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§10.1 Trivselenkäten
Under årsskiftet 2018-2019 genomförde Bergssektionens styrelse en
enkätundersökning om trivsel på sektionen med tre huvudområden; allmän trivsel
på sektionen med tryck på jämställdhet och mångfald, trivsel och trygghet i
sektionslokalen Hardox samt alkoholkonsumtion på sektionen.

Enkätens uppbyggnad
Enkäten skickades ut i Bergssektionens nyhetsbrev den 23e december 2018 och
publicerades även i sektionens facebookgrupp, Kongliga Bergssektionen, vid flera
tillfällen.
Enkäten bestod av fem delar med rubrikerna: om dig, trivsel, Hardox, alkohol samt
övrigt. Delarna om trivsel, Hardox och alkohol var uppbyggda med flervalsfrågor
där de svarande skulle gradera sin upplevelse för flera olika påståenden. Delen
om dig var till för att kartlägga vilka sorters studenter som svarade på enkäten, och
delen övrigt möjliggjorde det att fånga upp övriga kommentarer. I övrigt fanns
även frågan om studenterna visste vad förkortningen JML stod för.

Resultat
Vid enkätens stängning den 15 e januari 2019 hade 36 studenter svarat på
enkäten. Enligt THS statistik har Bergssektionen 159 studerandemedlemmar, där
67 är manliga studenter, 51 kvinnliga studenter och 41 studenter som inte uppgett
könstillhörighet. Sektionen har även en stödmedlem. Detta innebär en
svarsfrekvens på 22,6% om alla som svarat på enkäten är sektionens medlemmar,
detta kan dock inte säkerställas då även studenter som inte formellt är medlemmar
i Bergssektionen har haft tillgång till svarslänken i facebookgruppen Kongliga
Bergssektionen.
Hela sammanställningen finns som bilaga, utskriven i Hardox samt på hemsidan.
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§10.2 BKW gick bättre än ok!
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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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§12 Utfrågning av kandidater till sektions- och
vice ordförande
Valberedningens utlåtande
Nedan följer de 3 kandidaturer till sektionsposterna ordförande och vice ordförande som
inkommit inför SM3 samt valberedningens utlåtande. Valberedningen har bestått av Milou
Göransson (PAS) och Tim Jureén (SNO).
Kandidaturer har lämnats av kandidaterna själva via ett formulär som har marknadsförts på
Bergssektionenes Facebook-sida samt genom lappar i Hardox.
Valberedningen anser att alla kandidater är vettiga och bra men har valt att
rekommendera Sanna Kylström som ordförande och Sigrid Karlsson som vice
ordförande. Valberedningen har fått uppfattningen att Sanna har bra koll på sektionen
och har visat engagemang och att Sigrid är driven och har relevant erfarenhet.
Valberedningen önskar också att mötet öppnar upp för fri nominering.
//Valberedningen genom Milou Göransson
Alla kandidater är:

