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§10.1 Styrelsen sammanfattar
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§11.1 2018 års verksamhetsberättelse från
mottagningen
Vecka -1
Mottagningen 2018 började 6:e augusti med ett trevligt morgonmöte och
avslutades med den fantastiska efterfesten till nollegasquen den 7: september.
Däremellan hände mycket. Introveckan, vecka -1, användes flitigt till gyckelträning
och filminspelning. Enligt traditionen hade vi även kräftskivor (2 st) xxqmed
kemisektionen samt en förträff men nollan redan på söndagen.
Vecka 1 Vecka ett involverade allt från namnlekar till tårta i ansiktet på phjknollan
och avslutades med gasuqe i Osqvik inklusive phösarceremonin. Nollan fick träffa
överphösaren. Utanför mottagningen skedde även sommargaquen samma vecka.
Mycket uppskattat av sektionen, mycket slit för ÖPH. Inget KNAT söndagen var
ledig.
Vecka 2 Den tredje veckan började med KNAT och inköp av ben och andra
presenter till phöseriet. På tisdagen hände en fantastisk aktivitet tillsammans med
kemisektionen: Fångarna i Gruvan. Stor succé både för nollan och mottagare.
Samma vecka var det även kårens dag på nymble vilket innebar att phaddrar och
phösare var inne och röjde hos flyg. Innan veckans slut grillade vi med Sandvik
och jobbade på nolleuppdragen. Det avslutades med en fantastisk gasque och
filmvisning i Hardox, där phöseriet fick rösta nej och nej till nollans uppdrag. För
mottagarna var det även ett topphemligt skogsrave lördagen efter.
Vecka 3 Det är vecka 35, vilket betyder vecka 3 i mottagningen. Vilket i sin tur
betyder att skolan har börjat. Det pågick phösningar lite till och från under hela
veckan. Den största händelsen under veckan var nollepubrundan vilket gick
fantastiskt bra tack vare allt tagg från phaddrar, phösare och den bra kontakten
mellan överphaddern och klubbmästaren. Veckan avslutades med en insats från
gamla phösare med eventet gammelphös och gammelphösgasquen!
Vecka 4 + avslut Mottagningens sista vecka. Phaddrar och phösare går på sista
energireserven och alla har stort tagg inför finalen: nollegasque! Nollan hann
uppleva lite envarre och sin första onsdagspub innan det var tags att ta fram
finkläderna och träffa phösarna på riktigt.
Onsdagen efter höll phöseriet (inte i roll) en pub för nollan. Den 8 oktober
avslutades allt med ettans tackgasque till mottagarna. Stort tack ettan!
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§11.2 2018 års ekonomiska redovisning från
mottagningen
Finns som blaga i slutet av dokumentet!
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§11.3 Revisorernas punkt
Finns som blaga i slutet av dokumentet!
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§12.1 Motion gällande sektionens
event
Denna motion är ämnad att tydliggöra och adressera problemet med att sektionen i nuläget
har för många event.
Låt oss börja med att först konstatera att engagemanget på sektionen är fantastiskt! Att vi
kan bedriva verksamheten som vi gör idag och att andan som finns på sektionen existerar är
awesome! Att vi genom åren skapar nya event som vi vill föra vidare är sjukt bananers roligt
och är absolut något vi borde göra!
Däremot, och nu blir jag tråkig, uppstår problem när vi har för många event som vi känner
att vi måste göra . När vi skapar fler och fler event och funktionärsposter, blir de som
engagerar sig och fixar eventen överbelastade eller så resulterar det istället i tomma poster/
samma person på flera poster. Detta skulle inte vara lika problematiskt ifall antingen:
-

Fler personer engagerar sig och delar på arbetet.
Vi tar bort andra event när vi lägger till nya.

Sektionen jobbar såklart ständigt för att få sina medlemmar engagerade i sin verksamhet.
Men det går inte alltid att räkna med att vi ska kunna hålla ett konstant flöde av engagerade
personer (personer in - personer ut). Ett flexiblare system skulle behövas! Det hjälper
sannerligen inte om de som engagerar sig blir överbelastade och skickar signaler av att det
är fan dödsjobbigt att vara med i sektionen. (Lösningen där är inte att de ska sluta skicka
signaler, utan en övergripande omstrukturering behövs för att avlasta poster). Att engagera
sig i sektionen ska inte kräva att en tar uppehåll eller att man hamnar efter i studierna.
Att vi ständigt har saker som måste göras kan kännas tråkigt. Jag tror att om det finns färre
saker som händer, så engagerar sig folk naturligt och fixar ihop gasquer eller annat. Alltså,
när de känner att de har tid och att det är vad som vore trevligt. Egentligen är det på så sätt
som många av våra event idag skapats. Det finns ett värde i att folk tillåts att vara flexibla i
hur mycket de vill fixa och delta på.
Personliga åsikter:
Jag vill uppmuntra sektionens medlemmar att inte vara rädda för att ta bort nyligen tillagda
event som känns mediokra. Bättre att låta äldre event leva, eller att man gör om äldre event
så att namnet kan behållas. Att kunna prata med gamla Bergsmän om när de gick på Lusse
eller Skiftes är jättekul och är ett sätt för oss att integrera med äldre och skapa Bergsanda.
Se över event och fundera på vad vi egentligen borde göra och varför de görs, och inte bara
göra event för att det alltid gjorts. Vad händer om vi tar bort JQ? Blir folk ledsna?
Ett alternativ som jag vill föreslå som ger minskad belastning utan att vi tappar traditionen av
event är att vi håller vissa event vartannat år. På så sätt blir förmodligen de eventen mer
hypade när de väl kommer. Vi skulle kunna rotera två event om varandra, till exempel att
skiftes anordnas jämna år och balen ojämna.

Det finns två slags approaches: 1 vi använder oss av vartannat års principen. 2 Vi tar bort
event, nu när vi ändå håller på att pratar om det. Jag vill yrka på att sektionsmötet öppnar
upp för spontan tilläggning av alternativ i yrkandena nedan angående event och att
sektionens medlemmar djupt söker igenom sig själva och diskuterar vad som är bäst för
Bergs. För stadgeändringar: Se följande sida.
●

●

Jag vill yrka på att sektionen röstar enskilt för varje alternativ nedan:
-

(1.1) Balen hålls varje ojämnt år. Bal Generalen väljs varje föregående år på
SM 1. I Bergsklassikern ingår ojämna år istället Grande Finale.

-

(1.2) Skiftes hålls varje jämnt år.

-

(1.3) JQ hålls varje ojämnt år. Jaqutterna delas istället ut på skiftes det året.
I Bergsklassikern ingår jämna år istället Skiftes.

-

(1.4) Tillagt alternativ från Bergsman.

Ifall sektionen röstar nej till alternativ i yrkandet ovan som innehåller ett specifikt
event vill jag yrka på att sektionen röstar enskilt för varje respektive alternativ nedan:
(Alltså, tycker ni att alternativ 1.1 låter dåligt så öppnar det upp röstning på alternativ
2.1)
-

(2.1) Sektionen avskaffar den årliga SommarBalen, detta träder i kraft efter
2019 års bal alltså väljs ingen balgeneral på SM 1 2019.

-

(2.2) Sektionen avskaffar JQ. Jaqutterna delas istället ut på skiftes.
I Bergsklassikern ingår istället Skiftes.

