Protokoll fört vid ordinarie utbildningsföreningsstyrelsemöte för BOSS 2016-01-26 i K-huset,
Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona.
Närvarande

Anslöt mötet under §11

Oskar Warnhag

Vice ordförande

Ola Enberg

Sekreterare

Aron Sandberg

Studiesocialt ansvarig

Markus Norén

Näringslivsansvarig

Max Larsson

Medieansvarig

Morgan Cromell

Ledamot

Daniel Bengtsson

Ordförande

Fredrik Johannesson

Ekonomiansvarig

Sebastian Lindqvist

Studieutvecklingsansvarig

Frånvarande

Formalia
§1
Mötet öppnas
§2
Val av mötesordförande,
mötessekreterare samt
justeringsperson
§3
Fråga om mötets
behöriga utlysande och
beslutsmässighet
§4
Yttranderätt och rösträtt
§5
Fastställande av
dagordning

Mötet öppnades av vice ordförande Oskar Warnhag klockan 17:25.
Mötet beslöt
att (1) välja Oskar Warnhag till mötesordförande.
att (2) välja Ola Enberg till mötessekreterare.
att (3) välja Aron Sandberg till justeringsperson.
Mötet beslöt
att (1) anse mötet behörigt utlyst.
att (2) anse mötet beslutsmässigt med 5 av 9 ordinarie ledamöter
närvarande.
Mötet beslöt
att (1) lämna punkten utan åtgärd.
Oskar Warnhag yrkade att:
”Utöka dagordningen med §17 Inför LP4.”
Aron Sandberg yrkade att:
”Utöka dagordningen med §18 Öhlprovning.”
Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.
Samtliga punkter från och med ”§19 (tidigare §17) Övrigt” fick sin
numrering justerad.

§6
Uppföljning och
fastställande av
föregående mötes
protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2015-12-01 och 2015-12-15 följdes upp
och lades till handlingarna.

Justeras: _____

1

Protokoll fört vid ordinarie utbildningsföreningsstyrelsemöte för BOSS 2016-01-26 i K-huset,
Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona.

Ärenden
§7
Skrivelser

Oskar Warnhag föredrog punkten.
Mötet diskuterade skrivelser som inkommit sedan föregående möte.
Markus Norén informerade mötet att kårordförande kontaktat BOSS
angående schemakrock mellan BOSSJam och högskoleprovet 201604-09. (Diskuteras under §15 BOSSJam)
Oskar Warnhag informerade mötet att vice kårordförande kontaktat
BOSS angående möjlighet till gratis utdelning av energidryck under
BOSSJam. (Diskuteras under §15 BOSSJam)
Oskar Warnhag informerade mötet att kårordförande kontaktat
utbildningsföreningarna angående kursinformation ska delas ut till
studenterna senast tre veckor före kursstart, med start inför läsperiod
fyra detta verksamhetsår. Kårordförande vill att utbildningsföreningarna följer upp med studenterna när detta väl
implementerats för att kontrollera att det fungerat som det ska.
(Diskuteras under §17 Inför LP4)
Oskar Warnhag informerade mötet att en rekryteringskonsult
kontaktat BOSS angående annonsering till BOSS-studenter för ett ”ITtraineeprogram”.
Oskar Warnhag yrkade att:
”Ge Aron Sandberg ansvar att kontakta Hellen Song och meddela att
BOSS är intresserade att mot ersättning annonsera för SEB:s ITtraineeprogram till studenter representerade av BOSS.”
Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.

§8
Rapporter

Oskar Warnhag föredrog punkten.
Mötet följde upp styrelsens TODO-lista.

§9
Temaprovning

Oskar Warnhag föredrog punkten.
Aron Sandberg informerade mötet att BOSS nästa temaprovning är
planerad att hållas 2016-02-19.
Mötet diskuterade och bestämde dryck till temaprovningen.
Markus Norén yrkade att:
”Sätta en gräns på max 30 gäster till nästa temaprovning.”
Markus Norén yrkade att:
”Biljettpriset till nästa temaprovning ska vara 120kr och medlemmar
i en SFS-ansluten kår ska få 20kr rabatt på sina biljetter (d.v.s. en
biljett kostar 100kr för medlemmar i exempelvis Blekinge
Studentkår).”

Justeras: _____

2

Protokoll fört vid ordinarie utbildningsföreningsstyrelsemöte för BOSS 2016-01-26 i K-huset,
Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona.