Kandidater

Post

Sanna Kylström

Sektionsordförande

Mazza Frederico

Sektionsordförande

Sigrid Karlsson

Vice ordförande
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§12.1 Utfrågning av kandidater till
sektionsordförande
Sanna Kylström (Åk3)
Har du erfarenhet av någon liknande post?
Jag är balgeneral, har varit sångledare samt en värdefull resurs i KBM.
Varför är du lämplig för posten som Sektionsordförande?
- Jag har varit lite överallt inom sektionen och har erfarenhet av hur vår organisation
funkar.
- Har FEST- och STAD-utbildningen och är redo att skriva alkohollagsprovet.
- Jag är taggad på att lära mig och utvecklas inom posten.
Har du något personligt mål med din tid som Sektionsordförande?
- Skapa mysig stämning inom styrelsen.
- Jobba vidare på JML-planen som nuvarande styrelsen arbetat med.
- Införskaffa ny köksutrustning, som exempelvis diskmaskin.
- Förbättra sektionens sopsortering.
- Bli en bättre ledarroll.
Vad tycker du att Bergssektionen ska göra kommande år?
- Sortera avfall bättre.
- Hålla Hardox renare.
- Döpa städmaskinen.
- Förbättra relationen med OPEN.
- Laga diskhon i städförrådet.
- Sätta upp en extra hylla i städförrådet.
- Rensa upp i katakomberna.
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Frederico Mazza (Åk 4)
Har du erfarenhet av någon liknande post?
Yes i have some experience, i was part of the student union during my bachelor in Italy,
we used to take care of the new students at the beginning of every year.
Varför är du lämplig för posten som Sektionsordförande?
I am suitable as president because im sure that i will represent every students wish at the
best of my ability and so i will take the task very seriously with dedication and hard work to
make sure that everyone will have a good time during their studies at KTH.
Har du något personligt mål med din tid som Sektionsordförande?
My personal goal is mostly to integrate the international students in the chapter life and
events in respect with swedish traditions and customs.
Vad tycker du att Bergssektionen ska göra kommande år?
A new set of events, a better welcome committe for the new students and most of all a
better way to advertise all the events.
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§12.2 Utfrågning av kandidater till vice
ordförande
Sigrid Karlsson (Åk 1)
Har du erfarenhet av någon liknande post?
Vice ordförande för en mindre kampsportsförening.
Varför är du lämplig för posten som Sektionsordförande?
Gått ekonomi på gymnasiet (måste räknas som nått va?), lite erfarenhet av styrelsearbete i
andra idrotts sammanhang. Och gillar ju bergs ❤
Har du något personligt mål med din tid som Sektionsordförande?
Arbeta ännu mer med jml-frågor.
Vad tycker du att Bergssektionen ska göra kommande år?
Ta chansen att vara med och påverka, erfarenheter bredvid studierna är alltid trevligt.
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§13.1 Införande av Grafisk Profil
Bakgrund
Kongliga Bergssektionen har under sina första 200 år inte gjort sig kända för att vara
strukturerade. Ta dig tid och titta igenom sektionsdokument och du kommer finna
oändligt många olika layouts och skrivsätt. Detta leder till en otydlighet, likväl som ett
oproffsigt intryck. I och med att vi blir 200 år har stora ansträngningar gjorts för att göra
oss mer attraktiva som sektion och som en naturlig del av detta tycker vi att en grafisk
profil bör tillämpas.
Som Styrelse har ett av våra huvudsakliga mål varit att ta fram en grafisk profil som ska
leda till att vi är mer enhetliga i skriftlig kommunikation. Vårt mål med detta är att ge
dokument bättre struktur, tydlighet och göra dem mer estetiskt tilltalande.
En grafisk profil har nu tagits fram. Detta tillsammans med exempeldokument som enkelt
kan användas av sektionens medlemmar som hjälpmedel för att efterfölja den grafiska
profilen.
Med denna proposition vill vi som styrelse få stöd av SM till att tillämpa denna grafiska
profil som standard genom följande yrkanden.

Yrkande
Därmed yrkar jag på;
att införa denna grafiska profil som en del av Bergssektionens styrdokument.
1

att Styrelsen ändrar design och utformning på nuvarande dokument, så de följer
bestämd design.
2

Stockholm, 2019-03-28
Filip Ivarsson
Vice Ordförande 2018/2019
Profilen i sin helhet finns att läsa som bilaga, på hemsidan och på facebook!
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§13.2 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 SOSansvarige.
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 JMLfrågor
● Sprida kunskap om JML-frågor på sektionen
● Årligen kartlägga JML-läget på sektionen med hjälp av en enkätundersökning

Yrkande
Därmed yrkar styrelsen på:
att instifta en ny JML-nämnd på Kongliga Bergssektionen under paragraf §7.
1

att införa stadgaändringen: “SOS övervakar att sektionsmedlemmars fysiska och
psykiska arbetsmiljö hålls på en adekvat nivå. SOS är ansvarig för att tillsätta
en Jämlikhet-, Mångfald- och Likabehandlings-nämnd (JML-nämnd). Ansvarar för
Bunkern." under paragraf §6:4:26.
2

Stockholm, 2019-04-02
Styrelsen 2018/2019
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§13.3 Stadgeändring av Klubbmästare
Bakgrund
En strategisk styrelse går att se på många andra sektioner. Bergssektionens styrelse är inte
uppbyggt på detta sätt. Vi har poster som både är aktiva i styrelsearbetet samt leder sina
motsvarande arbetsgrupper. Detta kan vara väldigt tidskrävande men är också beroende
av engagemanget som individen lägger ner. Vilket, pga av tidsbrist, kan ge en splittrad
prioritering mellan styrelsens arbete samt KBMs verksamhet. Postens ansvar skulle behöva
delas upp på en extra person. Dvs sektionen skulle få en klubbmästare i styrelsen och en
klubbmästare för KBM. Klubbmästaren i styrelsen skulle enligt stadgarna ha samma
uppdrag. Vice klubbmästaren skulle behålla sitt ansvar över ekonomin och leveranser.
Arbetsuppgifterna skulle delas upp på följande sätt:
Nya klubbmästaren:
• Leder KBM.
• Funktionärspost.
• Kontakten med KTH-säkerhet.
• Sköter festanmälan.
• Ansvarar för KBMs medier och kanaler utåt.
• Leder den huvudsakliga pubverksamheten.
• Vakar över det hemliga receptet.
Ordinarie klubbmästare:
• Lokalansvarig.
• Styrelsepost.
• Firmatecknare.
• Kontakten med tillståndsenheten.
• Ser över nya klubbmästarens samt vice klubbmästarens arbete.
• Ansvarar över klubbmästarkostymen.
• Vakar över det hemliga receptet.
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Yrkande
Därmed yrkar styrelsen på;
att1
En ny klubbmästarpost ska införas, och ges ett fyndigt namn som
röstas fram av SM. Namnet bör ej liknas de redan existerande posterna för mycket.
att2 Införa en punkt i stadgarna: 6:4:28, “[Namnet på posten] ansvarar för KBMs
verksamhet, festanmälningar samt medier. Är kontakten till KTH-säkerhet.
att3 Revidera stadgepunkt 6:2:1 och lägga till [namnet på posten] efter “vice
klubbmästare”.
att4 Revidera stadgepunk 4:15:4 och lägga till [namnet på posten] efter “vice
klubbmästare”.
Stockholm, 2019-04-02
Styrelsen 2018/2019
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§13.4 Stadgeändring av 5:te ledamoten
Bakgrund