-

(2.3) Tillagt alternativ från Bergsman.

Som ni märker blir det väldigt många alternativ och sätt att göra detta på. Vi behöver inte
ändra på något om vi inte vill det. För att få en tydligare bild av det som händer har jag börjat
med ihopsättningen av ett exceldokument som kartlägger event och annat som man kan
engagera sig i.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VN39wmlhG_2QNIGqbgv7_cOItRQ7CSjcQGfj9j0v
aGc/edit?usp=sharing

Bergsman Teodor Haglund
Med input från Bergsman Julia Fogelström
Med tack till Emil Stålnacke för hans idé

Stadgeändringar ifall punkterna ovan röstas igenom.
- (1.1) 4:12:6 Val av Ettans Post samt varje ojämnt år väljs Balgeneral.
6:4:27 Balgeneralen ansvarar för att anordna balen på sektionen.
11:5:1 Bergsklassikern är en förtjänstmedalj för tapperhet i fest. Bergsklassikern
tilldelas de som under ett kalenderår närvarat vid och överlevt sektionens fyra
högtidligaste tillställningar: Sommarbalen, nØllegasque, JQ samt Bergslusse. Vid
jämna år byts Sommarbalen ut mot Grande Finale.
-

(1.3) 11:5:1 Bergsklassikern är en förtjänstmedalj för tapperhet i fest. Bergsklassikern
tilldelas de som under ett kalenderår närvarat vid och överlevt sektionens fyra
högtidligaste tillställningar: Sommarbalen, nØllegasque, JQ samt Bergslusse. Vid
jämna år byts JQ ut mot Skiftes.

-

(2.1) 4:12:6 Val av Ettans Post.
6:4:27 Tas bort i sin helhet.
11:5:1 Bergsklassikern är en förtjänstmedalj för tapperhet i fest. Bergsklassikern
tilldelas de som under ett kalenderår närvarat vid och överlevt sektionens fyra
högtidligaste tillställningar: Grande Finale, nØllegasque, JQ samt Bergslusse.

-

(2.2) (1.3) 11:5:1 Bergsklassikern är en förtjänstmedalj för tapperhet i fest.
Bergsklassikern tilldelas de som under ett kalenderår närvarat vid och överlevt
sektionens fyra högtidligaste tillställningar: Sommarbalen, nØllegasque, Skiftes samt
Bergslusse.
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§13 Propositioner
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§13.1 Styrdokument gällande grafisk profil

1. Bakgrund
2. Typsnitt
3. Färger
4. Tabeller och grafer
5. Logotyp
6. Organlogotyper
7. Hur logotypen och organlogotyper inte får användas
8. Riktlinjer

THS Bergssektionen, Brinellvägen 23, 114 28 Stockholm

Kongliga Bergssektionen
1. B
 akgrund
Bergssektionens grafiska profil är ett styrdokument som ska följas vid intern och extern
kommunikation på sektionen. Syftet är att underlätta vad som gäller för hur bergssektionens
varumärke och det material som tillhör sektionen får se ut och användas. Bergssektionen ska
ha en tydlig identitet i skrift och design så att det blir enkelt att känna igen när
bergssektionen publicerar nytt material.
Sittande styrelsen är ansvariga för att den grafiska profilen uppdateras.

2. Typsnitt
Typsnitten kan väljas i olika stilar. Beskrivning av användning står under i färg. Typsnitt

får
EJ kombineras!

AVENIR KURSIV / NORMAL / FET
HEJ JAG HETER FILIP -Hej jag heter Filip
HEJ JAG HETER FILIP -Hej jag heter Filip
HEJ JAG HETER FILIP -Hej jag heter Filip
För rubriker och text på (oftast) internet
HELVETICA NEUE TUNN
HEJ JAG HETER FILIP -Hej jag heter Filip
HEJ JAG HETER FILIP -Hej jag heter Filip
För loggor och rubriker (om ingen brödtext finns)
GEORGIA NORMAL/KURSIV /FET
HEJ JAG HETER FILIP -Hej jag heter Filip
HEJ JAG HETER FILIP -Hej jag heter Filip
HEJ JAG HETER FILIP -Hej jag heter Filip
För rubriker och text på (oftast) tryck

THS Bergssektionen, Brinellvägen 23, 114 28 Stockholm
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3. Färger
Den grafiska profilens färgpalett innehåller svart och vitt samt de tre färgerna nedanför.

Grå
HEX #b1b1af

Blå
HEX #4a7fad

Orange
HEX #f97743

4. Tabeller och grafer
Grafer och tabeller ska följa den givna färgpaletten. I det fall att antal ingående kategorier i
en tabell eller graf överstiger antal färger i paletten fås rätten att lägga till
komplementerande färger.

Exempel:

THS Bergssektionen, Brinellvägen 23, 114 28 Stockholm

Kongliga Bergssektionen

5. Logotyp
Bergssektionens logotyp kan vara i svart, vit eller guld. Loggan ska vara i vit färg då
bakgrunden är svart, orange eller blå. Vid grå bakgrund får färg på loggan väljas fritt.
Logotyper får endast användas vid tillfällen relaterade till bergssektionen.

6. Organlogotyper
Varje organ ska ha en unik logotyp som följer den grafiska profilen och används vid intern
kommunikation i sektionen.
Logotypen ska vara i vektorform. Text ska stå i typsnittet “Helvetica Neue Lätt” och
understruket i blå färg. Texten ska vara textstorlek 12 stor och placeras 7.1 cm under
logotypens ikon.
En ny organlogotyp skall följa färgpaletten och måste godkännas av styrelsen innan den
används.
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7. Hur logotypen och organlogotyper inte får användas
●
●
●
●
●
●

De ska inte ha fel upplösning.
De får inte beskäras.
De får inte användas som bakgrund under text.
De får inte skalförändras.
De får inte användas på annan bakgrundsfärg än de i den grafiska profilens
färgpalett.
De får inte illustreras med färger utöver den grafiska profilens färgpalett.

8. Riktlinjer
När Bergssektionen publicerar på sociala medier ska det vara tydligt från vilket organ det
kommer ifrån. Därför ska organen heta organets namn på svenska på facebook och
instagram. De ska ha organets logotyp som profilbild på Facebook och Instagram. I
profilens bio ska namnet och en kort beskrivning av organet stå på engelska samt
hänvisning till Insta-/Facebookkontot, mail och Bergssektionens hemsida.
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§13.2 ,QI¸UDQGHDY-0/Q¦PQG
Instifta JML-nämnd samt stadgeändring av SOS-posten
Bakgrund
Som resultat av enkäten om trivsel på sektionen (utförd hösten 18) vill styrelsen
instifta en Jämlikhet-, Mångfald- och Likabehandlings-nämnd (JML-nämnd).
JML-nämnden ansvarar för att arbeta med frågor gällande jämlikhet, mångfald och
likabehandling för studerande på Bergssektionen, med sektionens JML-plan som
grund.
Styrelsen finner att ansvaret över tillsättandet av JML-nämnden skall ligga på
SOS-ansvarige.

