixten: Frågor?
Mathias: Kan ni skriva nyckelord, inte ett wall of text, ingen läser det här.
Håkan: Det är menat att du läser det här innan, i handlingarna. Så du bör veta vad som
står.
Mathias: Inte det jag menar, presentationen borde se fin ut.
Håkan: Jag tycker inte du…
Sixten: Vi bryter där tack. Finns fler frågor?
Marcus: Var är samarbetet med Samhällsbyggnad?
Håkan: Vi skiljdes från dem för två år sen.
Marcus: Snow?
Håkan: Snow skulle vi kalla för ett eget organ som får göra sin grej.
Sixten: Vi bryter där. Tackar gamla styrelsen.
11.2 KBMs verksamhetsberättelse 2017/2018
Teo pratar på facebook, han är packad, det är svårt att tyda. Men det gick bra, kbm gick
minus men de var i Amsterdam så det var kul och bra.
11.3 Studienämndens verksamhetsberättelse 2017/2018
Malin: Ja, vi har fortsatt med arbetet inom studiefrågor och kansliet. Nytt för iår var att vi
fick en egen budget. Vi hade en kickoff för stuidenämnden sen hade vi ett yogaevent, vi
var på yasuragi på studieevent.
Monika: Där vi träffade andra studienämnder, vilket inte hunnit sättas i handling.
Malin: Vi fick kommentar av kansliet att vi efter det evenet, där vi lärt oss ge feedback,
blivit mycket bättre.
Monika: För er som inte vet så sågar vi i SN lärare. Ping i ettan, svara på enkäterna, vi i
tvåan hade svårt förra året, fick jättemycket svar, folk tog tag i det. Det är bra.
Malin: Vi lyckades få en omskriving då lärare ej var på plats
Axel: Vi fick till fler event, hej moralen, sök.
Sixten: Har vi några frågor? Nej då tackar vi dem!
11.4 Femtens verksamhetsberättelse 2017/2018
Sixten: Välkommen upp Harald!
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Harald: Hej jag heter Harald, Jag var femten förra året och satt i styrelsen. Det som ska
väljas ikväll. Kort sammanfattning av vad femten gör. Femten är nlg-ansvarig och skapar
en grupp på ca. 10 pers där man tillsammans håller kontakt med företag för att annordna
event och bibehålla spons. Pubar, föreläsningar, studiebesök osv. Det största är BKW,
en mässa där vi samlar fler företag under ett dagsevent och sedan en middag vid
kvällen. Vi lyckades med våra mål där vi fixade flera event så vi vet vad vi vill göra när vi
går ut, jobba med/sommarjobba med. Den stora mässan, BKW, glömde säga att den är
tillsammans med W och Kemi. Vi har mycket som överlappar med dem och vi har ett bra
samarbete. Målet var att kontakta nya företag, inte endast stål och gruvbranschen. Vi
lyckades få ihop med energi, miljö, kemi, bygg-sektorn, det var väldigt kul. Problemet var
att vi breddade kontakt med många företag, men det var inte att alla kunde delta på
mässan. Däremot fick alla upp ögonen för oss. Vi ökade totalt från 24 till 34 företag där vi
från bergs fick in 16, nästan hälften. Många av företagen på BKW var väldigt positiva och
gav bra respons. De kommer förmodligen på nästa års event. Vi hade en banquett på
kvällen. Det var många som gav lyckad feedback. Ekonomin där gick bra så det gick
som planerat med banquetten. Totalt sett gick vi lite mer plus än vi räknade med. Vi gick
med 40 000kr mer än räknat.
-applåderSå det är jättekul för oss som sektion. Vi har mer pengar att röra oss med, kan hitta på
mer grejer. Vi hade lite ideer förra året men vi hann inte göra allting, så det är över till
nästa styrelse
nu att styra upp det. Sen är det alltid grejer som kan förbättras. Generellt har vi problem
med event, att attrahera folk. Det var inte många av oss som gick på eventen. Det är
svårt att lista ut varför. Jag har lite ideer som jag tänker ge till nästa femten, som jag tror
kommer uppskattas av oss och företag. Det är lite smågrejer här. Större söktryck till
NLG. Det är jättekul att vara med.
Lite struktursändringar i själva NLG-gruppen. Vi hade inga specifika roller, vilket leder till
mindre struktur. Skapa fler ansvarsområden.
Kommunikation och transparens, jag kände att NLG inte var tydliga med vad vi gjorde
mot sektionen, vilket kan bli bättre. Det är bra att också samarbeta med andra sektioner
vid pubar och sådana event. Finns många sektioner vi har mycket gemensamt med
många företag. Jag försökte binda ihop oss med nya företag, förutom SSAB då som är
vår huvudsponsor. Jag ville lägga till andra huvudsponsorer, de gör mycket för oss mot
att vi får pengar. När det gäller BKW så har vi fått in en ganska lagom storlek på företag
och mässan. Jag tror inte BKW borde bli större då det ofta kan bli glest på mässan. Jag
tror inte fokus bör ligga på att skaffa fler företag, jag tror vi bör jobba mer med image.