En strategisk styrelse går att se på många andra sektioner. Bergssektionens styrelse är inte
uppbyggt på detta sätt. Vi har poster som både är aktiva i styrelsearbetet samt leder sina
motsvarande arbetsgrupper. Detta kan vara väldigt tidskrävande men är också beroende
av engagemanget som individen lägger ner. Vilket, pga av tidsbrist, kan ge en splittrad
prioritering mellan styrelsens arbete samt NLGs verksamhet. Postens ansvar skulle behöva
delas upp på två extra personer. Dvs sektionen skulle få en Femten i styrelsen och en
BKW-ansvarig och en eventansvarig “NLE-ansvarig” i NLG-gruppen.
•
•

BKW-ansvarig skulle ansvara för att tillsätta en arbetsgrupp för BKW-mässan.
NLE-ansvarig skulle ansvara för att tillsätta en arbetsgrupp för mindre
sektionesevent ex. studieresor, företagspubar eller lunchföreläsningar relaterade
till näringslivet.

Denna uppdelning skulle frigöra mer tid åt Femten och NLE-ansvarig att anordna fler
företagsevenemang på sektionen. Det gör det även möjligt för Femten och de
delansvariga att lägga mer fokus på att även sträva efter samarbeten med nya företag.

Yrkande
Därmed yrkar styrelsen på;

att i stadgarna lägga till: “5:te är ansvarig för att tillsätta två arbetsgrupper med
varsin respektive underordnade gruppansvarig, BKW- samt NLE-ansvarig" under
paragraf §6:4:5.
1

Stockholm, 2019-04-02
Styrelsen 2018/2019
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§13.5 Styrdokument gällande redovisning
Styrdokument gällande skriftlig redovisning av
Kongliga Bergssektionens styrelse och
förtroendevaldas verksamhetsår för revisorerna
Nedtecknat 2019-03-28 av sektionsstyrelsen. Detta styrdokument ägs och förvaltas
av sektionsstyrelsen.

Redovisning av förtroendevaldas verksamhetsår
De förtroendevalda ska skriftligt redovisa en verksamhetsberättelse senast en
månad efter att deras verksamhetsår är slut. De ska skicka sin redovisning på mail
till styrelsen, styrelsen@b.kth.se
Klubbmästeriet (KBM) och Mottagningen ska skriftligt redovisa var sin bokföring
senast en månad efter att deras verksamhetsår är slut.
I “Styrdokument gällande budgetering och bokföring för de organ som för
bok separat från sektionsstyrelsen” finns hänvisningar om hur bokföringen
ska redovisas. Hittas på bergssektionen.se.
Styrelsen sitter som ytterst ansvariga för sektionen och är därför ansvariga för att de
förtroendevaldas verksamhetsberättelser och eventuella bokföring kommer in i tid.
Styrelsen ska sammanställa de förtroendevaldas verksamhetsberättelser och
eventuella bokföring. Sammanställningen ska redovisas för revisorerna senast en
månad efter att styrelsens verksamhetsår är slut.

Redovisning av styrelsens verksamhetsår
Styrelsen ska skriftligt redovisa sin bokföring och verksamhetsberättelse för
revisorerna senast en månad efter att styrelsens verksamhetsåret är slut.

THS Bergssektionen, Brinellvägen 23, 114 28 Stockholm

Kongliga Bergssektionen
§13.6 Styrdokument gällande JML-Plan

Jämlikhet-, mångfald- och
likabehandlingsplan
Verksamhetsåret 2019-2020
Konliga Bergssektionen
Finns att läsa i sin helhet på hemsidan, samt som
bilaga

THS Bergssektionen, Brinellvägen 23, 114 28 Stockholm

Kongliga Bergssektionen
§13.7 Styrdokument gällande 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

Kongliga Bergssektionen
§13.8 Styrdokument gällande alkohol-policy

Bergssektionens alkoholpolicy för
en hållbar alkoholnorm
Innehållsförteckning
1. Bakgrund
2. Relationen till andra föreskrifter
3. Omfattning
4. Hållbar alkoholpolicy
4.1 Sektionen 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

Policyn i sin helhet finns på hemsidan, samt som bilaga i handlingarna!

