Protokoll fört vid ordinarie sektionsstyrelsemöte för BOSS 06 04 2016 i Karlskrona
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Näringslivsansvarig

Morgan Cromell

Ledamot

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 18:54
Oskar Warnhag valdes till mötets ordförande.
Max Larsson valdes att föra mötets protokoll.
Sebastian Lindqvist 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 20160323 följdes upp och lades
till handlingarna.

Ärenden
§7
Skrivelser

•

•
§8
Rapporter

•
•

Fått skrivelse Nordic Collegiate Programming Contest
,
programmeringstävling inom norden som vid vinst tar en
vidare till en mer internationell tävling. Vi vill kolla djupare
in i vad exakt som skulle förväntas ifrån oss, vi tar upp det
på årsmötet om vi vill skriva in det i verksamhetslanen.
Vi har blivit inbjudna till ett avtack för förtroendevalda.
ImageAndForm har gett besked om att han inte kan
komma och föreläsa i Maj.
Oskar har inte fått någon följ upp ifrån Redbull, han
kontaktar Vice Ordförande Victoria Vucic
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§9
BOSSJam

•

Oskar har kollat upp MACadresser till konsollerna i
BOSSrummet

•

Sponsring har införskaffats ifrån SRB, vi får spons för
resekostanderna för gästföreläsare, prispotten till vinnarna
Vi rev upp beslutet om att jobbare inte får jamma
Riva upp beslutet taget 20150803 angående att jobbare
inte får jamma, vi ändrade till att jobbare inte ska jamma
under sina arbetspass
PR är uppe
Max fixar med diplom till vinnare
Försöka fixa larm i byggnaden så att vi kan vädra lokalen
under BOSSJam
Markus fixar toastjärn,kaffekokare och kaffe termos
Vi köper in saker till försäljning själva
Markus står för att kioskrelaterade saker införskaffas,
microvågsugn och kaffeband räknas in där
Daniel dubbelkollar så att vi har accesskort till multisalen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

§10 Gästföreläsare

●

Ingen gästföreläsning ifrån Image&Form kunde ställa upp i
Maj

§11 Nytt Studiesocialt
event

•

Vi diskuterar och bordlägger det till första mötet efter
årsmötet.

§12 Workshop

●

Lämnar utan åtgärd

§13 Utvärderingsmöte

●

Ett datum Vecka 16 ska vi hålla ett utvärderingsmöte med
programansvariga
Oskar ska sammanställa anteckningar ifrån förra
utvärderingsmötet

●

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

●

Vi borde påminna varandra mer om när möten börjar, när
det är workshops och liknande

Nästa möte 13/4 klockan 18:15
Mötet avslutades av vice ordförande Oskar Warnhag klockan
20:43

_________________________

_________________________

Oskar Warnhag, vice ordförande

Max Larsson, Sekreterare

_________________________
Sebastian Lindqvist, justeringsperson
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