Exempel på vad som skulle ingå i JML-nämndens ansvar är:

● Driva ett kontinuerligt förändringsarbete på sektionen med fokus på JML-frågor
på sektionen
● Ta in och undersöka diskrimineringsfall på sektionen
● Vara en stödjande nämnd för övriga verksamheter i sektionen gällande
JML-frågor
● Sprida kunskap om JML-frågor på sektionen
● Årligen kartlägga JML-läget på sektionen med hjälp av enkätundersökning

THS Bergssektionen, Brinellvägen 23, 114 28 Stockholm

Yrkande
Därmed yrkar styrelsen på:

att 1  instifta en ny JML-nämnd på Kongliga Bergssektionen, under punkt
§7:8, med följande beskrivning: ” JML-nämnden ansvarar för att arbeta

med frågor gällande jämlikhet, mångfald och likabehandling för
studerande på Bergssektionen, med sektionens JML-plan som grund”
under punkt 7:8:1.
att 2  införa stadgaändringen: “SOS är ansvarig för att tillsätta en Jämlikhet-,
Mångfald- och Likabehandlings-nämnd (JML-nämnd).” under §6:4:26 samt
under 7:8:2.
Stockholm, 2019-04-02
Styrelsen 2018/2019
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§13.3 Styrdokument gällande hantering av
diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier
och kränkande särbehandling
Styrdokument för hantering av diskriminering, trakasserier,
sexuella trakasserier och kränkande särbehandling fall.
Nedtecknat 2019-03-29 av Bergssektionens styrelse. Detta styrdokument ägs och förvaltas
av sektionsstyrelsen.
Bergssektionens styrelse har tagit fram ett anmälningsformulär för att informera och göra
det enklare för elever på programmet CMATD och medlemmar i Bergssektionen att
anmäla diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.
Sektionsstyrelsen vill påminna om att inget fall är för litet och oviktigt för att
uppmärksamma. Det är viktigt att alla ska må bra och känna sig trygga på CMATD
programmet och KTHs verksamhet.
I formuläret kan du anmäla diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande
särbehandling av studenter, lärare och övrig personal på skolan. Du kan även anmäla om du
har sett något, sett någon annan blivit utsatt eller om det är något som har hänt som vi bör
veta. Det är viktigt att du bara delar med dig av information som du känner dig bekväm
med, men ju mer information som du är villig att dela med dig av desto lättare blir det för
oss att driva fallet vidare.
Anonym anmälan görs via formuläret. Din anmälan skickas till Bergssektionens
SOS-ansvarige som för det vidare till Anders Alm Arvidsson som sitter som
utbildningsansvarig för ITM-skolan. Han ansvarar för utredning gällande diskriminering,
trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling inom ITM-skolan. Vår
SOS-ansvarige kommer följa upp med vad som händer med ärendet.
Om du vill dela med dig av dina kontaktuppgifter med KTHs utredare och fortfarande vara
anonym kan vi driva fallet åt dig. KTH kommer inte kunna göra en officiell utredning men vi
kan återkoppla till dig om de skulle behöva mer information och vad KTH gör.
Icke-anonym anmälan gör via samma formulär. Du kan uppge dina kontaktuppgifter längst
ner i formuläret.
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Om du inte vill anmäla via formuläret kan du anmäla direkt via mail till:
● Vår SOS-ansvarig, i person eller via mail, sos@b.kth.se.
● Bergssektionens ordförande, ordf@b.kth.se.
● Anders Alm Arvidsson, anders.alm.arvidsson@itm.kth.se.
● THS studiesocialt ansvarig som arbetar med JML, studiesocialt@ths.kth.se.
● THS mottagningsansvarig, mottagning@ths.kth.se.
Här finns kontaktinformation till KTHs studenthälsa som erbjuder kuratorer och
sjuksköterskor med tystnadsplikt. Besök hos dem är gratis.
https://www.kth.se/utbildning/studentliv/studenthalsan-1.757

Nyttiga länkar:
● https://www.kth.se/student/studentliv/likabehandling-jams
● https://www.kth.se/polopoly_fs/1.514744.1414661179!/Ärendehantering%20%2020
141013.pdf
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§13.4 Samboavtal mellan Open och Bergs
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1. Definitioner
Bergs - Kongliga Bergssektionen.
OPEN - Sektionen för Öppen Ingång.
Sektionerna - Open och Bergs.
Hardox - Bergs och Opens gemensamma sektionslokal.
Gruvan - Mötesrum i Hardox.
Stängning - Innebär att lokalen endast är öppen för de som lagt en bokning.
Går sönder - Föremål/inventarie sätt i obrukbart tillstånd.
Samboavtalet - Detta avtal.

2. Parter
Bergs och OPEN åtar sig att gemensamt följa detta avtal.

3. Syfte
Syftet med detta avtal är att etablera gemensamma rutiner och samsyn på frågor som rör
båda sektionerna, t.ex. sektionslokalen Hardox. Avtalet skall även tillhandahålla ett ramverk
för framtida avtal och gemensamma policies. Med detta avtal skall Open och Bergs
samarbete förbättras och befästas så att det goda samarbetet kan bestå genom
generationerna.

4. Giltighetstid
Detta avtal är giltigt i ett år och båda styrelserna skall verka för att förnya avtalet innan det
löper ut. Avtalet gäller från 1 mars till 28 februari nästkommande år. Vill vardera sektionen
inte förnya avtalet skall styrelsen informera den andra sektionens styrelse senast en månad
innan giltighetstiden löper ut. Detta för att en ny version ska kunna förhandlas fram.

5. Tolkning
Om avtalet behöver tolkas görs detta av minst 2 personer från varje sektionsstyrelse.
Ordförande och Lokalansvarig från sektionerna skall ingå i denna grupp. I tolkningsgruppen
ska OPEN och Bergs ha lika många representanter. Tolkning sker genom omröstning av
tolkningsförslag. Vid lika röstetal avgör lotten.

6. Hierarki
Detta avtal är fungerar som ett ramverk för framtida avtal mellan sektionerna. Därför är
detta avtal överordnat alla andra avtal som skrivs mellan sektionerna och alla gemensamma
policies mellan sektionerna.
Avtalet är underordnat stadgar och reglementen som de båda sektionerna har antagit. Vill
någon sektion införa en reglementes- eller stadgeändring som bryter mot detta avtal bör
minst en representant från den andra sektionen bjudas in till beslutande sektionsmöte med
yttranderätt för att tala för sin sektions syn på frågan. Beslutas sagda reglementes- eller
stadgeändring skall detta avtal och berörda gemensamma policies omförhandlas
omedelbart.

6.1. Gemensamma policies
Sektionerna kan ta fram gemensamma policys. Dessa ska godkännas av respektive sektion
enligt för sektionen gällande regler och sedan införas som bilagor till detta samboavtal.
Gemensamma policies är underordnade detta avtal och båda sektionens stadga och
reglemente i den mån sådant existerar. Gemensamma policies står över sektionernas egna
policies.
Med detta avtal åligger det sektionerna att följa alla gemensamma policies och avtal.

6.2. Avtal
Andra avtal mellan sektionerna kan förhandlas fram för att komplettera samboavtalet. Dessa
avtal är underställda samboavtalet. Överenskommelser kring frågor med längre horisont, ett
år eller mer, som t.ex. frågor om sektionernas relation eller principer för samlevnad i Hardox
bör i möjligaste skrivas in i samboavtalet.
Gemensamma avtal ska godkännas av båda sektionernas styrelser och respektive
firmatecknare.