Bättre marknadsföring osv. Det måste bli proffsigare. Det var allt. Jag vill tacka att ni
valde mig som femten, det var jättekul och jättegivande och jag hoppas att nästa femten
tycker det är lika kul som jag! Gå med i NLG. Kul gäng!
Sixten: Några frågor?
Håkan: Jag har! Råkar du ha en snuskis på lager?
Harald: Tyvärr.
Sixten: Vi tar och forstätter.
11.5 Webmasterns verksamhetsberättelse 2017/2019
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Elias: Hej hörni! Det här är nästan lite pinsamt. Det funkade rätt bra i början av året,
hemsidan var öppen. Sen så började, ja, vi hade ett gammalt tema som började
översätta till ryska. Sen i typ maj fick jag ett mail om att hemsidan blivit hackad och nu
ligger nere. Det gick inte så bra ungefär. Så var det ungefär. Jag tänker att jag skjuter på
problemet tills att det inte är mitt verksamhetsår. Sen fick jag lite dåligt samvete. Jag
gjorde nått och det gick. Så den funkar. Den är i offline-mode. Någon som varit inne och
hittat easter-egget? Nehe. Finns i alla fall en hemsida nu som håller på att bli snygg. Nu
har vi börjat på strukturen. Det går att bygga upp och vi har kommit en bit med styrelsen.
Om det är någon som vill ta över den här posten så får man jättegärna göra det. Jag är
jättegärna med och hjälper till för att skapa någon ordning i den här kaosen. Puss och
kram.
Sixten: Frågor? Nej, då går vi vidare. Välkomnar upp attributören
11.6 Attributörens verksamhetsberättelse 2017/2018
Lina: Ja, vet ni vad jag gör? Nej. Det är den som fixar märken och all merch och sånt.
Jag fixade nya märken från Jernkontoret, nu vita. Jag försökte skaffa bergs-tröjor men
det blev problem med budget så det blev ej fint men hoppas att nästa fixa. I slutet fixade
jag med hjälp av Sanjin ett ”det är inte en frack, det är en jaquette”-märke som var
efterfrågat.
Sixten: Frågor?
Line: Finns de kvar?
Sixten och Lina: Ja.
Evelynne: Hos attributören man beställer Jaquette?
Sixten: Ja, hos mig, ni kommer märka när man beställer. Det kommer finnas memes.
Tackar. Vidare till mig
11.7 Balgeneralens verksamhetsberättelse 2017/2018
Sanjin berättar nått, det går snabbt, en fråga om kondomer. Det är bra. Använd kondom.
§12 Redovisning av räkenskaperna för verksamhetsåret 2017/2018

12.1 Styrelsens bokföring
Nicholas: Scrolla ner till slutet, så, bra siffra, det gick bra!
12.2 KBMs bokföring
Gunnar har skrivit: Vi gick minus pga nån middag där vi tappade bort kvitton, det gick bra
egentligen
12.3 SNs bokföring
Folk skriker: Det gick bra för dem också, de använde inte hela sin budget.
Monika: Det här är bra vi gick plus och bra osv.
Håkan: Jag har en fråga, kommer SN spendera mer än hälften av budgeten på
teambuilding igen?
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Monika: det kommer bli mer studiefrämjande. Yasuragi var på ITMs bevåg.
§13 Revisorernas punkt
Alexander W: Vi tänkte ta det lugnt med relevanta kommentarer.
Hedda: Vi börjar på KBM. Problemet är en diff i kontaktkassan. Nån har tagit pengar och
köpt nått utan kvitto. Vi vet inte vad de här 1000kr gått till. Vi litar på att det inte gått till något
galet.
Alexander W: Vi saknar kvitton från pizzor, men vi har 10 mätta kbm:are som är mätta så det
är bra.
Hedda: Förrförra mottagningen har många saknade småkvitton på småsummor.

BKW har många betalningsanmärkelser. Det som är lite knasigt är att verksamhetsåret
slutar sista juli, men även efter det utförde förra årets styrelse transaktioner efter det
datumet. Bokföringen trasslar. Skulle underlätta mycket. Styrelsen la nästan 800kr på kakor,
rätt bra.

Håkan: Fett lite.
Hedda: Ja, visst. Allt som all yrkar vi att styrelsen får ansvarsfrihet av sektionsmötet. Andra
tankar vi vill dela med oss av. Varför har de två organen med mest överföringar inte tillgång
till Fortnox?
Alexander W: Vi har bara ett konto.
Hedda: Ja, men man kan betala för två till. Man kan också samarbeta på det. En till punkt
jag tycker är viktig. Vi bytte stadgar för tre år sen, enligt nya stadgarna så är styrelsen högst
upp och alla andra organen under dem. Så egentligen ska alla organ redovisa för styrelsen,
sen ska styrelsen redogöra för allt. Vi ska inte behöva stå här.
Håkan: Vi har lite pushat men också lite missförstått.
Alexander S: Enligt stadgar så står det att KBM ska visa sin budget inför vissa datum.
Hedda: Ja vi bara kände att vi som revisorer ska springa runt och jaga efter all bokföring
utan borde gå direkt från styrelse. Skulle vara nice om ni bara kunde ta det och sätta en
trend.
Alexander W: Vi kan hjälpa med nått styrdokument.