Aron Sandberg yrkade att:
”Ge Aron Sandberg ansvar att boka Rotundan till nästa
temaprovning.”
Markus Norén yrkade att:
”Ge Markus Norén ansvar att kontakta Rotundans dryckesansvarig för
att beställa dryck till nästa temaprovning.”
Aron Sandberg yrkade att:
”Ge Aron Sandberg ansvar att sätta upp ett anmälningssystem för att
ta emot anmälningar till nästa temaprovning.”
Aron Sandberg yrkade att:
”Sätta sista anmälningsdag för nästa temaprovning till 2016-02-17”
Aron Sandberg yrkade att:
”Ge Aron Sandberg ansvar att informera studenterna om nästa
temaprovning via BOSS digitala kommunikationskanaler.”
Markus Norén yrkade att:
”Ge Max Larsson ansvar att ordna marknadsföringsmaterial till nästa
temaprovning.”
Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.
Aron Sandberg informerade mötet att lokalen till temaprovningen har
blivit bokad.
§10
Utvärdering LP2

Oskar Warnhag föredrog punkten.
Oskar Warnhag yrkade att:
”Hålla ett utvärderingsmöte för läsperiod två detta verksamhetsår
tillsammans med BOSS klassrepresentanter i J1270 på Blekinge
Tekniska Högskola 2015-02-02 klockan 17:00 – 21:00.”
Oskar Warnhag yrkade att:
”Ge Oskar Warnhag ansvar att boka en lokal för mötet med
klassrepresentanterna.”
Oskar Warnhag yrkade att:
”Ge Oskar Warnhag ansvar att via mail informera
klassrepresentanterna om mötet för utvärderingen av läsperiod två.”
Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.

§11
Diskussion kring
Ola Enberg föredrog punkten.
eventuell omorganisering
av styrelsen
Ola Enberg informerade mötet att han kommer flytta ifrån Karlskrona

någon gång mellan 2016-02-12 och 2016-02-29.
Mötet diskuterade möjligheten att uppfylla rollen som sekreterare på
distans.
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Markus Norén informerade mötet att sekreteraren i första hand ska
ersättas av en ledamot.
Max Larsson anslöt mötet.
Mötet diskuterade de närvarande ledamöternas intresse att ta över
som sekreterare.
Mötet beslöt
att (1) bordlägga ärendet till nästa möte.
§12
Aktivfix av programrum

Oskar Warnhag föredrog punkten.
Oskar Warnhag informerade mötet att programrummet är i behov av
att röjas upp, ställas i ordning, och städas.
Oskar Warnhag informerade mötet att studenterna nu har fått tillgång
till TV-spel i programrummet.
Markus Norén yrkade att:
”Tillsammans med frivilliga studenter fixa till programrummet 201602-17 klockan 17:15.”
Oskar Warnhag yrkade att:
”Under fixen av programrummet informera närvarande studenter om
möjligheten att hjälpa till som extra jobbare under BOSS nästa
temaprovning.”
Max Larsson yrkade att:
”Sätta samman en lista med ordningsregler för vistelse i
programrummet samt sätta upp en lapp med dessa i
programrummet.”
Oskar Warnhag yrkade att:
”Ge Oskar Warnhag ansvar att kontakta IT-avdelningen vid Blekinge
Tekniska Högskola för att om möjligt ge TV-spelskonsolerna i
programrummet åtkomst till internet.”
Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.

§13
Pluggstugor
§14
Mentorsprogram
§15
BOSSJam

Mötet beslöt
att (1) bordlägga ärendet till nästa möte.
Mötet beslöt
att (1) bordlägga ärendet till nästa möte.
Oskar Warnhag föredrog punkten.
Mötet diskuterade möjliga datum och lokaler att flytta BOSSJam till.
Oskar Warnhag yrkade att:
”När nytt datum för BOSSJam har blivit bestämt meddela RedBull om
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datum och tid de kan komma till BOSSJam för att dela ut dryck till
närvarande.”
Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.
Mötet diskuterade möjligheten att tillåta deltagare att tävla ensamma
istället för i grupp.
Mötet diskuterade priser till vinnare av tävlingen.
§16
Workshop

Markus Norén föredrog punkten.
Markus Norén yrkade att:
”Hålla en workshop 2016-02-03 klockan 17:15 via VOIP för att
skapa frågor till nästa temaprovning, diskutera nya mötestider, sätta
samman ordningsregler för programrummet, och bestämma fler
potentiella gästföreläsare att kontakta.”
Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.

§17
Inför LP4

Oskar Warnhag föredrog punkten.
Ola Enberg yrkade att:
”Under utvärderingen av läsperiod tre diskutera med
klassrepresentanterna hur det gått med kursinformationen de ska ha
fått inför starten av deras kurser i läsperiod fyra.”
Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.

§18
Öhlprovning

Aron Sandberg föredrog punkten.
Mötet diskuterade möjligt tema till nästa öhl-provning.
Aron Sandberg yrkade att:
”Ge Aron Sandberg ansvar att bestämma dryck till nästa öhlprovning.”
Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.

Avslutning
§19
Övrigt
§20
Kalender

Inga övriga ärenden togs upp.
Nästkommande möte kommer att hållas 2016-02-10 klockan 18:15
vid Blekinge Tekniska Högskola.
Oskar Warnhag yrkade att:
”Ge Markus Norén ansvar att boka ett konferensrum till styrelsemötet
2016-02-10 klockan 18:00 i syfte att ge styrelsemedlemmar
möjlighet att delta i mötet på distans.”
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Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.
§21
Mötet avslutas

Mötet avslutades av vice ordförande Oskar Warnhag klockan 20:01.

_________________________

_________________________

Oskar Warnhag, mötesordförande

Ola Enberg, mötessekreterare

_________________________
Aron Sandberg, justeringsperson
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