Protokoll fört vid ordinarie utbildningsföreningsstyrelsemöte för BOSS 2015-09-15 i K-huset,
Blekinge Tekniska Högskola, 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 17:23.
Mötet beslöt
att (1) välja Daniel Bengtsson till mötesordförande.
att (2) välja Ola Enberg till mötessekreterare.
att (3) välja Max Larsson 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

Daniel Bengtsson yrkade att:
”Utöka dagordningen med §12 Klassbesök.”
Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.
Samtliga punkter från och med ”§13 (tidigare §12) Övriga ärenden” fick
sin numrering justerad.

§6
Föregående mötes
protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2015-09-10 följdes upp och lades till
handlingarna.

Ärenden
§7
Sittning – Like a BOSS

Daniel Bengtsson föredrog punkten.
Max Larsson yrkade att:
”Mötet ska ge Max Larsson ansvar att tala med Victoria Vucic
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angående utskrift av affischer som marknadsför sittningen.”
Oskar Warnhag yrkade att:
”Hålla en workshop med start 2015-09-19 klockan 16:00 hemma hos
Max Larsson för att testa utförande av huvudrätten till sittningen.”
Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.
Mötet diskuterade och justerade text till affischerna som ska
marknadsföra sittningen.
Mötet diskuterade vad som behöver göras till sittningen. Max Larsson
fick ansvar för att sammanställa psånghäftet. Daniel Bengtsson fick
ansvar för att marknadsföra sittningen via BOSS hemsida. Aron
Sandberg fick ansvar för att marknadsföra sittningen via e-mail.
§8
Publag
§9
Gästföreläsning

Mötet beslöt
att (1) bordlägga ärendet till nästa ordinarie möte.
Daniel Bengtsson föredrog punkten.
Aron Sandberg informerade mötet om att den potentielle
gästföreläsaren Jenny Sundén fortfarande inte har svarat på skickade
mail sedan BOSS styrelsemöte 2015-08-10.
Mötet diskuterade andra eventuella gästföreläsare, exempelvis
nämndes FragZone och Coffee Stain Studios.

§10
Profilkläder

Daniel Bengtsson föredrog punkten.
Mötet diskuterade möjligt utseende på tröjor som visar att
styrelsemedlemmen är engagerad i BOSS och BSK. Föreslagen design
var orange eller svart tjocktröja, dragkedja fram, BOSS logga tryckt
stort på ryggen, Blekinge studentkår utskrivet under loggan, och
styrelsemedlemmens namn och befattning på bröstet.
Mötet diskuterade att beställa tröjorna tillsammans med Rotundan för
att om möjligt minska fraktkostnad.
Markus Norén fick ansvar för att sätta upp ett dokument där nödvändig
information för att beställa tröjorna ska samlas. Markus Norén fick
ansvar för att till nästa ordinarie möte ta fram information om hur
tröjorna skulle kunna se ut.
Mötet beslöt
att (1) bordlägga ärendet till nästa ordinarie möte.

§11
Klistermärken

Fredrik Johannesson föredrog punkten.
Fredrik Johannesson yrkade att:
”Köpa en omgång klistermärken som har BOSS logga på sig. Medans
klistermärkena ur denna omgång inte har tagit slut ska studenter vid
ett program representerat av BOSS ha möjlighet att köpa dem för
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5kr/st.”
Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.
att (2) bordlägga ärendet till nästa ordinarie möte.
§12
Klassbesök

Daniel Bengtsson yrkade att:
”Kontakta klasser som är årskurs 2 eller äldre för att se till att dessa
har klassrepresentanter och att styrelsen har kontaktinformation till
dessa.”
Mötet gjorde en uppdelning av vilka styrelsemedlemmar som ska
kontakta vilken klass.
Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.
att (2) bordlägga beslut om årskurs 1 till nästa ordinarie möte.

Avslutning
§13
Övriga ärenden
§14
Beslutssammanfattning
§15
Nästkommande möte
§16
Mötets avslutande

Mötet gjorde en uppskattning av hur många jobbare som kommer att
vara med på kårkvällen 2015-09-19.
Inga stadigvarande beslut togs under mötet.
Nästkommande möte kommer att hållas 2015-09-29 klockan 17:15 i
K-huset på Blekinge Tekniska Högskola.
Mötet avslutades av ordförande Daniel Bengtsson klockan 18:31.

_________________________

_________________________

Daniel Bengtsson, ordförande

Ola Enberg, sekreterare

_________________________
Max Larsson, justeringsperson
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