Hedda: Det här med sista juli. Förlåt Grande men, [argt ljud]. Nuvarande styrelse har många
bankkonton. Det bör struktureras upp så att allt ser fint och prydligt ut för hela sektionen.
Några frågor?
Mathias: Det här med ansvarsfrihet, ni två utan Anthon? Jaha jag är dum i huvudet.
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Hedda: Jag vet inte, Anthon är nog cool med det. Har ni några pengar, oj frågor?
Sixten: Nej, vi tackar
§14 Ansvarsfrihet
Sixten: Nu har vi…
Folket: klubbmästarbäsk, klubbmästarbäsk.
Sixten: Svär lite. Punkt 14, ansvarsfrihet. Vi ska ge före detta styrelsen ansvarsfrihet för sitt
föregående år. Alla för. Någon emot? Jag finner bifall.
§15 Propositioner
15.1 Styrelsens proposition med förslag till verksamhetsplan
Emma: vår verksamhetsplan. Vi vill utveckla JML-arbetet på sektionen så att alla känner
sig välkomna. Vi kontaktar andra sektioner för att se hur de arbetar.
Vi vill öka transparens, nyhetsbrev, kontinuerlig uppdatering av all social media. Vi vill
förankra studienämnden in mer i sektionen. Vi vill skapa en grafisk profil som är snygg
och enkel att följa samtidigt som den är formell och informativ. Vill också skapa igång en
ny snygg hemsida så att alla, studenter och blivande studenter lockas. Vi vill även att
Hardox ska bli snyggare, öka engagemang på pubar samt få hit nya I-studenter.
Vi vill även att bevara alla våra resurser.
Hedda: Borde inte en punkt vara att vi fyller 200 år?
Sixten: Ja helt klart.
Håkan: Vad händer med städmaskinens namn?
Sixten: Vi ska ha ett dop med KBM.
Håkan: [Säger något konstigt, han är full]
Sixten: Vi ska ha det med. Vi vill lägga till punkten bergs fyller 200 år. Alla med? Ja.
15.2 Styrelsens proposition med förslag till budget
Filip: Hej allihopa, kul att se. Vice ordförande tillika ekonomiansvarig. Utgår ifrån att alla
läst allting. BIFF går inte via oss i år, så vi får inget friskvårdsbidrag. De får istället
pengar via THS. Vi har höjt BKW en massa, kanske ser defensivt ut med tanke på att vi
fick in 80-90 tusen förra året. Vi vill inte sätta för stor press, vi tror dock det kommer gå
bra. I stora hela kommer sponsen vara typ samma. B200 och sparande, Intern och
extern rep. Samma. SN är samma. Höjt styrelsemiddagar med 40%. Vi kommer lägga 14
000 kr på mat och alkohol.(PUNKT). Femmans resa har fått pengar av oss. De har 30
000kr. De ska självklart få användas, de går i femman trots allt om de arbetat. 20 000 av
oss och resten av vad de tjänat in. Mottagningen gick ovanligt bra i år, de fick in över 40
000kr mer än vanligt i spons. De har varit jätteduktiga. Bra engagemang. Grymt. Med
ÖPH har vi beslutat att 15 000kr av 55 000kr ska sektionen får tillbaka för att investera i
fester. Pengarna går direkt tillbaka till er. Buffert i punkten ”Övrigt” för folk som inte kan
hålla budget. Exempelvis Håkan som sprängde JQ-budgeten, gick otroligt dåligt.
Styrelsen kommer dricka mycket men tillika kommer ni få underbara fester. Det är värt.
En skål, fyll på. Tack för mig.
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Håkan: Jag har fyra frågor. Jag ställer mig. Först 6000kr i plus. Vanligtvis ska det vara
+/-0. Vi gick 50 000kr plus, var e resterande 44 000kr?
Filip: Vi fick pengar sent, vi har lagt oss högre i intäkter. Skulle det krisa så har vi råd.
Håkan: Friskvårdsbidraget. Går pengarna till THS?
Sanjin: Nej.
Filip: Tidigare har vi fått x antal tusen för att de ska kunna gå runt. Nu får de pengar av
THS, de finansierar biff och vi får använda. Vi går i plus.
Håkan: 4000kr mer på middag. Fett kul. Varför?
Nicholas: Gamla styrelsen.
Filip: Vi står för transparens. Vi står för våra 14 000kr istället för att sätta 10 000kr för att
istället gå back 4000kr.
Håkan: Vidare, min sista punkt så är det KLUBBMÄSTARBÄSK.
Filip: Sixten är uppe i 5, rekordet är 23.
Sixten: Vidare till Line:
Line: Vad är 500kr på resa.
Filip: Typ lasta saker från katakomberna.
Sixten: Jag kan svara, vi kommer behöva hyra bl.a. släp. Nicholas varsågod.
Nicholas: Vi kommer ju rösta om det här?
Hedda: Nej.
Nicholas: Fan.
Sixten: Okej, Elias Repper.
Elias R: Jo balen, ni har höjt budgeten.
Filip: Enligt avtal så måste W och B höja lika mycket. Nu är det totalt 30 000kr.
Elias: Så det är totalt 30 000kr, och finns mer i buffert.