7. Hardox
Det får maximalt befinna sig 150 personer i lokalen. Förutsatt att maxantalet i lokalen inte
har nåtts kan ingen sektionsmedlem vägras tillträde till lokalen, även om den är bokad.
Under pågående alkoholservering har personal rätt att neka medlem tillträde enligt de skäl
som specificeras i alkohollagen och i sektionernas alkoholpolicy.

Den person som bokat sektionslokalen och/eller mötesrummet är personligen ansvariga för
de aktiviteter som förekommer under bokningen. I övrigt gäller KTH-handbokens regler för
fester och sammankomster i KTH:s lokaler.

8.

Bokning av Hardox och Gruvan

Hardox kan bokas av sektionsorgan och funktionärer för sektionsaktivitet eller aktivitet enligt
överenskommelse med sektionernas styrelser. Om organ inom THS, kårföreningar och
andra sektioner vill boka Hardox krävs tillåtelse från båda sektionernas respektive
ordförande samt KTHs lokalgrupp i enlighet med KTHs festregler.
Begäran om bokning av Hardox riktas till de lokalansvariga på sektionerna. Beslut om att
bevilja eller avslå bokningsbegäran fattas av de lokalansvariga på sektionerna från fall till fall
och ska kommuniceras till den som ansökt om bokningen.
Hardox ska städas efter användning. Vid upprepade fall av dålig städning eller vårdslöst
beteende har de lokalansvariga på sektionerna har rätt att ta bort en kommande bokning
tills en överenskommelse mellan personen ansvarig för bokningen och lokalansvariga har
nåtts.

8.1.1.

Bokningsvillkor för Hardox
●
●

●
●

8.1.2.

Hardox får bokas från och med klockan 15:00 under läsdagar.
Vid samordnade event skall det alltid finnas en utrymningsansvarig
förutsatt att antalet personer i lokalen är över 20 personer vid
alkoholservering eller över 50 utan alkoholservering.
Det ska alltid finnas en person som är ansvarig för bokningen vid
utlåning av lokalen till THS-organ, kårförening eller annan sektion.
Sektionernas lokalansvariga förbehålles rätten att ta bort bokningar
som strider mot detta avtal.

Prioritering
Vid bokningar gäller först till kvarn. I enlighet med följande
prioriteringslista kan bokningar övertas om synnerliga skäl föreligger
och detta godkänns av sektionernas lokalansvariga däremot kan
ingen tvingas att ändra bokning av Hardox med mindre än två
veckors varsel.

1.
2.
3.
4.

Sektionsorgan eller funktionärer.
THS-organ, kårföreningar eller annan sektion vid THS.
Enskild sektionsmedlem
Utomstående med koppling till lokalen.

8.1.3.

Bokning av Gruvan
För bokning av Gruvan gäller samma regler för städning som för
Hardox. Gruvan får inte användas som ett förråd. Undantag får göras
med godkännande från sektionernas lokalansvariga.
Vid bokning av Hardox ska den som bokat Hardox tillfrågas innan
Gruvan får bokas separat. Om Hardox har bokats och Gruvan har
bokats av någon med samma prioriteringsnivå står bokningen av
Gruvan kvar. Undantag kan beviljas av lokalansvariga om synnerliga
skäl finns. Om alkoholservering ska förekomma har de som bokat
Hardox företräde.

9.

Stängning

Hardox får stängas under en bestämd tidsperiod efter likalydande överenskommelse av
respektive sektionsstyrelse och ska prövas på nästföljande styrelsemöte. Stängning kan
även ske efter beslut av sektionslokalens upplåtare. Information om stängning måste
annonseras i sektionernas officiella informationskanaler senast fyra läsdagar i förväg.
Vid stängning av lokalen kan medlem nekas tillträde till lokalen. Medlem ska alltid visa
största möjliga hänsyn mot den/de som bokat lokalen.
Bokning av Hardox som sträcker sig över lunchtid räknas som stängning och kräver
godkännande av respektive styrelse. Vid aktivitetet eller bokning som inte förhindrar
studenternas tillgång till lokalen behöver lokalen inte stängas. Information om aktivitet eller
bokning ska annonseras i sektionernas officiella informationskanaler senast fyra läsdagar i
förväg.
Vid stängning avbokas eventuella krockande bokningar.

9.1.

Inventarier

Inventarier definieras som större inköp, som inte har för avsikt att förbrukas under kortare
tid. Därav skiljs det mellan inventarier och förbrukningsartiklar.
Gällande förbrukningsartiklar betalar OPEN 10% och Bergssektionen 90 % vid inköp. Det
som ligger till grund för detta är mängden de olika sektionerna brukar lokalen.
- Denna kostnadsuppdelning kan därför ändras om uppdelningen gällande
användande av lokalen ändras.

9.2.

Inköp

Vid inköp eller Införskaffande av större inventarier till sektionslokalen krävs sektionernas
lokalansvarigas godkännande.
Vid inköp av större inventarier till Hardox ska ett samråd ske mellan sektionerna för
eventuell delägarrätt. Den andre parten har alltid rättighet att köpa in sig på 50% av
inventarier. Om en av sektionerna avstår inköpet, tillfaller äganderätten sektionen som står
för inköpet.

●

Alla inventarier som införskaffats för gemensamt bruk eller förvaras på gemensam
yta måste först godkännas av sektionernas lokalansvariga för vardera sektion.

●

Lösa inventarier som betalas av en sektion är den sektionens privata egendom och
kan förvaras i sektionens förråd eller, enligt överenskommelse mellan sektionerna, på
gemensamma ytor.

●

Inventarier som införskaffas i samarbete med parter utanför sektionerna ska
behandlas separat med eget avtal, om sådant inte existerar gäller detta dokument.

●

Samtliga större inventarier eller förändringar i Hardox ska bekostas gemensamt om
inte annat fastslagits av båda sektionernas styrelser. I fall där beloppet inte delats
lika äger sektionerna andelar motsvarande sin del av insatsen. Undantag om
ägandeskap kan fattas av styrelse för den sektion med högst insats i köpet, dock
alltid till fördel för den andra sektionen.

9.3.

När gemensam inventarie går sönder

När en gemensam inventarie går sönder under normalt slitage och/ eller behöver ersättas,
ska båda sektionerna bekosta lika delar om inget annat fastslagits av båda sektionernas
lokalansvariga. Lokalansvariga, har vid ersättande inköp möjlighet att besluta om ändrat
ägandeskap av inventariet.
När en gemensam inventarie går sönder under medvetna omständigheter löses detta
internt inom den skyldiges sektion.
När en gemensam inventarie bevisligen går sönder av misstag delas kostnaden lika mellan
sektionerna.
När gemensam inventarie går sönder vid utlåning av lokalen till THS-organ, kårförening eller
annan sektion ska full ersättning utkrävas av denna tredje part.

9.4.

När en inventarie tillhörande enskild sektion går sönder

När en inventarie som ägs av en sektion går sönder av sektionens egna händer löses det
internt inom sektionen oavsett vad för post eller position sektionsmedlemmar har.
Om en inventarie tillhörande en sektion går sönder av den andra sektionens handlingar
löses det internt inom den sektionen som tog sönder inventariet. Där avsikten är att ersätta
det trasiga inventariet.
När inventarie tillhörande enskild sektion sätts ur brukbart tillstånd vid utlåning av lokalen till
THS-organ, kårförening eller annan sektion ska full ersättning utkrävas av den parten.

