Protokoll fört vid ordinarie utbildningsföreningsstyrelsemöte för BOSS 2015-08-10 i Karlskrona.
Närvarande

Daniel Bengtsson

Ordförande

Oskar Warnhag

Vice ordförande

Ola Enberg

Sekreterare

Fredrik Johannesson

Ekonomiansvarig

Sebastian Lindqvist

Studieutvecklingsansvarig

Aron Sandberg

Studiesocialt ansvarig

Markus Norén

Näringslivsansvarig

Max Larsson

Medieansvarig

Morgan Cromell

Ledamot

Frånvarande

Formalia
§1
Mötets öppnande
§2
Val av mötespresidium

§3
Mötets behörighet

Mötet öppnades av ordförande Daniel Bengtsson klockan 20:04.
Mötet beslöt
att (1) välja Daniel Bengtsson till mötesordförande.
att (2) välja Ola Enberg till mötessekreterare.
att (3) välja Oskar Warnhag till justeringsperson.
Mötet beslöt
att (1) anse mötet behörigt utlyst.
att (2) anse mötet beslutsmässigt med 9 av 9 ordinarie ledamöter
närvarande.

§4
Yttranderätt och
Rösträtt

Mötet beslöt
att (1) lämna punkten utan åtgärd.

§5
Fastställande av
dagordning

Aron Sandberg yrkade att:
”Utöka dagordningen med §11 Gästföreläsare.”
Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.
Samtliga punkter från och med ”§12 (tidigare §11) Övriga ärenden”
fick sin numrering justerad.

§6
Föregående mötes
protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2015-08-03 följdes upp och lades till
handlingarna.

Ärenden
§7
Sittning – Like a BOSS

Daniel Bengtsson föredrog punkten.
Mötet diskuterade eventuell utformning av alkoholservering på
sittningen.

Justeras: _____
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Daniel Bengtsson yrkade att:
”Beräkna sittningens kostnad per gäst och biljettpris under
nästkommande styrelsemöte (2015-08-17).”
Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.
§8
Utbildningsföreningarnas
dag

Daniel Bengtsson föredrog punkten.
Daniel Bengtsson informerade mötet om att förstaårsstudenterna
ifrån Technical artist i spel kommer att ha föreläsningar klockan 1017 under utbildningsföreningarnas dag.
Morgan Cromell informerade mötet om att starttiden för
utbildningsföreningarna är satt till 17:30.
Mötet diskuterade att eventuellt hålla aktiviteterna vid ett annat
datum.
Markus Norén informerade mötet om att de två radiostyrda bilarna till
aktiviteterna har blivit inköpta.
Mötet satte samman en lista över saker som behöver införskaffas till
de olika aktiviteterna under utbildningsföreningarnas dag (finns
länkat i Skype-gruppen 2015-08-10 20:47:37).
Daniel Bengtsson yrkade att:
”Hålla en workshop 2015-08-13 med start 18:00 utanför K-huset
på Blekinge Tekniska Högskola. På workshopen ska de planerade
BOSS aktiviteterna till utbildningsföreningarnas dag förberedas och
testas.”
Markus Norén yrkade att:
”Mötet ska ge Markus Norén huvudansvar att införskaffa de saker
som behövs till workshopen.”
Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.

§9
Mentorsprogrammet

Daniel Bengtsson föredrog punkten.
Daniel Bengtsson informerade mötet om att det i år blir fler nya BOSS
studenter än förväntat (ungefär 200 studenter).
Daniel Bengtsson yrkade att:
”Riva upp beslutet taget 2015-08-03 angående utformning av
mentorskapsprogrammet vid olika antal mentorer.”
Daniel Bengtsson yrkade att:
”Vid minst 25 stycken anmälda mentorer kommer varje
förstaårsstudent i BOSS automatiskt bli tilldelad varsin mentor. Vid
lägre antal mentorer blir istället endast de förstaårsstudenter som
anmäler sitt intresse tilldelade en mentor.”
Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.
Justeras: _____
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§10
Profilkläder

Daniel Bengtsson föredrog punkten.
Daniel Bengtsson yrkade att:
”Styrelsen är intresserade av att under detta verksamhetsår ge
styrelsemedlemmar i BOSS möjlighet att införskaffa en tröja som
visar att personen är engagerad i BOSS och BSK. Tröjan är förslagsvis
svart eller orange, har BOSS logga tryckt stort på ryggen, och BSK
ugglan tryckt på ena axeln.”
Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.
Styrelsen är intresserade av att till rimlig kostnad dessutom trycka
namn och post av styrelsemedlemmen någonstans på en sådan tröja.

§11
Gästföreläsare

Aron Sandberg föredrog punkten.
Aron Sandberg informerade mötet om Jenny Sundén som potentiell
gästföreläsare under hösten. Jenny Sundén är professor i
genusvetenskap ifrån Södertörns högskola.
Aron Sandberg lämnade över ansvar för fortsatt kontakt med
gästföreläsaren till Morgan Cromell, som ska hålla en vidare dialog om
gästföreläsningens utformning.

Avslutning
§12
Övriga ärenden

Inga övriga punkter togs upp.

§13
Beslutssammanfattning

Inga stadigvarande beslut togs under mötet.

§14
Nästkommande möte
§15
Mötets avslutande

Nästkommande möte kommer att hållas 2015-08-17 klockan 20:00 i
K-huset på Blekinge Tekniska Högskola.
Mötet avslutades av ordförande Daniel Bengtsson klockan 21:30.

_________________________

_________________________

Daniel Bengtsson, ordförande

Ola Enberg, sekreterare

_________________________
Oskar Warnhag, justeringsperson

Justeras: _____
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