Sixten: Evelynne.
Evelynne: Hur mycket har ni lagt på nästa års mottagning?
Filip: Det är upp till nästa styrelse. Jag la årets. Första beslutet jag tar typ.
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Sixten: Nicholas.
Nicholas: Elias, det där med balen, vi har alltid höjt med 5000kr från 10 till 15, vi har haft
samtal om att sätta den direkt på 15 000kr tillsammans med W.
Hedda: Jag tycker att 10 000kr är lite för lite. Hittills har vi sparat, nu är det D-day. Vi bör
inte ändra nu men vi bör prata om det tillsammans på möte.
Filip: Utifrån min info kommer mycket externa pengar in, så därför har vi inte lagt mer på
er. Vi har några tusen på er att lägga extra. Jag tror de största pengarna kommer komma
efter vårt verksamhetsår. Förhoppningsvis tjänar vi lite pengar på det här firandet, men vi
öppnar absolut upp för att lägga in mer pengar i B200.
Hedda: Ex. sångboken. Vi borde ha möte.
Filip: Vi bör ha ett möte ja.
Håkan: Given info till mig. Det här är alltså en budget. Ni kan inte rösta om det här.
Styrelsen har lagt den här budgeten. Det är så det är, så alla vet. Det är bestämt.
Sixten: Fler frågor? Vi går vidare.
§16 Motioner
Sixten: Vi har inga. Vi går vidare, men först 10 min kisspaus. Alla för? Ja bra. Bifall. Paus till
20:50.
Otto: Hallå Hallå var är klubbmästarbäsken?
Vi är 42 pers här nu.
§17 Val
17.1 Valberedningens utlåtande
Axel: rekommendation från oss, allt står här. Sixten som femten. Veronika som ettans post,
hon är driven och skulle gjort ett bra jobb.
Borrman: Lite taggad.
Axel: Balgeneral: Evelynne. Har koll. Rätt ålder. Öppet att tolka. Liljebjörn som webmaster.
Han är dock ej taggad längre. SNO: Monika. Sofia Karlsson och Niklas Jesperson som ÅKrepresentant.
Borrman: Ja, lite mycket. Representanter för ÅK2, Daniel och Milou. De är sjukt taggade.
Sixten: Vad gör en ÅK-representant.
Axel: Man håller en kontinuerlig dialog med lärare. Har man problem i en kurs så går man till
en klassrepresentant. Säg att hen är representant, då går man till hen om man har problem i
en kurs.
Monika: Tillsammans med SNO och PAS utgör ÅK-representanter valberedningen.
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Borrman: Tydligen. Ja. ÅK3 så har vi Mathilda Willen och August Åberg.
Axel: Han heter August Åström i efternman.
Borrman: Ja så. Mathilda skulle gjort fett bra jobb. Agge vill engagera sig mer.
För PAS nominerar vi Milou, som PAS så håller du dialog med de programansvariga.
Monika: PAS har hand om berseliusdagarna, en kemimässa. Brinellveckan har ITM hand om
men PAS är tätt med och anordnar. Har mycket tät kontakt med programansvarig. Inflika en
sak. Man måste vara THS-medlem för att kandidera till poster.
Sixten: Förtydligande, detta är valberedninges förslag. Detta är ej ett måste, detta är endast
en rekommendation.
Monika: ÅK-representanter godkänns, de är redan bestämda.
Otto: Var hittar man Stadgarna?
Sixten: Hemsidan.
Otto: Juste. En till fråga, är halsen torr? KLUBBMÄSTARBÄSK.
Sixten: Jag e redo, redan upphällt, det är äkta vara ej äpplejuice.
Mathias: Jag smakar. Det är äpplejuice.
Sixten: vi är fett redo att gå till val. Innan vi tittar på detta så vill jag kolla, någon som yrkar till
fri nominering? Nej. Vi bifaller ej.

17.2 Val av Femten
Monika: Godtar du din nominering?
Axel: Ja.
Sixten: Vi presenterar Axel upp till scenen.
Axel: Nu jag ska hålla ett fett motiverande tal? Jag heter Axel, går i fyran, första året på
INDEK. Så det lär ju passa fett bra. Blev pitchad av Ivarsson om att bli detta. Nu står jag här,
sökt det som är vakant för jag menar, om man söker nått så ska man ju också vinna. Jag är
taggad, supertaggad på att fortsätta det jobbet som Harald gjort. Mina visioner är ungefär
likadana. Jag ska ju delegera uppgifter, behöver ju för fan en grupp. Så, copy-pastear det
Harald sa, så tänk över det och sök till NLG. Frågor?
Sixten: Håkan först på listan. Kontraktet med SSAB. Vi heter ju Hardox. Har du planer på hur
du ska gå tillväga där?
Axel: Pratade om det idag. Att heta Hardox och att ha SSAB som sponsor är ju nice. Det är
lamt att heta Hardox och inte ha SSAB som sponsor.
Filip I: De som har hand om kontraktet är föräldraledig, de har en vikarie. De har ingen koll
alls, vi kan få igenom precis vad vi vill.
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Håkan: Man ska ju ha snuskiga historier.

Otto: Inga spädbarn.