THS Bergssektionen, Brinellvägen 23, 114 28 Stockholm

Kongliga Bergssektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
THS Bergssektionen ∙ 100 44 Stockholm

§14 Motioner
Tomt

KONGLIGA BERGSSEKTIONEN

Kongliga Bergssektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
THS Bergssektionen ∙ 100 44 Stockholm

§15 Samlevnadsansökan
Tomt

KONGLIGA BERGSSEKTIONEN

Kongliga Bergssektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
THS Bergssektionen ∙ 100 44 Stockholm

§16 Övriga frågor!

KONGLIGA BERGSSEKTIONEN

Kongliga Bergssektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
THS Bergssektionen ∙ 100 44 Stockholm

§17 Mötets högtidliga avslutande

KONGLIGA BERGSSEKTIONEN

Kongliga Bergssektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
THS Bergssektionen ∙ 100 44 Stockholm

Bilagor

KONGLIGA BERGSSEKTIONEN

Utvärdering av enkäten om trivsel på
Bergssektionen
Under årsskiftet 2018-2019 genomförde Bergssektionens styrelse en enkätundersökning om
trivsel på sektionen med tre huvudområden; allmän trivsel på sektionen med tryck på
jämställdhet och mångfald, trivsel och trygghet i sektionslokalen Hardox samt
alkoholkonsumtion på sektionen.

Enkätens uppbyggnad
Enkäten skickades ut i Bergssektionens nyhetsbrev den 23e december 2018 och
publicerades även i sektionens facebookgrupp, Kongliga Bergssektionen, vid flera tillfällen.
Enkäten bestod av fem delar med rubrikerna: o
 m dig, trivsel, Hardox, alkohol samt ö
 vrigt.
Delarna om trivsel, Hardox och alkohol var uppbyggda med flervalsfrågor där de svarande
skulle gradera sin upplevelse för flera olika påståenden. Delen o
 m dig var till för att
kartlägga vilka sorters studenter som svarade på enkäten, och delen ö
 vrigt möjliggjorde det
att fånga upp övriga kommentarer. I övrigt fanns även frågan om studenterna visste vad
förkortningen JML stod för.

Resultat
Vid enkätens stängning den 15 e januari 2019 hade 36 studenter svarat på enkäten. Enligt
THS statistik har Bergssektionen 159 studerandemedlemmar, där 67 är manliga studenter,
51 kvinnliga studenter och 41 studenter som inte uppgett könstillhörighet. Sektionen har
även en stödmedlem. Detta innebär en svarsfrekvens på 22,6% om alla som svarat på
enkäten är sektionens medlemmar, detta kan dock inte säkerställas då även studenter som
inte formellt är medlemmar i Bergssektionen har haft tillgång till svarslänken i
facebookgruppen Kongliga Bergssektionen.

Om dig
Den allra största delen av de svarande (över 88%) var i åldern 20-25. Könsfördelningen på
de svarande var 50 % män, 41,7 % kvinnor samt 8,3 % (tre personer) som inte ville uppge
sitt kön. Majoriteten av de svarande kommer från Stockholm.
De flesta av de som deltog i undersökningen är sektionsaktiva, och den största delen har
också minst en funktionärspost eller är engagerade i ett organ. Ungefär en sjättedel av de
svarande är inte sektionsaktiva och vill inte heller engagera sig. De allra flesta upplever att

det är mycket lätt att engagera sig i sektionen men ett fåtal (4 stycken) har upplevt att det är
svårt.
Av de svarande är de allra flesta i skolan flera dagar i veckan, men alla är i skolan vid fler
tillfällen än de obligatoriska. Studenterna kommer in till skolan för schemalagd undervisning
(88,9%), för att umgås med sina vänner (75%), för att plugga (72,2%) samt för att delta i
sektionens evenemang (66,7%).

Trivsel
Trivsel och mångfald
Över 80% av de svarande tycker att stämningen på sektionen är bra. De svarande upplever
att sektionen inte har särskilt stor mångfald, men det råder delade meningar om det är
något som bör åtgärdas eller ej. De flesta som svarade känner sig välkomna till sektionens
evenemang, men folk upplever att evenemangen inte passar så många olika sorters
människor. Tre fjärdedelar av de svarande upplever dock att evenemangen passar dem.
En tredjedel av de svarande uttrycker att evenemang på sektionen är exkluderande.

En tredjedel av de svarande har känt sig utanför någon gång och ca 47% av alla studenter
har även valt bort evenemang på grund av andra sektionsaktiva. Ca 25% har även valt att
avvika från sektionsevenemang på grund av obehagliga saker som hänt under
evenemanget.