9.5.

Förvaring och förvaringsutrymmen

Skåpen och förrådet i Gruvan tillhör Bergs. Förrådet vid baren på båsens sida och utrymmet
framför tillhör OPEN. Ytor där ägarskap inte nämnts tillhör båda sektionerna och beslutas
om av lokalansvariga.

9.6.
●
●

●
●

Köket

Sektionerna har i mån av behov rätt till lika förvaringsutrymmen och utrustning i de
gemensamt ägda delarna av köket.
Var och en ansvarar för att märka sina matvaror och matlådor med namn och datum.
Omärkta matvaror eller matlådor som lämnats i sektionslokalen får slängas eller ätas
upp.
Märkta matvaror eller matlådor som lämnats i Hardox ska slängas då dessa gått ut.
Vid planerad storstädning i köket ska informationen om detta gå ut via sektionernas
officiella informationskanaler i skälig tid.

9.7.

Städning

Varannan vecka ansvarar respektive sektion för samtliga gemensamma ytor kontinuerligt
återställs till presentabla tillstånd. Det åligger Open och bergs styrelse att upprätta tydliga
instruktioner gällande vad som skall städas och hur det ska städas, samt att hålla
instruktioner lättillgängliga, se bilaga.
Förvaringsutrymmen tillhörande enskild sektion ska hållas städade. Ansvar för att detta
sköts ligger på den sektion som förrådet tillhör.

9.8. Klagomål
9.9.

Ställande av klagomål

Alla klagomål från ena sektionen (klagande sektion) till den andra (beklagad sektion) ska gå
genom respektive sektionsstyrelse. Klagomålet ska först ställas till ansvarig för det
klagomålet gäller, saknas en sådan ansvarig eller om ansvarig är okänd ställs klagomålet till
beklagade sektionsstyrelse.

9.9.1.

Skriftlig framställan av klagomål

Får den klagande parten fortfarande inte gehör för sitt klagomål kan ett skriftligt klagomål
ställas till den beklagade sektionens styrelse. En sådan skriftlig framställan av klagomål skall
innehålla vad som hänt, när det hände och varför detta är beklagansvärt ur den klagande
sektionens syn.

9.10.

Tvist

Om den beklagade sektionen anser att ett ställt klagomål inte är berättigat måste
sektionernas styrelser diskutera detta.. Uppstår då tvist i frågan ska frågan tas upp till
förhandling mellan representanter för båda sektionernas styrelser.
Om problemet inte kan lösas via diskussion bör en icke-partiskt tredje part, exempelvis THS,
bjudas in till diskussionen.

Sektionen för Öppen ingång

Kongliga Bergssektionen

___________________________________
Ort och datum

___________________________________
Ort och datum

___________________________________
Underskrift firmatecknare 1

___________________________________
Underskrift firmatecknare

___________________________________
Namnförtydligande

___________________________________
Namnförtydligande

___________________________________
Ort och datum

___________________________________
Ort och datum

___________________________________
Underskrift firmatecknare 2

___________________________________
Underskrift firmatecknare 2

___________________________________
Namnförtydligande

___________________________________
Namnförtydligande

9.11. Bilagor
I.

Bilaga 1: Checklista för städning av Hardox

Gemensam policy
för städning av Hardox
Sektionen för Öppen ingång och Kongliga
Bergssektionen
Vecka:
Ansvariga:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Tömma diskställ
Torka av bord, bås, köket och baren
Slänga omärkta matlådor + annat diverse äckel från kylen
Göra rent diskhoar
Göra rent micros
Sätta på diskmaskinen
Fylla på handdukar
Byta/koka wettextrasor
Fylla på inköpslistan om något städmedel behöver köpas in
Sopa golv
Köra städmaskinen

Vi intygar nedan att vi har städat Hardox den ___________________________ (datum)

___________________________________
Underskrift och namnförtydligande

___________________________________
Underskrift och namnförtydligande

Om lokalen inte är i städat skick vid överlämning mejlas bilder till styrelsen@b.kth.se
samt skyddsombud@open.ths.se.

II.

Bilaga 2: Gemensam Policy för Affischering

Gemensam policy
för affischering
Sektionen för Öppen ingång och Kongliga
Bergssektionen
§1. Formalia
1.1. Parter
Kongliga bergssektionen (Bergs) och Sektionen för Öppen ingång (Open) åtar sig att
gemensamt följa denna policy.
Denna policy är underställd båda parternas eventuella stadgor och reglementen.

1.2. Omfång
Policyn gäller all affischering i Hardox. Med affischering avses uppsättande av till exempel,
men inte uteslutande, posters, affischer, plakat eller notiser.

1.3. Undantag
Undantag från denna policy görs om implementerandet av denna policy bryter svensk lag,
KTH:s policies, Akademiska hus:s policies eller THS centralts policies.
Denna policy gäller inte anmälningslistor och formulär med Bergs eller Open som
avsändare.

1.3. Ändring
Policyn får endast ändras genom beslut av både Open och Bergs styrelser.

§2. Affischers innehåll och utformning
Anslagna affischer ska vara relaterade till något av följande områden för att få sättas upp:
●
●
●

Sektionernas (Bergs och Opens) verksamhet
Programmen COPEN och CMATDE på KTH
THS

●

Övrigt som är av intresse för studenter på programmen COPEN och CMATDE på
KTH

Vid uppsättning av affischer skall följande information antecknas i en lista på anvisad plats:
●
●
●
●

Avsändare
Affischens namn
Uppsättningsdatum
Nedtagningsdatum

Efter en månad måste affischen få ett nytt godkännande genom att avsändaren skriver upp
affischen på listan igen.
Uppsatta affischer får max vara av storlek A3
Bedömning av vilka affischer som uppfyller villkoren görs av för endamålet utsedd ansvarig,
se 4§.

§3. Platser för affischering
Affischer får endast anslås på de två uppsatta anslagstavlorna, en på den södra väggen vid
utgången från hardox, kallad den gemensamma anslagstalan, och en på den södra väggen i
hardox stora rum till höger om fönstren till bergsgruvan.
Anslagstavlan i hardox stora rum är tudelad och ena halvan hör till Open och den andra
halvan till Bergs. På Opens tavla anslås endast affischer med Open eller OPENister som
avsändare och på Bergs tavla anslås endast affischer med Bergs eller Bergsmän som
avsändare.
På den gemensamma anslagstavlan vid utgången får endast affischer från avsändarna KTH,
THS centralt eller andra sektioner under THS sättas upp.

§4. Implementering och uppföljning
Från varje sektion utses en ansvarig som ansvarar för att denna policy efterlevs.
För Opens anslagstavla ansvarar Opens lokalansvarige eller annan av Opens styrelse
utsedd representant för Open.
För Bergs anslagstavla ansvarar Bergs lokalansvarige eller annan av Bergs styrelse utsedd
representant för Bergs.
Utsedd ansvarig från respektive sektion ansvarar för:

●

●

●
●
●

att godkänna på respektive sektions anslagstavla samt den gemensamma
anslagstavlan uppsatta affischer och anslag som följer denna policy och anteckna
på avsedd lista att affischen är godkänd
att ta ner affischer och anslag som inte följer denna policy från respektive sektions
anslagstavla samt den gemensamma anslagstavlan och anteckna på avsedd lista att
de inte blivit godkända.
att rensa respektive sektionens anslagstavla samt den gemensamma anslagstavlan
från gamla affischer.
att ta ned affischer uppsatta utanför avsedd plats (se paragraf 3)
att informera de som vill sätta upp affischer om gällande regler.