Axel: Jarå. Min är lite boolibompa jämfört med Sanjins. Varför har tomten en så stor pung?
Han kommer bara en gång.
Håkan: En fråga till. Har du varit med i ett matråd.
Axel: tyvärr.
Sixten: Otto.
Otto: Hur känns halsen.
Sixten: Va?
Otto o gänget: KLUBBMÄSTARBÄSK.
Sixten. Skål fuck u alla. Något mer?
Otto: nej det är bra.
Sixten: Jag har en fråga, jag har ringt 2002300320 företag under mottagningen. SSAB har
alltså kommit till mig och ifrågasatt kontraktet samt att de inte får ut något av det.
Axel: Jag har hört det, jag håller lite med, vi borde ha ett mer fysiskt utbyte, det borde vara
mer av oss och dem. Mer än att vi bara heter Hardox. Vi kommer och ser deras produktion
och lär oss om dem. Det tror jag skulle vara attraktivt för dem.
Nicholas: hade samma fråga som du, jag har fått svar.
Sixten: Evelynne.
Evelynne: Om du ej blir vald, skulle du kunna tänka dig söka en annan post, typ ÖPH?
Axel: Jag har planerat en resa till Kina. Så det kommer nog ej gå som ÖPH.
Harald: Ska kommentera det Sixten sa, hon som hade varit en kontaktperson använde det
här bara som ett handlingsknep. Hon har varit opåläst när hon sagt det här. Enligt kontraktet
heter det Hardox, de får en lunchföreläsning, de får vara här gratis på BKW, de får en
glasvägg i Hardox. På kontraktet skulle de bara ha den gamla väggen där det inte ens fanns
nått namn på. Samtidigt har OPEN tillkommit efter att kontraktet skrevs så det är mer grejer
än bara det här.
Monika: Har de utnyttjat sin lunchföreläsning eller nått annat förutom BKW?
Harald: Ja.
Sixten: Line.
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Line: du pratar om vad du skulle göra som ansvarig för NLG. Vad tror du att du kan tillföra i
styrelsen.
Axel: Vet inte. Jag är ganska taggad på styrelse och taggad på allt överlag. Så skulle bidra
med mycket energi. Tycker det e fett kul att prata med företag så det skulle gå fett bra. Har
ganska likt tankesätt som Harald så det skulle bygga vidare och köra på förra årets modell.
Företag som var nära att signas men ej lyckades, de företagen ska jag locka samtidigt som
vi måste lyckas hålla kvar alla grundföretag.
Sixten: Marcus.
Marcus: Nu är det såhär va att det finns andra viktiga grejer som händer nästa år. Då
förutsätter jag, det finns tunga poster i en viss förening. Jag har sett goda kompetenser och
antar att du är kvar?
Axel: Absolut.
Sixten: Håkan.
Håkan: bra argument som Femten i helhet. Känner inte att jag fick ett bra svar.
Axel: Som person? Glad utåtriktad, taggad. Har inte så mycket erfarenhet inom detta.
Alkoholen bidrar jag inte med, jag dricker upp den. Jag vet inte.
Sixten: Sista frågan. Fredrik
Fredrik: Det är ganska mycket, ganska bra kontakt med stålindustrin. Har du planer på att
vidga det? Bredda och ha mer än stål.
Axel: Skulle vilja ha mer kommunikation med andra masters än TMV, Vi har tre stora block,
TMV, Polymer och Nano. Prata med folk som går dessa masters och bredda de två blocken
som inte är stål och järn. Typ mer konsultföretag. Det lät bra, det var inte bara metaller, det
var material. Genom att prata med andra och researcha så kommer jag bygga vidare. Lät
det bra?
Sixten: sista frågan från mig. Övertygad att du kommer mysa o pussa med oss ganska
mycket, men har en följdfråga. ÖPH lyckades skapa nya kontakter under mottagningen. Är
du villig att fortsätta bygga vidare på dessa?
Axel: Ja.
Sixten: Vi ber dig nu lämna salen. Innan vi öppnar upp för debatt.
Håkan: Jag har en sakfråga. Ondulör är ej här, det är sorgligt.
Sixten: Förtydligande, ondulör ser till att styrelsen ser fina ut under mötet.
Filip: den kan tyvärr ej bytas ut.
Sixten: Finner bifall. Tillbaka till diskussionen.
-Diskussion-
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Sixten: Vi går till val! Kan vi välja Axel till Femten? Någon emot? Nej, han är vald.
Ordningsfråga, tillåter vi att femten att få sitta med i styrelsen? Får han sitta med på
styrelsens plats och dricka ur styrelsens besk? Någon emot? Nej bra.
Otto: det här med besk, FEMTENBESK.
Folket: FEMTENBESK.
Sixton: Vill Otto lägga till något om tvingad beska?
Otto: Nej.
Line: Kan vi lägga till punkt 17.2.5 typ, ondulör.
Folket: Ja.
§17.2.5 Ondulör.
Håkan blir ondulör.

17.3 Val av Ettans Post
Sixten: Godtar Veronika nomineringen?
Veronika: Ja.
Sixten: Godtar Dennis?
Dennis: Nej.
Sixten: Godtar Fahami?