Jämlikhet och likabehandling
En fjärdedel upplever att vi inte behandlar varandra lika baserat på kön, religionstillhörighet
och etnicitet. 36% av studenterna svarade att de blivit utsatta för diskriminering i någon
grad. En större andel av studenterna, 44% svarade att de upplevt att en annan student har
blivit utsatt för diskriminering. De flesta studenter, 58% visste inte vart de kan vända sig om
de upplever eller bevittnar diskriminering. Det finns flera studenter (4st), både kvinnor och
män, som har har utsatts för sexuella trakasserier (då ofrivillig kroppskontakt faller in under
den rubriken), även andra former av trakasserier kan ha förekommit (i frågan “Har du blivit
utsatt för trakasserier?” framgår inte typen av trakasserier). Ca 44% har känt obehag av
kommentarer eller handlingar under sektionsevenemang.

Tre fjärdedelar av alla studenterna tycker inte att sektionens traditioner är föråldrade eller
exkluderande, men det är ändå flertalet studenter som har upplevt att de känner ett
obehag och/eller känner sig tveksamma till vissa av sektionens sånger.

Kommentarer
“Jag tycker att det är ett problem att biljettpriset på event som ingår i klassikern ökar varje
år. Det måste vara hållbart för studenter från alla olika bakgrunder att komma till sådana
evenemang [...] Det är därmed exkluderande att ta så höga priser.”
“Är som på andra sektioner ett fåtal personer som inte behandlar en som en själv vill, men
det är väldigt få personer!”
“Tror ett av de största problemen att lösa är att ta bort alla myter som sprids om hur
sektionen är som en sekt och att engagerade bara ställer upp för sina bästa vänner. Det är
inte heller sant att det kan bli försent att engagera sig i sektionen, det enda som hindrar
detta är just sådana påhitt.”
“Jag saknar systerskapet på bergs, känns som att det saknas intresse och att det är en hård
stämning och inget stöd.”

“Det kanske inte är så att folk exkluderas men om en börjar vara med på vissa evenemang
så förväntas denne snabbt vara med på allt. Som att vara funktionär tex, många funktionärer
är ofta dubbelt eller trippelt engagerade. [...] Uppfattningen blir då att en förväntas eller
kan bli övertalad att ta på sig mer ansvar när en väl har börjat. Jag upplever sektionen lite
som "allt eller inget". Synd att det blir så uppdelat.”
“Tycker sektionen i allmänhet fungerar socialt bra. Tror dock att det är omöjligt att matcha
allas preferenser och tillfredsställa alla. “

Lokalfrågor
Hälften av studenterna upplever att det är “rent och snyggt” i Hardox, varav en person
tycker att påståendet stämmer mycket bra. 58% upplever Hardox som smutsigt, varav 24%
upplever att Hardox också är rent. 94% städar oftast efter sig själva i lokalen och 56%
upplever att de ofta även får städa efter andra. 83% upplever att det är trevligt att vistas i
Hardox.

Trygghet
78% upplever att de känner sig välkomna i lokalen. Två personer känner sig otrygga i
lokalen, och tre personer är oroliga när de ska till lokalen. 16% upplever att de inte har
personer att prata med i Hardox och 19% upplever att de känner sig ensamma i Hardox.
31% upplever att de inte vågar lämna sin väska i Hardox.

Alkohol
Vanor
72 procent upplever att deras alkoholkonsumtion har ökat sedan de började på Bergs. 72 %
upplever att de dricker lagom mycket vid sektionens evenemang, och 11 % vet inte om de
gör det eller inte, men det är också 72% som har upplevt att de druckit för mycket på ett
evenemang. 31% av studenterna har aldrig reflekterat över sina alkoholvanor. 36 % tycker
att fester blir tråkiga utan alkohol.
64% upplever att folk runtomkring dem oftast dricker lagom mycket på fester och 89%
tycker att folk verkar ha trevligt på sektionens event. 53% har upplevt att folk har blivit
otrevliga i samband med att de druckit för mycket vid ett sektionsevenemang. 78% har
behövt ta hand om någon som varit för berusad på en fest.

Hets
Hälften av de svarande har känt sig pressade till att dricka mer alkohol än de velat vid något
tillfälle och 44 % uppger att de någon gång pressat någon annan till att dricka mer än den
personen egentligen velat.

Alkoholfria alternativ
69% har valt alkoholfria alternativ till ett evenemang. 58% tycker att det finns bra alkoholfria
alternativ. 61% skulle kunna tänka sig att välja alkoholfritt om det skulle finnas flera
alkoholfria alternativ som marknadsfördes innan evenemanget.

Kommentarer
“Jag har fått känslan att gemenskapen och evenemangen kretsar för mycket kring
alkoholkonsumtion istället för umgänget, personerna eller gemenskapen i sig.”
“Det är viktigt med balans. Det är också viktigt att komma ihåg att det är vuxna människor
som går på Bergs.”
“Den är bra som den är tycker jag.”
“Jag har även känt alkoholhets.”

