Protokoll fört vid ordinarie sektionsstyrelsemöte för BOSS 09 03 2016 i Karlskrona

Närvarande

Daniel Bengtsson

Ordförande (Anslöt 18:30 via
länk)

Oskar Warnhag

Vice ordförare

Ola Enberg

Ledamot (Anslöt 18:30 via
länk)

Sebastian Lindqvist

Studiesocialtansvarig

Markus Norén

NäringslivsAnsvarig

Max Larsson

Sekreterare, Mediaansvarig

Morgan Cromell

Ledamot

Aron Sandberg

Näringslivsansvarig

Fadel Dabaja

Frånvarande

(lämnade möte vid 19:30)

Martin Lang

Ordförande i SIS (Lämande
vid 18:50)

Calle Rydén

Medlem i SIS (Lämande vid
18:50)

Fredrik Johannesson

Ekonomiansvarig

Formalia
§1
Mötets öppnande
§2
Val av mötespresidium

§3
Behörigt utlyst
Beslutsmässighet
§4
Yttranderätt
Rösträtt
§5
Fastställande av
dagordning
§6
Föregående mötes
protokoll

Mötet öppnades av ordförande Oskar Warnhag 10:15
Oskar Warnhag valdes till mötets ordförande.
Max Larsson valdes att föra mötets protokoll.
Morgan Cromell valdes att justera mötets protokoll.
Mötet var behörigt utlyst.
Mötet var beslutsmässigt med 8 av 9 ordinarie ledamöter
närvarande.
Samtliga medlemmar i Blekinge studentkår gavs yttranderätt.
Ordinarie sektionsstyrelse hade rösträtt vid beslut.
Dagordningen fastställdes.

Protokoll från styrelsemöte den 20160224 följdes upp och lades
till handlingarna.

Ärenden
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§7
Skrivelser

•
•

§8
Rapporter

•
•
•

§9
BOSSJam

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
§10 Årsmöte

●
●

Grand opening: Mail ifrån Maria Lilqvist, Demorummet
hade en grand opening och vi i BOSSstyrelse blev
inbjudna att dyka upp. Ingen i styrelsen hade tyvärr tid.
Öppet hus: Markus Helberg informerade oss via mail om
öppet hus
Oskar Warnhag har inte kontaktat HelpDesk angående
konsollerna i BOSSrummet
Aron Sandberg har delvis börjat kolla på drycker till
Ölprovningen
Morgan Cromell har inte kontaktat service avdelning
angående städsaker till BOSSrummet
Gästföreläsare: King är ett preliminärt kanske .
Bagge kommer att dyka upp
Paradox kommer hålla en föreläsning
Vi har fastställt schemat för BOSSJam
Bil är fixat inför dagen
Aron Sandberg kommer fixa med anmälningsformulär och
formulär vid beställning av mat
Aron Sandberg kommer fixa facebook event och
inbjudningar över mail till Boss Medlemmar
Vi beslutade om att sätta inträdespriset till BOSSJam till
100 kr för alla
Oskar Warnhag yrkar på att kårmedlemmar ska få grattis
kaffeband. Bifall
Aron Sandberg yrkar på att resterande ska betala 20 kr för
kaffeband. Bifall
Vi beslutade om att ge datorskjuts under eventet
Oskar Warnhag ska kontakta Red Bull angående att få
spons inför BOSSJam
Totalt har vi räknat med att behöva 15 pers till att jobba
under BOSSJam, i nuläget har vi 7. Alla i styrelsen var
eniga om att kontakta vänner och bekanta för att få tag på
mer folk
Aron Sandberg bokar en Gradängsal till Söndag 17/4
Daniel kontaktar kursansvariga angående om att tider för
gästföreläsarna. Detta så att det förhoppningsvis kan vara
ledigt från lektioner under dessa tider.
Oskar Warnhag fixar med el utrusning
Oskar Warnhag hämtar externkortet inför BOSSJam
Fredag den 18/3 ska alla gästföreläsare vara satta
Daniel Bengtsson pratar med MUK angående bussevent
ifrån Karlshamn
Vi uttnyttjar Single transferriable vote, man får inte rösta
på sig själv
Vi valde att sätta Årsmötet före FUM 4, 20 april 18:00
Vi ska ha fika

Avslutning
§11
Övrigt

•

§12
Beslutssammanfattning

•

§13
Nästkommande möte

Kim ska tilldela alla mentorer sina studenter.

Nästa möte 23/3 klockan 18:15
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§14
Mötets avslutande

Mötet avslutades av ordförande Oskar Warnhag 20:02 klockan

_________________________

_________________________

Oskar Warnhag, vice ordförande

Max Larsson, Sekreterare

_________________________
Morgan Cromell, justeringsperson
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