Nej.
Sixten: Godtar Sebastian?
Sebastian: Ja.
Sixten: Fri nominering öppen.
Sixten Godtar Alfred nomineringen?
Alfred: Nej.
Sixten: Godtar Mathias sin nominering?
Mathias: Självklart.
Sixten: Okej, vi presenterar Veronika upp till scen. Tack så mycket Veronika. Vill du
berätta nått kul om dig själv?
Veronika: Jag var inte beredd på att presentera mig. Tar hellre frågor.
Sixten: Varför söker du?
Veronika: Tycker typ det är kul, Emma o Filip pitchade det bra.
Nicholas: Kakor är viktigt. Vad tycker du om kakor?
Vernoika: Absolut inte färska. Gillar vissa kakor. Typ ICAs. Ibland kan jag baka
Monika: Följdfråga, kan du baka?
Veronika: Kan lära mig.
Monika: [Skrattar]
Otto: Har du varit med i ett matråd?
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Veronika: Nej vet ej vad det är.
Otto: Vad fan gick du i för skola? [Massa tjabbel]
Line: Vad är din drömfrisyr att få av Håkan.
Sixten: Fler frågor? Då får jag be kandidaten lämna rummet. Invänta besked.
Mötesordning. (Sixten vet ej hur val fungerar). Nästa kandidat är här, Sebastian.
Fredrik: Du ska presentera dig!
Sebastian: Jag heter Sebastian Lindford. Jag kommer från Finland som ni ser, tänkt
ganska mycket på den här uppgiften. Har lite kontakt med styrelsen och de verkar
trevliga och det skulle vara en rolig rolig uppgift.
Håkan: Är du klar med presentationen?
Marcus: Öppnar för frågor?
Emma: Ja,
Dennis: Det står att du är från Finland, sen står det att du är kung, vad är dina andra
favorit-öl?
Sebastian: [Håkan babblar jag hör inget]
Håkan: Säg om sektionen skulle åka till Finland på kryssning, istället för att vara 24 h,
vad skulle du tycka om det är en kryssning på 48 h istället?
Sebastian: Just nu känns det rätt.
Håkan: Min andra fråga, när jag gick till val så gick jag till val med att jag skulle anordna
en korvfest?
Sebastian: Måste kolla med resten av styrelsen.
Axel: Har du planer på att ta in finsk dryck i baren?
Sebastian: Ja det finns ju en del bra finska drycker. Jag vill ha in några stycken.
Otto: Det finns i svensk skola en grej som kallas matråd, där man klagar på mat. Jag
undrar om du varit med i ett sådant?
Sebastian: Jag vet ej vad det är men antar att jag ej varit med.
Line: du har pratat om att du fått kontakt med styrelsen. Har du tänkt på vad du skulle
kunna göra som ettans post?
Sebastian: Jag har förstått det som att jag från början inte kommer göra så mycket då
jag inte vet så mycket, men att jag ska komma in i det och då ta tag i grejer.
Evelynne: Har du varit med i likande grupper förr?
Sebastian: Jag sitter i en styrelse nu.
Marcus: En viktig grej är att ha med kakor på möten. Är du bra på att baka?
Sebastian: Jag är faktiskt helt okej. Jag skulle kunna tänka mig baka.
Line: Ditt bästa bakverk?
Sebastian: Tycker mycket om kladdkaka som jag lagar hemma.
Alfred: känner du att du har lätt att prata med ettan och föra vidare åsikter?
Sebastian: Ja.
Mathilda: Hur kommer det sig att du engagerar dig i styrelsen och inte i nått annat
organ?
Sebastian: Bra fråga, har inte ett riktigt svar på det. Har inte sökt nått annat.
Lina: Om du ej blir vald, skulle du söka nått annat då?
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Sebastian: Det vet jag inte än, antagligen inte.
Emma: inga fler frågor? Okej. Då ber vi dig lämna lokalen.
Sixten: Nästa kandidat att presentera sig är Mathias
(Mathias kommer in)
Sixten: (Sixten vet ännu inte hur val fungerar). Presentera dig.
Mathias: Heter Mathias Eriksson. Blev precis nominerad till den här saken. Har pratat lite
med före detta ettans post. Verkar kul. Skulle absolut vara involverad i saken. Träffa nya
människor och sätta sig in i lite grejer. Ja, det är jag i alla fall.
Sixten: Frågor.
Line: Vad tänkte du med framtiden i styrelsen. Mer än ett år?
Mathias: Hör att ettans post ofta går vidare till ett till år, man lär sig mycket och om jag är
intresserad så kommre jag absolut vara kvar.
Håkan: Som ettans post, fett kul. Hur skulle du ställa dig till att anordna en korvfest, fri
tolkning.
Mathias: Världens bästa korvfest. Mycket korv mycket fest. Chorizo, bamsekorv.
Stockholmskorv för att lyxa till. Dennis för budget.
Sixten: Min fråga? Hur bra är du på ölbrännboll?
Mathias: Vill inte säga att jag är bäst på brännboll men jag är bäst på brännboll, nog
bättre när öl är med.
Alfred: Du står för kakor, vad tänker du om att baka?
