Protokoll fört vid ordinarie utbildningsföreningsstyrelsemöte för BOSS 2015-09-29 i K-huset,
Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona.
Närvarande

Lämnade mötet efter §7

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

Ivar Björling

Representerad student

Frånvarande

Formalia
§1
Mötets öppnande
§2
Val av mötespresidium

§3
Mötets behörighet

§4
Yttranderätt och
Rösträtt

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 Sebastian Lindqvist till justeringsperson.
Mötet beslöt
att (1) anse mötet behörigt utlyst.
att (2) anse mötet beslutsmässigt med 9 av 9 ordinarie ledamöter
närvarande.
Mötet beslöt
att (1) lämna punkten utan åtgärd.
Ivar Björling hade som medlem i Blekinge studentkår yttranderätt
under mötet.

§5
Fastställande av
dagordning

Daniel Bengtsson yrkade att:
”Flytta fram §7 (tidigare §14) BOSS-Rum i dagordningen.”
Daniel Bengtsson yrkade att:
”Utöka dagordningen med §17 Teknik-SM.”
Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.
Samtliga punkter från och med ”§8 (tidigare §7) Uppföljning av TODO”
fick sin numrering justerad.

§6
Föregående mötes
protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2015-09-15 följdes upp och lades till
handlingarna.
Justeras: _____
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Ärenden
§7
BOSS-Rum

Daniel Bengtsson föredrog punkten.
Daniel Bengtsson informerade mötet om att studenter representerade
utav BOSS nu har fått tillgång till två rum (G426 och G427) på BTH där
de kan arbeta med skolrelaterade saker. Rummen har blivit lätt
städade, möblerade, och datorerna ominstallerade.
Daniel Bengtsson informerade mötet om att studenter som läser år 1
och 3 på Spelprogrammering har rapporterat att de inte kan använda
sina BTH-kort för att ta sig in i rummen. Daniel Bengtsson fick i uppgift
att informera våra representerade studenter om att de som har
problem med att komma in i rummen ska meddela detta till
programansvarig för Civilingenjör i spel- och programvaruteknik.
Ivar Björling informerade mötet om sitt intresse att starta en
pluggstuga i det ena rummet på torsdagar klockan 13-15, där äldre
studenter kan hjälpa nyare studenter med deras studier.
Daniel Bengtsson yrkade att:
”Under oktober månad detta verksamhetsår hålla pluggstugor varje
torsdag klockan 13-15 i G426 eller G427 på BTH och informera BOSS
representerade studenter om detta.”
Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.
Daniel Bengtsson fick ansvar att marknadsföra pluggstugorna via
BOSS Facebook grupp. Max Larsson fick ansvar att designa en affisch
som ska användas till marknadsföring av pluggstugorna.
Ivar Björling lämnade mötet.

§8
Uppföljning av TODO

Daniel Bengtsson föredrog punkten.
Mötet följde upp styrelsens TODO-lista.

§9
Publag
§10
Sittning – Like a BOSS

Mötet beslöt
att (1) bordlägga ärendet till nästa ordinarie möte.
Daniel Bengtsson föredrog punkten.
Daniel Bengtsson informerade mötet om att det var 85 personer
anmälda till sittningen.
Mötet diskuterade alternativ mat till gäster med allergier och började
sätta samman en inköpslista till sittningen. Markus Norén och Oskar
Warnhag fick ansvar för att göra färdigt inköpslistan till innan maten
ska köpas in och kontakta butiken för att se till att det finns tillräckligt
mycket mat för oss att köpa. Markus Norén fick i uppgift att kontakta
Rotundan för att låna utrustning till matlagning och förvaring av mat.

Justeras: _____
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Max Larsson fick ansvar för att låna en projektor till sittningen, ansvar
för att låna en Ouya av Pontus Björkberg till sittningen, och ansvar för
att se till att det finns spel för gästerna att spela.
Aron Sandberg informerade mötet om att BOSS har tillgång till
Rotundan från och med 2015-10-03 klockan 12:00 och att gästerna ska
vara ute till klockan 21:00 (samma dag) då kårkvällen därefter börjar
klockan 22:00.
Morgan Cromell yrkade att:
”Låna en bil och köp in majoriteten av maten till sittningen 2015-1001 på eftermiddagen.”
Markus Norén yrkade att:
”Träffas hemma hos Sebastian Lindqvist 2015-10-01 klockan 17:00
för att laga sittningens förrätt, efterrätt, och börja förbereda
huvudrätten.”
Aron Sandberg yrkade att:
”Träffas i Rotundan 2015-10-02 klockan 21:00 för att ställa i ordning
bord och stolar till sittningen.”
Daniel Bengtsson yrkade att:
”Träffas utanför Rotundan 2015-10-03 klockan 12:00 för att göra
klart de sista förberedelserna inför sittningen.”
Markus Norén yrkade att:
”Jobbare på sittningen som serverar gäster ska klä sig i vit skjorta,
mörka byxor, och BOSS slips.”
Aron Sandberg yrkade att:
”På sittningen sälja tygmärken ifrån BOSS tidigare sittningar för
20kr/st.”
Markus Norén yrkade att:
”Ge Markus Norén ansvar att kontakta Rotundans dryckesansvarig för
att göra en extra beställning av alkohol till sittningen.”
Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.
§11
Gästföreläsning
§12
Profilkläder
§13
Klistermärken

Mötet beslöt
att (1) bordlägga ärendet till nästa ordinarie möte.
Mötet beslöt
att (1) bordlägga ärendet till nästa ordinarie möte.
Daniel Bengtsson föredrog punkten.
Fredrik Johannesson informerade mötet om hur det går med
beställningen.

§14
Klassbesök

Mötet beslöt
att (1) bordlägga ärendet till nästa ordinarie möte.

Justeras: _____
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§15
Coordinator for
disabilities - Mentorer

Daniel Bengtsson föredrog punkten.
Daniel Bengtsson informerade mötet om sin dialog med BTH:s
samordnare för studenter med funktionsnedsättning som vill ha hjälp
att hitta personer som är intresserade av och som passar i uppgiften
att arbeta som mentor till studenter på BTH som har någon form av
funktionsnedsättning.
Markus Norén yrkade att:
”Ge Daniel Bengtsson ansvar för att informera deltagare i BOSS
mentorskapsprogram om att BTH:s samordnare för studenter med
funktionsnedsättning söker personer intresserade av att arbeta som
mentor till studenter på BTH som har någon form av
funktionsnedsättning.”
Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.

§16
Delegering

Daniel Bengtsson föredrog punkten.
Mötet kom fram till att arbetsfördelningen mellan styrelsemedlemmar
borde förbättras.

§17
Teknik-SM

Mötet beslöt
att (1) bordlägga ärendet till nästa ordinarie möte.

Avslutning
§18
Övriga ärenden

Aron Sandberg informerade mötet om att vi borde börja planera
BOSSJam snart.
Daniel Bengtsson informerade mötet om att BOSS tygmärken ska
lämnas in till Blekinge studentkårs expedition.

§19
Beslutssammanfattning
§20
Nästkommande möte
§21
Mötets avslutande

Inga stadigvarande beslut togs under mötet.
Nästkommande möte kommer att hållas 2015-10-02 klockan 18:00 i
K-huset på Blekinge Tekniska Högskola.
Mötet avslutades av ordförande Daniel Bengtsson klockan 20:30.

_________________________

_________________________

Daniel Bengtsson, ordförande

Ola Enberg, sekreterare

_________________________
Sebastian Lindqvist, justeringsperson

Justeras: _____
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