Styrelsemöte 25/9-18
Justerare: Ivarsson
Närvaro: E. Bevin, F. Ivarsson, S. Johansson, M. Rolinska, S. Pepic.
Dagens punkter:
• Hälsokoll i gruppen
• Motion till Open
• Generellt om SM (mat, info osv.)
• Städning i hardox
• Info kring B200
• Tidsplan för kommande fester. (bergsklassiker + ettans tackfest)
• Hemsidan
_______________________________________________________________________________________
Diskussion:
•

Sixten mår bra. Emma mår bra. Filip känner att det varit lite mycket ett tag, men nu är det bra, känns
skönt med möte, sovit mycket inatt, så nu är han pigg. Monika, [tummen upp] ”jag tuggar”, varit hos
kiropraktor så livet leker (inte ironisk, det är skönt). Sanjin är också jätteglad o nöjd, lite stressad,
business-tentor den här veckan, men dock skönt med lite plugg på KTH. Livet är nice.

•

Styrelsen, Klubbis och Vice har pratat om hur open varje år byter ut sitt klubbmästeri med folk som inte
har nån koll alls (d.v.s. nya ettor som styr, men ej har koll). Därför vill Sixten lägga fram en motion
angående hur deras stadgar borde ändras så att alla som en gång varit med i Open borde få söka in i
Opens organ och inte endast de nya ettorna. På så sätt kan äldre openister som har erfarenhet hjälpa
till och ha bättre koll. Det kommer underlätta för Bergs också då samarbetet kommer fungera bättre
samt att Hardox kommer hållas mer strukturerat, säkert, lagligt och rent. Enligt Sixten (som varit på
middag med opens föregående klubbmästeri) så finns ett intresse från äldre openisters sida. Vi som
Bergs styrelse står bakom detta förslag då detta är en win-win för båda sektionerna.

•

Generellt om SM: Till mat blir det kyckling med paprika och ris, som vegetariskt/veganskt är det en
böngryta med ris. Maten tillagas av KBM. Vi har godis så det räcker samt popcorn. Styrelsens allmänna
informationspunkt berör; hygien i Hardox, styrelsens Facebook-sida samt att vi har kaﬀe för ca. Ett år.
Sixten eller Håkan till mötesordförande. Sanjin som mötessekreterare. Yrka om att ha ”sekreterarens
snuskiga historia” i brist på femten.

•

Förslag till städschema av Monika: Den som går på veckan efter kollar igenom föregående veckas
städning och skickar en ”recension” till styrelsen. Vi ska sätta upp en check-lista som ansvariga städare
checkar för och skriver under på. Ifall ansvarig inte skrivit under och följt schemat, eller skrivit på men ej
utfört arbete så portas en från bl.a. funktionärernas tackfest.

•

Tidsplan för kommande fester: Ettans tackfest är 6/10-18. JQ blir troligen 3/11-18. Skiftes blir vecka
45, antigen 13-14/11 eller 14-15/11 2018. Bergslusse blir 1/12.

•

B200 ska starta ett projekt för att locka till sig fler gymnasietlever till Materialdesign. B200 kommer söka
pengar från en fond, pengarna kommer sökas under sektionens namn.
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•

Vi har en todo excel-fil specifikt för hemsidan, där styrelsen lägger in vad som behöver läggas till i
hemsidan som webmastern sedan följer. I excel-filen finns ett flertal förslag till förbättringar som kan
tillämpas på hemsidan. Detta är till mest för att eﬀektivisera samt underlätta webmasterns arbete. Vi
planerar ett möte med mediateknik angående hemsidan (då de har en bra, funktionell hemsida).
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