Kommentarer
Undersökningen genomfördes för att kartlägga läget på Bergssektionen och utreda vad vi
behöver jobba på. Åtgärder baserade på enkätens resultat redovisas i separata dokument.

Trivsel
Det är glädjande att de flesta av de svarande upplever att stämningen på sektionen är god,
men självklart tråkigt att en femtedel inte tycker så- det är både sektionsaktiva och personer
som inte vill engagera sig som upplever att stämningen inte är bra så det verkar inte ha
med engagemang att göra.
Det är oacceptabelt att så många har utsatts för olämplig beröring på sektionen, då alla har
rätt till sin kroppsliga integritet. Det är inte okej att studenter har blivit utsatta för
trakasserier i någon form och ingenting Bergssektionen kan stå bakom.
Anmälan gällande diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande
särbehandling kan göras i detta formulär (länk) eller till:
Bergssektionens ordförande (ordf@b.kth.se )

SOS (sos@b.kth.se)
THS studiesocialt ansvarig som arbetar med JML, studiesocialt@ths.kth.se
THS mottagningsansvarig, mottagning@ths.kth.se
Utbildningsansvarig på ITM, Anders Alm Arvidsson, anders.alm.arvidsson@itm.kth.se

Alkohol
Det är inte förvånande att alkoholkonsumtionen har ökat i samband med att folk har börjat
på Bergs, däremot är det oroväckande att det är så många som har behövt ta hand om sina
berusade sektionskamrater. Det är också tråkigt att över hälften upplever att folk blir
otrevliga när de druckit för mycket alkohol. Det är ungefär lika många som har känt sig
pressade till att dricka alkohol som de som känner att de pressat någon, vilket indikerar att
den kulturen vi har i nuläget kanske inte är optimal. De flesta har också upplevt att de
druckit för mycket.

Kongliga Bergssektionen

Jämlikhet-, mångfald- och
likabehandlingsplan
Verksamhetsåret 2019-2020
Konliga Bergssektionen

THS Bergssektionen, Brinellvägen 23, 114 28 Stockholm

Kongliga Bergssektionen
Inledning
Syfte
Jämlikhet-, mångfald- och likabehandlingsplan (JML-plan) är en beskrivning av de
mål som sektionen vill nå för att bli en mer inkluderande sektion samt åtgärder för
att de målen ska nås. Det är ett verktyg som hjälper sektionen i sitt strategiska
arbete med avseende på Jämlikhet-, mångfald och likabehandlingsfrågor
(JML-frågor).

Utformning
JML-planen har tagits fram av styrelsen som ett resultat av en enkät och efterfrågan
som utfördes verksamhetsåret 18/19. JML-planen är uppdelad i sex delar som har
sin grundprincip i THS JML-policy. Varje del presenterar specifika mål och delmål,
med tillhörande åtgärder. Målen och delmålen numreras med siffror. Åtgärderna har
en utsedd ansvarig samt en deadline på det verksamhetsår som åtgärden ska
genomföras inom. De sex olika delarna som JML-planen är uppdelad i är:
1. THS organisation och verksamhet ska ha en öppen och inkluderande kultur
samt genomsyras av mångfald
2. THS ska ha en trygg och tillgänglig fysisk och psykosocial miljö där alla kan
utvecklas personligt, utbildnings- och karriärmässigt
3. Inom THS ska alla behandlas på lika villkor och ha samma möjligheter att ta
del av THS verksamhet och organisation
4. THS ska ha nolltolerans mot diskriminering och trakasserier
5. THS ska vara aktiv normkritisk och självgranskande
6. THS ska vara en transparent organisation som kommunicerar på ett
tillgängligt sätt
JML-planen ska revideras under första SM varje verksamhetsår. Vidare bör detta
göras efter att en uppföljning har genomförts av de åtgärder som genomförts
föregående verksamhetsår tillsammans med materialet från en ny nulägesanalys.
Detta för att målen och åtgärderna ska vara relevanta för sektionens arbete.
Styrelsen ansvarar för uppföljningen av JML-planen och att skriva ett
uppföljningsdokument vid verksamhetsårets slut.

THS Bergssektionen, Brinellvägen 23, 114 28 Stockholm

Kongliga Bergssektionen
Förkortningar
Beskrivning och förklaring av några av de personer och organ som är ansvariga för
att uppnå målen anges med sina förkortningar.
-

-

NLG, Näringslivsgruppen är ett organ som ansvarar för sektionens kontakt
med näringslivet. Det har också uppdraget att marknadsföra medlemmarnas
utbildning och ansvarar för sektionens kontakt med branschen och sponsorer.
KBM, Klubbmästeriet är ett organ som ansvarar för fest- och pubaktiviteter
för sektionen.
SOS, Skyddsombud är en person som ansvarar för studenternas fysiska och
psykiska arbetsmiljö.
BKW, en arbetsmarknadsmässa som organiseras av NLG i samarbete med
Kemi och Energi och miljö sektionen.

