Protokoll fört vid ordinarie sektionsstyrelsemöte för BOSS 23 03 2016 i Karlskrona

Närvarande

Daniel Bengtsson

Ordförande

Oskar Warnhag

Vice ordförare

Ola Enberg

Ledamot

Markus Norén

NäringslivsAnsvarig

Max Larsson

Sekreterare, Mediaansvarig

Morgan Cromell

Ledamot

Fredrik Johannesson

Ekonomiansvarig

Sebastian Lindqvist

Studiesocialtansvarig

Aron Sandberg

Näringslivsansvarig

Frånvarande

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 vice ordförande Oskar Warnhag 18:57
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 7 av 9 ordinarie ledamöter
närvarande.
Samtliga medlemmar i Blekinge studentkår gavs yttranderätt.
Ordinarie sektionsstyrelse hade rösträtt vid beslut.
Dagordningen fastställdes.

Protokoll från styrelsemöte den 20160309 följdes upp och lades
till handlingarna.

Ärenden
§7
Skrivelser

•
•

§8
Rapporter

•
•
•

BSK har erbjudit oss en chans att införskaffe en Roll up,
bifall på att införskaffa en. Daniel Bengtsson kontaktar
BSK om att vi har intresse.
Vi fick ett mail angående skrovet, vi fick sätta in en person
till att representera Utbildiningsföreningarna i skrovet. Vi
rekommenderar Markus Norén
Oskar har kontaktat Redbull
Daniel har pratat med kursanavarig angående om att
BOSSJam föreläsningarna inte ska krocka med lektioner.
Daniel skulle prata med MUK angående PR och bussevent
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§9
BOSSJam

•
•
•

Max yrkar på att grupperna under BOSSJam får vara
mellan 25. Vi spiikade att vi ska ha 25 i gruppstorlek
Vi kommer publicera föreläsare & föreläsningsschema
continuerligt.
Daniel fixar en post på hemsidan

§10 Gästföreläsare

●

Styrelsen planerar en gästföreläsning 912 Maj. Daniel
Bengtsson ska kontakta ImageAndForm.

§11 Nytt Studiesocialt
event

•

4/4 vill vi hålla i en programmeringstävling eller spelkväll i
vårat programmrum.

§12 Utvärderingsmöte
lp 3

●
●
●

Vi vill ha möte med klassrepresentanterna för LP3 den
5/4
Oskar ska boka sal inför detta möte
Oskar kontaktar klassrepresentanter

§13 Årsmöte

•
•
•

Fredrik införskaffar fika
BOSS styrelse möts tidigare på Rotundan vid 17:15
Max Larsson gör PR, ska vara klart inför BOSSJam

§14 Workshop

●

30/3 valde vi att ha workshop för att fixa med saker inför
BossJam och årsmötet.
Vi ska bestämma PR (årsmöte),pris,
gästföreläsningsschema, regler för deltagare och jobbare.

●

Avslutning
§15 Övrigt
§16
Nästkommande möte
§17
Mötets avslutande

●

De Nada

Nästa möte 6/4 klockan 18:15
Mötet avslutades av vice ordförande Oskar Warnhag klockan
20:32

_________________________

_________________________

Oskar Warnhag, vice ordförande

Max Larsson, Sekreterare

_________________________
Morgan Cromell, justeringsperson

Justeras: _____
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