Mathias: jag gör vass sockerkaka. Om jag köper så kommer det nog vara kaffe o bullarm
wienerbröd för att lyxa lite.
Otto: Pratar mycket om korv, bakelser, mycket mat helt enkelt. Har du varit med i
matråd? Man klagade på maten i grundskolan?
Mathias: Jag har faktiskt varit med i ett matråd.
Line: Har du något vallöfte?
Mathias: Vad menar du med det? Att jag lovar nått?
Line: Något du vill införa eller få igenom?
Mathias: Förutom att jag kommer vara uppmärksam och trevlig så kommer det vara
underbar fika.
Line: Inget du saknar?
Mathias: nej allt är perfekt.
Sixten: Fler frågor? Nej bra. Då får vi be dig lämna salen. Öppnar för diskussion.
-Diskussion-Sofia säger 26, Elias säger 26Sixten: Det stämmer. Enskild majoritet. Veronika vinner. Veronika är alltså vald, värmt
välkommen. Gemensam styrelseskål. Skål. Vidare in till val av SNO.
Elias: Kan vi ta en sång för moralen? Punkt 17.3.1 typ?
-Mötet är för-Sanna börjar sjunga, alla sjunger medSixten: tack sångis.
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17.4 Val av SNO
Sixten: Vi går vidare till val av SNO. Vi börjar med att fråga Mathias Eriksson, godtar du
nomineringen?
Mathias Eriksson: Nej.
Sixten: Håkan, godtar du?
Håkan: Tilltalar mej ej, nej.
Sixten: Henrik Welander.
Henrik: nej, jag hatar det här.
Sixten: Moa Eklund, godtar du nomineringen?
Moa: nej.
Håkan: Nominerar Mathilda Willen.
Mathilda: säger nej.
Filip: Nominerar Håkan igen.
Håkan: Smickrande, men nominerar Norrman.
Borrman: Nej.
Axel: Nominerar Norrman, har koll på allt.
Monika: Fått frågan vad SNO gör, Monika berättar.
Håkan: Josefin Svensson.
Josefin: Jag tackar nej.
Mathias: Nominerar Fahami.
Fahami: Nej.
Anthon: Vill nominera Tim Jureen, han är aktiv och kompetent.
Håkan: Det är ju en funkispost, för att locka så finns en sjuk funkisgasque som är sjukt
sponsrad.
Filip: Det är inte bara en, utan två. Vi internt samt en med THS. Sjukt sponsrat. Öppen
bar.
Lilljebjörn: Håkan.
Håkan: nej.
Mathias: Vill nominera Tim igen, sjukt kompetent samt att han är smart. Mannen är ett
geni.
Tim: Jag godtar.
-applåderFilip: Precis som Mathias sa, han är geni och allt såndärt.
Sixten: Har vi fler nomineringar? Bra, då får vi be Tim (Sixten har fortfarande inte lärt sig
hur val går till) … han får presentera sig.
Tim: Tim heter jag, tycker studienämnden är viktig, man ska kunna göra skillnad. Jag har
inte förstått hur jag ska göra mitt arbete, men jag vet vad jag ska göra, så jag vill gärna
ha hjälp.
Line: Folk har ju haft den här posten innan dig, så du kan ta hjälp av dessa människor.
Elin i trean är en av dem. Vad tycker du om teambuilding, gå på Yasuragi o hamburgare.
Tim: Hamburgare är viktigt, det är viktigt.

KONGLIGA BERGSSEKTIONEN

Kongliga Bergssektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
THS Bergssektionen ∙ 100 44 Stockholm

Monika: Kommentar kring Yasuragi. Konferensutbildning. Det var vad Malin berättade
om, workshops gärna på Yasuragi.
Håkan: Egenligen samma. Yasuragi…
Axel: Ligger i Orminge, man kan möta på Markolio på bussen.
Tim: Mötesordning, ta det relevanta, ingen mer Yasuragi.
Otto: SN handlar om att framföra kritik…
Tim: Ja, jag har suttit i matråd.
Mathias: Dina trubaduriska kunskaper kommer att gynna dig?
Tim: Vi kommer sjunga mycket!
Sixten: Vi ber kandidaten lämna. Öppnar upp för diskussion.
-DiskussionSixten: Kan mötet då rösta fram Tim till posten?
-Folket säger JaSixten: Tim är vald.
17.5 Val av PAS
Emma: Val av PAS. Godtar kandidater?
Otto: Nej
Milou: Ja
Dennis: Nej
Emma: Milou presentera dig.
Milou: Pratat mycket med Souzan, är ganska taggad, har inte så mycket mer att säga.
Emma: Vad skulle du vilja göra som PAS?
Milou: Vilja att studienämnden ses lite mer på sektionen, att alla vet vad vi gör.
Emma: Vad tycker du är viktigt med SN?
Milou: Att se till att allt följs, lärare gör sina jobb, villkoren är rättvisa.
Otto: Varit med i matråd?
Milou: Ja faktiskt.
Line: Hur tycker du ditt första år varit? Nått du skulle vilja ändra på i efterhand?
Milou: typ ha bättre kontakt med klassrepresentanterna. Det hade vi inte alls. Mer tid att
se lärare.