THS Bergssektionen, Brinellvägen 23, 114 28 Stockholm

Kongliga Bergssektionen
1. THS organisation och verksamhet ska ha en öppen
och inkluderande kultur samt genomsyras av mångfald
1.1 Arbeta för ökad mångfald bland förtroendevalda i
sektionen
Arbeta för en mall för hur ansökningsprocessen
ska se ut för du förtroendevalda i sektionen
i syfte att göra processen transparent och tydlig

Valberedningen

1.2 Organ med antagning ska ha en jämlik, transparent
och opartisk antagning
Ta fram en mall och redovisa för hur

KBM, Mottagningen

ansökningsprocessen ske till organet.

THS Bergssektionen, Brinellvägen 23, 114 28 Stockholm

Kongliga Bergssektionen
2. THS ska ha en trygg och tillgänglig fysisk och
psykosocial miljö där alla kan utvecklas personligt,
utbildnings- och karriärmässigt
2.1 Hardox ska ha en god studie- och social miljö
Information samtycke, info om skolkuratorer
samt info om anmälan av diskrimineringsfall
ska finnas uppsatt i Hardox.

SOS

2.2 NLG ska bidra till en mer jämlik arbetsmarknad för
studenter på bergssektionen
Utveckla ett samarbete med kvinnliga
nätverk på företag i syfte att öka tillgång
till kvinnliga ingenjörsförebilder.

NLG

Inkludera jämlikhetsstatistik i företagen
som besöker BKW:s presentation.

NLG

2.3 Information om karriärmöjligheter ska vara jämlikt
tillgänglig för samtliga studenter på bergssektionen
Variation av karriärmöjligheter, utbud av
inriktningar inom olika branscher, som är

NLG

relaterade till Materialdesign som utbildning.

THS Bergssektionen, Brinellvägen 23, 114 28 Stockholm

Kongliga Bergssektionen
3. Inom THS ska alla behandlas på lika villkor och ha
samma möjligheter att ta del av THS verksamhet och
organisation
3.1 Alla ska ha en möjlighet att engagera sig i sektionen
Sträva efter en öppen och tillgänglig
verksamhet i syfte att öka mångfalden bland
aktiva medlemmar i sektionen.

Styrelsen

3.2 Alla internationella studenter ska ha samma möjlighet
att delta i sektionsrelaterade event som en
icke-internationell student
Bergssektionens öppna event i
Hardox ska ha en inbjudan både på
engelska och svenska.

KBM, Styrelsen

Evenmang, så som meet
and great- pub eller gasque,
lunch föreläsning som hålls
på engelska och marknadsförs
gentemot internationella studenter.

NLG, KBM

THS Bergssektionen, Brinellvägen 23, 114 28 Stockholm

Kongliga Bergssektionen
4. THS ska ha nolltolerans mot diskriminering och
trakasserier
4.1 Det ska gå att anmäla och driva diskrimineringsfall
inom sektionen
Majoriteten av sektionens medlemmar
ska veta hur anmälan av diskrimineringsfall
går till på sektionen.

SOS

4.2 Det ska finnas rutin kring hantering av trakasserier och
diskrimineringsfall
Ta fram en handlingsplan som behandlar
psykiska, fysiska och sexuella trakasserier samt
diskriminering och illabehandling.

SOS

En uppföljningsrutin ska etableras

SOS

för att garantera att fallen behandlas.

THS Bergssektionen, Brinellvägen 23, 114 28 Stockholm

Kongliga Bergssektionen
5. THS ska vara aktiv normkritisk och självgranskande
5.1 Uppmärksamma nuläget på sektionen med avseende
på jämlikhetsfrågor
Informera om JML-planen i syfte

Styrelsen

om att ge målen en större effekt.

THS Bergssektionen, Brinellvägen 23, 114 28 Stockholm

Kongliga Bergssektionen
6. THS ska vara en transparent organisation som
kommunicerar på ett tillgängligt sätt
6.1 Alla ska ha samma möjlighet att påverka och göra sin
röst hörd under sektionsmötet
Alla ska få komma till tals och respekteras
på sektionsmöten.

Talman

Medlemmar kan skicka in motioner
och tankar anonymt till styrelsen.