§5. Policyns antagande
Policyn antogs av Sektionen för Öppen Ingångs styrelsemöte 2019-02-08
Policyn antogs av Kungliga Bergsektionens sektionsmöte DATUM

III.

Bilaga 3: Gemensam Policy för Alkoholservering

Gemensam policy
för alkoholservering
Sektionen för Öppen ingång och Kongliga
Bergssektionen
Innehållsförteckning
1. Bakgrund
2. Relationen till andra föreskrifter
3. Omfattning
4. Hållbar alkohol-policy
4.1 Sektionerna ska verka för att:
4.2 Tillvägagångssätt för att uppnå en hållbar alkoholnorm

5. Alkoholservering i Hardox
5.1 Nykter personal
5.2 Alkoholfria alternativ skall erbjudas
5.3 Öppnande av bar
5.4 Alkohol utanför och i sektionslokalen
5.5 Överservering
5.6 Arrangemang utanför det permanenta serveringstillståndet
5.7 Alkohol bakom bardisk och självservering
5.8 Alkohol subventionerad av sektionen

6. Policyns antagande

1.Bakgrund
Sektionerna ska verka för att få en hållbar alkoholnorm. Vid alkoholrelaterade event ska
sektionerna verka för att alla ska känna sig trygga och inkluderade oavsett om de dricker
alkohol fritt eller alkohol. Sektionerna ska sträva efter att sektionernas medlemmar ska ha en
sund relation till alkohol och minska olyckor, skador och diskriminering, sexuella
trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling som kan förekomma vid
alkoholkonsumtion.
Mottagningen och KBM/OKM har ett extra stort ansvar att verka för att få en hållbar
alkoholnorm på sektionernas. Dessa organ erbjuder flertal event där alkohol erbjuds.

2. Relationen till andra föreskrifter
Öppen ingång och Kongliga Bergssektionen är en del av THS organisation och ska följa
THS alkohol- och drogpolicy som fastställs av Kårfullmäktige. Det här dokumentet ska ses
som ett tillägg till THS alkohol- och drogpolicy.
Vidare finns Alkohollagen (SFS 2010:1622), vilket denna policy syftar till att förtydliga för
sektionernas verksamhet.
I de fall detta dokument står i konflikt med Sveriges rikes lag, THS alkohol- och drogpolicy,
eller andra av KTH eller THS uppsatta regler är detta dokument underordnat.

3. Omfattning
Denna policy omfattar event som anordnas av sektionerna eller i sektionslokalen. Policyn
gäller endast alkohol då andra droger är totalt förbjudna.

4. Hållbar alkohol-policy
4.1 Sektionerna ska verka för att:
●
●
●
●
●
●

Det ska alltid vara en trygg plats för alla närvarande vid event då alkohol förtärs.
Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas vid event då alkohol förtärs.
Ingen ska bli hetsad att dricka alkohol.
Ingen ska bli skuldbelagd för att dricka alkohol.
Ingen ska bli ifrågasatt varför de dricker eller inte dricker alkohol.
Motverka att personer hamnar i ett alkoholmissbruk.

4.2 Tillvägagångssätt för att uppnå en hållbar alkoholnorm

●
●
●

Sektionerna ska erbjuda event där alkohol inte förtärs.
Vid event då alkohol förtärs skall det göras tydligt vem som är säkerhetsansvarig,
samt serveringsansvarig.
Sånger som sjungs på event ska inte enbart handla om alkohol. När alla sånger som
sjungs handlar om alkohol stärker det normen som hävdar att en måste förtära
alkohol för att vara delaktig.

5. Alkoholservering i Hardox
5.1 Nykter personal
Serveringspersonal ska vara nyktra när de arbetar vid event med serveringstillstånd.
Serverings- samt festansvarig ska alltid vara helt nyktra under hela eventet.

5.2 Alkoholfria alternativ skall alltid erbjudas
Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas vid event då alkohol förtärs. Detta innefattar även
interna fester och teambuilding. Alkoholfria alternativ ska vara minst lika lockande i smak.
Det alkoholfria alternativet ska alltid vara billigare än det motsvarande.

5.3 Öppnande av bar
Alkohol bör ej förtäras i sektionslokalen under skoltid om inte lokalen är bokad för ett event
med en godkänd festanmälan. Mellan 08.00–16.00 varje helgfri vardag under ordinarie
läsperiod är att betrakta som skoltid. Det är möjligt att göra spontana öppnanden av bar,
förutsatt att personal med STAD-utbildning är på plats, samt att antalet personer i lokalen
inte överstiger 20 personer (50 för alkoholfria evenemang).
Öppnande av baren kan göras av personer som har godkänt betyg i STAD-utbildningen.
Utöver detta krävs också ett godkännande av firmatecknarna på tillståndet (dvs ordförande
eller klubbmästare). Det kan vara en skriftlig eller ett muntligt godkännande.

5.4 Alkohol utanför och i sektionslokalen
Medtagen alkohol får aldrig förtäras i lokalen. Endast alkoholen som är inköpt av
eventpersonalen får förtäras under event. Det är förbjudet att ta med servad alkohol ut ur
lokalen. Undantag för detta gäller bara under vissa utökade tillstånd. Utökade tillstånd kan
endast införskaffas av Bergssektionens Klubbmästaren eller Sektionsordförande. Hardox får
endast använda tio utökade tillstånd per år.

5.5 Överservering

Serveringspersonal får endast servera två standardglas per köp och person. En gäst får köpa
fler enheter om dessa är ämnade för fler personer. Serveringspersonalen ska säkerställa att
gästerna inte förtär mer än två enheter i taget. Överserverad gäst får inte vistas i lokalen och
bör få hjälp av personal att komma hem eller till lämplig vårdinrättning på ett tryggt och
säkert vis.

5.6 Arrangemang utanför det permanenta serveringstillståndet
Vid arrangemang utanför sektionernas permanenta serveringstillstånd skall nödvändiga
tillstånd införskaffas. Om tillfälligt utökat alkoholtillstånd ej erhållits skall alkoholservering
likväl endast ske i enlighet med alkohollagen.

5.7 Alkohol bakom bardisk och självservering
Alkohol- eller alkoholkaraktäristiska drycker får inte förtäras bakom baren och ingen får sälja
och servera alkohol till sig själv.