Emma: Bra, då ber vi dig lämna lokalen. Diskussion
-DiskussionSixten: Fler kommentarer? Tack så mycket vi går till val. Mötets mening att välja Milou?
Någon emot? Tack så mycket, Milou är vald.
17.6 Val av Webmaster
Sixten: 17.6 Val av webmaster.
-folket ropar ut klubbmästarbäskSixten: [Massa tjabbel] Vidare till 17.6. Lilljebjörn godtar ej, det gör även William.
Repper: Jag godkänner.
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Sixten: Serg har sagt nej. Alfred Norberg?
Alfre: Nej.
Sixten: Öppnar för fri nominering. Jag nominerar Repper.
Mathias: Nominerar Rosbeh.
Rosbeh: Nej.
Sixten: Inga fler nomineringar. Elias välkommen upp.
Elias: Hade varit sjukt mycket bättre om någon annan tog det här. Jag kommer försvinna
nästa år. Jag tog över i kaos. Jag kommer försöka fixa en hemsida fram till SM2. Oavsett
om jag är med så kommer jag fixa hemsidan till SM2.
Lilljebjörn: Jag skulle helt klart kunna tänka mig ta posten.
Sixten: Jacob jag nominerar dig.
Lilljebjörn: jag godtar.
Evelynne: Vill du fortfarande vara nu när han är nominerad?
Elias: Nej.
Håkan: Trots att du är otaggad, varför sökte du?
Elias: För sektionens bästa.
Otto: Matråd?
Elias: I tre.
Otto: Söker du forfarande?
Elias: Om ni vill ha mig, om inte nej.
Filip: Du är kluven, ett nej till detta är ett nej till cocktailfesten.
Elias: Det är en konsekvens på papper, inte i verkligheten.
Håkan: Såhär, är det såhär att du verkligen inte vill?
Elias: Jag vill att sektionen ska ha en bra hemsida, det är allt.
Håkan: Jag blir leden av att …
Elias: Jag blir inte ledsen om ni väljer mig.
Otto: Fixa hemsidan o virusskydd.
Elias: Vi har typ en hemsida, inte uppladdad då.
Sixten: Hämta in Jacob. Presentera dig.
Lilljebjörn: Det lät som att hemsidan ligger lite risigt till, då krävs det ganska mycket
arbete. Jag har ganska mycket tid över att lägga på hemsidan. Jag har gått några
stycken programmeringskurser, ganska kunnig inom java, html och liknande. Jag är
insatt i hemsidor.
Sixten: Kommer du kunna ha bra kontakt under årets gång med Elias?
Lilljebjörn: Absolut, facebook. Det handlar om att jag engagerar mig i uppgiften. Han
lämnar av och jag tar på, han berättar vad som är fel och inte gick att fixa så fixar jag det.
Nära kontakt är viktigt.
Moa: Två frågor. Du börjar ditt tredje år. Har du engagerat dig tidigare i sektionen?
Lilljebjörn: Studiefadder och vanlig phadder.
Moa: varför såhär sent?
Lilljebjön: Pengar, har varit kaos. Flyttat mycket. Nu bor jag tryggt.
Norrman: Du nämnde att du har erfarenhet. Har du nått konkret som är relevant?
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Lilljebjörn: Alltid varit intresserad av data, tagit två datorkurser i programmering. Java
och [nått mer] samt att jag programerat i python och html.
Håkan: Matlab, vad tycker du?
Lilljebjörn: Jag går numme nu, men om en månad gillar jag det.
Håkan: Matråd?
Lilljebjörn: Nej.
Sixten: Fler frågor? Nej då är det diskussion.
-DiskussionSixten: acklamation. Jacob vinner.
17.7 Val av Balgeneral
Sixten: Godtar ni?
Evelynne: nej
Elias: nej
Felix:
Albin:
Gustav: Nej
Baback: Nej.
Sanjin: Nej
Sixten: Öppnar för fri nominering.
Henrik: Nathalie.
Nathalie: nej.
Håkan: Josefin.
Josefin: nej.
Håkan: Moa.
Moa: Nej.
Håkan: Norrman
Borrman: Nej
Sixten: Mötets mening att vi väljer balgeneral SM2. Säg ja nu. Bra.
§18 Godkännande av årskursrepresentanter
Sixten: Mötets mening att godkänna?
Monika: Nej Willen är ej THS-medlem.
Sixten: Nominerar Ivarsson.
Filip I: Nej.
Monika: Vi har en, vi behöver en till bara. August är godkänd. ÅK3 ej godkänd. Löser till
SM2. ÅK1-rep. Godkänns. ÅK2 bordläggs till SM2.
Monika: HELA ÅK-REP GODKÄNNS UNDER NÄSTA SM2!
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§19 Samlevnadsansökan
Håkan: [tjabbel] Varför stod det ”för lite sex?” (faktiskt bra fråga).
-Inget svar (en tabbe)§20 Öfvriga frågor
-Inget§21 Mötets högtidliga avslutande
Hejdå.

Sektionsordförande Emma Bevin

Mötesordförande Sixten Johansson

Mötessekreterare Sanjin Pepić

Justerare Sofia Larsson

Justerare Elias Repper
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