Styrelsen

THS Bergssektionen, Brinellvägen 23, 114 28 Stockholm

Mottagningens ekonomiska Redovisning 2018
Event 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
18.08.13
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
----

Datum
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
18.08.13
18.08.14
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

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
Tröjor
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
Gasquedricka
Grillning (må kväll)
Lunchföreläsning
Mat Phadderiet
"Förkrök"
"Förkrök"
Bakistårta
Frukost
Gasquentasque: Mat
Lunch (tisdag v1)
Ugglan
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

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
2595,90
381,05
3412,00
373,65
84,00
127,75
339,18
279,65
2745,45
2122,00
381,05
339,18
129,50
125,30
1804,13
321,33
54,80
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

18.08.21
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

-------

///

18.08.21 Fångarna i Gruvan: Bjällror
18.08.21 SNABBGROSS STO
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: Mottagare
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
18.09.21 Märken: Nollegasque
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 MERA PROFIL (märken n0llegasque?)
18.10.01 TEXET AB
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
18.11.07 Märken:
18.11.22 Nymble (vad exakt?)
Nymble: Nollegasque

69,09
1818,65
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
1930,00
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
1455,00
22208,00
29831,00

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
Totalt (Gasquer & Event)

Intäkter
Utgifter
Skillnad
6600,00
6600,00
0,00
1310,00
25152,10
-23842,10
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
8154,14
-8144,14
8192,15
-8192,15
11524,44
-11524,44
5113,00
29717,00
-24604,00
79563,00 220707,17 -141144,17

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
235707,17
33787,67

Riktlinjer för
Bergssektionens grafiska
profil
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Introduktion
Bergssektionens grafiska profil är en policy 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.

Grafisk identitet
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Typsnitt
Typsnitten kan väljas i olika stilar.
Beskrivning av användning står under i färg.
Typsnitt får EJ kombineras!

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)

AVENIR NEXT 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

GEORGIA NORMAL/KURSIV/FET
HEJ JAG HETER FILIP -Hej jag heter Filip
HEJ JAG HETER FILIP -Hej jag heter Filip
För rubriker och text på (oftast) tryck
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Färger
Den grafiska profilens
färgpalett innehåller
svart och vitt samt de tre
färgerna till höger.
Grå
HEX: #b1b1af

Blå
HEX: #4a7fad

Orange
HEX: #f97743
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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:
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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 bergs-sektionen.
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Organlogotyper
Varje organ ska ha en unik
logotyp som följer den grafiska
profilen och används vid intern
kommunikation i sektionen.
Logotypen illustreras av en enkel
ikon som representerar organet.
Text ska stå i typsnittet “Helvetica
Neue Lätt” och understruket i
blå färg.
Texten
ska
vara
centrerad under ikonen.

Mall

Exempel

En ny organlogotyp skall följa färgpaletten
och måste godkännas av styrelsen innan
den används.
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Hur logotypen och organlogotyper inte
får användas
De ska inte ha fel upplösning.

De får inte skalförändras.

De får inte beskäras.

De får inte användas som
bakgrund under text.

De får inte användas på
annan bakgrundsfärg än de i
den grafiska profilens

De får inte illustreras
med färger utöver den
grafiska
profilens

Sociala medier
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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.
Instagramkonton:
@bergssektionen
@styrelsenib
@bergs_kbm
@gorilla.redaktionen
@bergsbiff

Facebook:
Kongliga Bergssektionen
Bergssektionens näringslivsgrupp
Kongliga Bergssektionens klubbmästeri
BIFF - Bergssektionens Idrottsförenings
Förbund B200 Jr.
Gorillan

Kongliga Bergssektionen

Bergssektionens alkoholpolicy för
en hållbar alkoholnorm
Innehållsförteckning
1. Bakgrund
2. Relationen till andra föreskrifter
3. Omfattning
4. Hållbar alkoholpolicy
4.1 Sektionen 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

THS Bergssektionen, Brinellvägen 23, 114 28 Stockholm
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1.Bakgrund
Bergssektionen ska verka för att få en hållbar alkoholnorm på sektionen. Vid
alkoholrelaterade event ska sektionen verka för att alla ska känna sig trygga och inkluderade
oavsett om de dricker alkohol fritt eller alkohol. Sektionen ska sträva efter att sektionens
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 har ett extra stort ansvar att verka för att få en hållbar alkoholnorm
på sektionen. Dessa organ erbjuder flertal event där alkohol erbjuds.

2. Relationen till andra föreskrifter
Konliga 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
sektionens 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 sektionen eller i sektionslokalen. Policyn
gäller endast alkohol då andra droger är totalt förbjudna.

4. Hållbar alkoholpolicy
4.1 Sektionen 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.
THS Bergssektionen, Brinellvägen 23, 114 28 Stockholm
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●
●

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
●
●
●

●

Sektionen 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.
Alla event där alkohol erbjuds ska anmälan innefatta de olika dryckes alternativen
såsom t.ex vatten, alkoholfri öl, cider och öl. För att framföra de olika dryckes
alternativen istället för “alkoholfritt” respektive “alkohol”.

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.

THS Bergssektionen, Brinellvägen 23, 114 28 Stockholm
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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 sektionens 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.
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