6. Policyns antagande
Policyn antogs av Sektionen för Öppen Ingångs styrelsemöte DATUM
Policyn antogs av Kungliga Bergsektionens sektionsmöte DATUM

Kongliga Bergssektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
THS Bergssektionen ∙ 100 44 Stockholm

§14 Presentation av urnvalet gällande Sektionssamt vice ordförande

KONGLIGA BERGSSEKTIONEN

Kongliga Bergssektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
THS Bergssektionen ∙ 100 44 Stockholm

§15 Valberedningens utlåtande
Attributör: Valberedningen vill rekommendera Elias Reiland som attributör. Han är
engagerad i sektionen och skulle göra ett bra jobb. Dessutom är han söt och klär sig bra.
Klubbis: Valberedningen vill rekommendera MB Galdo som klubbis. MB har gett
uppfattningen av att vara mycket taggad på posten och är en engagerad KBM medlem med
mycket erfarenhet. Valberedningen vill även uppmuntra att bryta trenden av den tidigare
mansdominerade funktionärsposten och tycker att det är mycket roligt att MB är taggad.
Vice Klubbis: Valberedningen vill rekommendera Fredrik Bjälå som vice klubbis.
Fredrik är aktiv inom KBM och har mycket relevant erfarenhet. Fredrik verkar även vara
driven, engagerad och har många ideer att ta med till organisationen i KBM.
Gorillaredaktör: Valberedningen vill rekommendera Niklas Jespersson som
gorillaredaktör. Niklas verkar vara driven och taggad på att styra upp gorillaredaktionen
som legat på is på senaste tiden. Detta tycker valberedningen är roligt och vill uppmuntra till
det!
Sektionsrevisor: Valberedningen vill rekommendera Håkan Blomkvist som
sektionsrevisor. Han har tidigare erfarenhet och verkar som en lämplig kandidat för att
utföra det som krävs av posten.
Femten: Valberedningen vill rekommendera Emil Johansson som femten. Har varit
aktiv inom NLG och verkar vara taggad på posten och valberedningen tror att han skulle
göra ett bra arbete.
PAS: Valberedningen vill rekommendera Monika Rolinska som PAS. Hon har
erfarenheter av bland annat styrelsearbete som KOMMA och har hjälpt studienämnden
mycket under tidigare verksamhetsår. Hon är väldigt engagerad och driven inom
studiebevakningsfrågor.
SOS : Valberedningen rekommenderar Milou Göransson som SOS.
erfarenhet som PAS och är därför en rimlig kandidat som skulle göra ett bra jobb.
Webmaster: Vakant
I-sekreterare: Vakant
SNO: Vakant
KOMMA: Vakant
Sekreterare: Vakant

Kongliga Bergssektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
THS Bergssektionen ∙ 100 44 Stockholm

§16 Val av styrelseledamöter
16.1 Val av sekreterare
Vakant, fria nomineringar

16.2 Val av Femte ledamoten
Emil Johansson
Öppna för fria nomineringar

16.3 Val av klubbmästare
MB Galdo
Fredrik Bjälå
Öppna för fria nomineringar

16.4 Val av KOMMA
Vakant, fria nomineringar

KONGLIGA BERGSSEKTIONEN

Kongliga Bergssektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
THS Bergssektionen ∙ 100 44 Stockholm

§17 Val av sektionsrevisor
Valberedningen rekommenderar Håkan Blomkvist

KONGLIGA BERGSSEKTIONEN

Kongliga Bergssektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
THS Bergssektionen ∙ 100 44 Stockholm

§18 Val av övriga poster
18.1 Val av Vice Klubbmästare
Fredrik Bjälå
MB Galdo

18.2 Val av SNO
Vakant

18.3 Val av PAS
Monika Rolinska
Lina Berglund

18.4 Val av SOS
Milou Göransson

18.5 Val av Attributör
Elias Reiland

18.6 Val av Webmaster
Vakant

18.7 Val av I-sekreterare
Vakant

18.8 Val av Gorillaredaktör
Niklas Jespersson

Kongliga Bergssektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
THS Bergssektionen ∙ 100 44 Stockholm

§19 Samlevnadsansökan

Kongliga Bergssektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
THS Bergssektionen ∙ 100 44 Stockholm

§20 Övriga frågor

Kongliga Bergssektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
THS Bergssektionen ∙ 100 44 Stockholm

§21 Mötets högtidliga avslutande

Ekonomisk redovisning: Mottagning 2018

Event Datum Datum
18.04.21
18.05.17
18.05.09
---18.08.17
18.05.21
18.05.17
18.07.20
------18.08.07-08
18.08.07-08
18.08.07
------------18.08.13
18.08.13
18.08.13
18.08.13
v -1
18.08.14
18.08.14
18.08.15
18.08.14
18.08.14
18.08.14
18.08.15
------18.08.15
18.08.15
------18.08.16
18.08.16
18.08.16
18.08.15
18.08.15
18.08.17
18.08.16
18.08.17
18.08.17
---18.08.17
18.08.18
18.08.15
---18.08.18
18.08.18
18.08.20
18.08.14
18.08.20
18.08.17&09.07
18.08.18
18.08.18
18.08.17
18.08.17
18.08.17
---18.08.21

18.04.23
18.05.04
18.05.10
18.05.11
18.05.18
18.05.24
18.06.04
18.07.03
18.08.01
18.08.08
18.08.08
18.08.08
18.08.08
18.08.09
18.08.12
18.08.13
18.08.13
18.08.13
18.08.13
18.08.13
18.08.13
18.08.13
18.08.14
18.08.14
18.08.14
18.08.14
18.08.14
18.08.14
18.08.15
18.08.15
18.08.15
18.08.15
18.08.15
18.08.15
18.08.15
18.08.16
18.08.16
18.08.16
18.08.16
18.08.16
18.08.16
18.08.17
18.08.17
18.08.19
18.08.19
18.08.19
18.08.19
18.08.19
18.08.19
18.08.19
18.08.19
18.08.20
18.08.20
18.08.20
18.08.20
18.08.20
18.08.20
18.08.20
18.08.20
18.08.20
18.08.20
18.08.20
18.08.20
18.08.20
18.08.21
18.08.21
18.08.21

Transaktion
Ingående Saldo
Påskfesten 2018
Slipscermoni: Slips
Mottagningsmöte 1 (Mat och Dryck)
Dunk Knölpåk från KBM
Slipscermoni: Mat
Häng med pH (innan sommaren)
Slipscermoni: Alkohol
T-shirts till Mottagare
Spons: Jernkontoret
Silverstjärnor till n0llan
Stora & Lilla Kräftis: Alkohol (Alla)
Stora & Lilla Kräftis: Mat (Phöseriet)
Stora Kräftis: Mat (Phadderiet)
Spons: Sektionsbidrag
Läsk till Mottagningen
Alkohol till Mottagningen
Dunk + Kran
Frukost
Frukost
Grillning (må kväll)
Lunchföreläsning
Mat Phadderiet
"Förkrök"
"Förkrök"
Bakistårta
Frukost
Gasquentasque: Mat
Lunch (tisdag v1)
Frukost
Kaffefilter
Kakor
Lunch
Phadderi Phaddera (Filip Ivarsson)
Päronsaft + Krossade Tomater
Spons: Jernkontoret 2
Ersättning för Tam Vu (Fakeföreläsning)
Frukost
Lunchföreläsning
Phadderi Phaddera (Fredrick Fager)
Phadderia Phaddera (Sofia Larsson)
Stugan: Mat
Phöseriets Limo till Tekniska
Stugan: Komp.
Duk (Stugan) & Päron (Neumans avslöjande)
Facklor och Bengaler (Phösarceremoni & Nolleceremoni)
Frukost
Sommargasque: Komp.
Phadderi Phaddera (Jacob Nilsson)
Snacks & Mer
Sommargasque: Alkohol
Sommargasque: Mat
CASH ARSTA
Frukost
Gasquentasque: Biljetter
HEMKÖP NACKA F
KNAT: Myrorna (Mathias Abelin)
Marschaller och Nejlikor (Båda ceremonierna)
MAXI ICA STORM
Sommargasque: Biljetter
Sommargasque: Efterkör
Stugan: Biljetter
Stugan: Efterkör
Stugan: Hyra
TEST
BULLENS CAFE
Fångarna i Gruvan: Bjällror
SNABBGROSS STO

Konto
Kassa
Intäkter
Utgifter
Intäkter
Utgifter
16 543,84
13176,00
6600,00
6600,00
1194,00
827,58
6000,00
1475,00
1347,00
133,50
878,90
5113,00
5113,00
20000,00
36,00
4627,40
3029,16
1766,48
55000,00
1389,54
2595,90
281,00
220,88
246,20
381,05
3412,00
373,65
84,00
127,75
339,18
279,65
2745,45
2122,00
339,18
129,50
125,30
1804,13
321,33
54,85
20000,00
500,00
108,30
5250,00
338,74
413,15
4996,56
1700,00
174,75
138,37
870,00
127,25
366,00
234,26
472,65
1990,02
1992,48
3666,52
146,92
1310,00
235,60
300,00
610,00
69,00
6550,00
5200,00
1730,00
1040,00
1750,00
10,00
3200,00
69,09
1818,65

18.08.21

18.08.24
18.08.24
18.08.24
18.08.24
18.08.24
----

18.08.24
18.08.24
18.08.24
18.08.24
18.08.24
18.08.27
---18.08.31
18.08.31
18.08.31
18.08.21
18.08.21
18.08.21
18.09.01
18.09.01
18.08.14
18.08.20
------18.09.07
18.09.07
------18.04.21
18.09.12
------18.10.06
---18.10.06

-------

///

18.08.22 Middag till "Utebio"
18.08.23 BULLENS CAFE
18.08.23 SNABBGROSS STO
18.08.23 Uppdragsgasque: Alkohol + Återköp av KBM från sommargasque
18.08.23 Uppdragsgasque: Komp
18.08.23 Uppdragsgasque: Mat
18.08.24 Lunch
18.08.24 STOCKHOLM STAD
18.08.24 Uppdragsgasque: Komp
18.08.27 Sopsäckar
18.08.27 TRAFIKKONTORET
18.08.27 TRAFIKKONTORET
18.08.27 Uppdragsgasque: Biljetter
18.08.27 Uppdragsgasque: Catering
18.08.27 Uppdragsgasque: Efterkör
18.08.27 Uppdragsgasque: Komp
18.08.27 Uppdragsgasque: Komp
18.08.28 Nollepubrundan: 10 st Panpizza
18.08.28 STOCKHOLM PARK
18.08.29 Spons: SSAB
18.09.03 Gammelphösgasque: Biljetter
18.09.03 Gammelphösgasque: Catering 18.09.03 Gammelphösgasque: Efterkör
18.09.04 Fångarna i Gruvan: Citroner
18.09.04 Fångarna i Gruvan: Tejp
18.09.04 Fångarna i Gruvan: WalkieTalkie
18.09.04 Gammelphösgasque: För/Efterrätt
18.09.04 Gammelphösgasque: Mat Komp.
18.09.04 Gasquentasque: Komp.
18.09.04 KNAT: Chocklad och Mums Mums (Otto Ridemar)
18.09.04 Nollegasque: Sigillvax till inbjudan
18.09.04 Spons: Sandvik
18.09.07 Nollegasque: Korvgrillning m. Tillb + Helium & Marschaller
18.09.10 Helium till Heliumphös
18.09.10 Nollegasque: Biljetter
18.09.12 Märken: Sandvik
18.09.12 Nolleuppdrag: Riddare (August Åström)
18.09.13 Mjölk till Knölpåk
18.09.13 Phösarpub: Mat
18.09.16 Gobbel
18.09.17 Spons: Sandvik Coromant
18.10.09 Ettans För-Fest
18.10.09 Trängselskatt (Evves Bil)
18.10.26 Ettans Fest
18.09.18 Retur Till Sektionen
18.09.21 Spons: Sandvik (märken)
18.09.22 Bensin (eves bil)
18.09.24 Märken: Nollegasque
18.10.01 Hoodies
18.10.01 Stugan: Bromma Buss AB
18.10.02 Kortavgift
18.09.14 & 18.10.03
Nollegasque: 2ggr sen biljett betalning
18.11.06 Spons: Uddeholm
18.11.20 Spons: SSAB
18.11.22 Märken: Chevroner
18.11.07 Märken: Phaddersköld
18.11.22 Nymble: Hyra; Nya Matsalen, Kröken
19.03.01 Nymble: Mat, Dukning, Service till Nollegasque
19.03.15 Parkeringsavgifter & Utökat tillstånd till 0-G (Sixten Johansson)

1266,65
4550,00
1237,93
8721,20
127,80
2454,79
1692,88
20,00
93,20
99,80
105,00
38,75
2860,00
6300,00
2105,00
57,50
118,13
82,95
20,00
15000,00
2820,00
4400,00
1770,00
152,75
189,70
379,74
2726,48
527,47
198,65
200,25
219,80
20000,00
65,90
259,95
38530,00
1712,00
84,99
332,64
1602,55
161,00
12100,00
1990,40
739,00
2448,60
15000,00
1712,00
2000,00
1930,00
17577,00
5749,00
325,00
2450,00
10100,00
6300,00
925,00
1455,00
22208,00
29831,00
1100

6952,95

Gasquer & Event (inkl Efterkör)
Påskfesten
Gasquentasque
Stugan
Uppdragsgasque
Nollegasque
Sommargasque
Stora & Lilla Kräftis
Gammelphös
B1K0/Obsidian
Ettans För- och Fest
Frukostar
Fångarna i Gruvan
Lunch (vanlig) + Middag
Lunch (föreläsning)
Slipscermonin
Quality of Life
Småevent (KNAT, Phaddera, etc.)
Alkohol till Mottagningen (+mjölk)
Tröjor & Märken
Lokalkostnad, Nymble (GasquenTasque & Nolle-G
Totalt (Gasquer & Event)

Intäkter
Utgifter
Skillnad
6600,00
6600,00
0,00
1310,00
2944,10
-1634,10
2770,00
12670,31
-9900,31
4965,00
17872,62
-12907,62
40980,00
39259,60
1720,40
11750,00
4348,50
7401,50
9423,04
-9423,04
4590,00
7653,95
-3063,95
0
4439,00
-4439
1468,38
-1468,38
791,28
-791,28
9942,24
-9942,24
20078,52
-20078,52
1475,00
3419,90
-1944,90
10,00
8873,14
-8863,14
8192,15
-8192,15
8928,54
-8928,54
5113,00
26782,00
-21669,00
22208,00
79563,00 215895,27 -136332,27

Spons
Jernkontoret
Sektionsbidrag
SSAB
Sandvik
Sandvik Coromant
Uddeholm
Från 2018
Totalt (Spons)

Intäkter
Utgifter
Skillnad
40000,00
40000,00
55000,00
15000,00
40000,00
21300,00
21300,00
21712,00
21712,00
12100,00
12100,00
10100,00
10100,00
29719,84
29719,84
189931,84
15000 174931,84

Totalt (Mottagningen 2018)

Intäkter
Utgifter
Skillnad
269494,84
230895,27
38599,57

