Protokoll fört vid ordinarie sektionsstyrelsemöte för BOSS 04 13 2016 i Karlskrona

Närvarande

Frånvarande

Daniel Bengtsson

Ordförande

Oskar Warnhag

Vice ordförare

Ola Enberg

Ledamot

Markus Norén

NäringslivsAnsvarig

Max Larsson

Sekreterare, Mediaansvarig

Morgan Cromell

Ledamot

Kim Restad

Cool person

Fredrik Johannesson

Ekonomiansvarig

Aron Sandberg

Näringslivsansvarig

Sebastian Lindqvist

Studiesocialtansvarig

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 18:30
Oskar Warnhag valdes till mötets ordförande.
Max Larsson valdes att föra mötets protokoll.
Markus Norén 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 20160406 följdes upp och lades
till handlingarna.

Ärenden
§7
Skrivelser

•

Vi blev kontaktade utav kvasiföreningen KK angående om
att flytta på våran ölprovning.

§8
Rapporter

•

Markus har kontaktat Rotundan angående om att låna
toastjärn under BossJam. Kaffekokare och micro är också
införskaffat.
Aron har gjort en lista på drinkar till ölprovningen
Fredrik har fixat formulär till mat

•
•
•
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§9 
BOSSJam

•
•
•
•

§10 Årsmöte

●
●
●
●
●

●
●
§11 Ölprovning

•
•
•
•

§12 Gästföreläsare

●
●

§13 Utvärderingsmöte

●
●

Idag ska vi knåpa ihop jobbschema och försäljningspriser.
Bestämma schemat för datorskjuts.
Kim föreslog att vi skulle göra PR angående om att det går
att rösta på folk under BossJam. Lägga upp bilder på
eventet.
Vi bestämde att vi ska göra svarsblankett under Jammet.
Gästföreläsare och SIS
Vi diskuterade om att ändra rollerna inom styrelsen och
att omdefiniera rollerna.
Vi föreslog att omdefiniera vice ordförande så den har
huvudansvar för kommunikation
Vi diskuterade om att göra om näringslivsansvarig till en
ledamot
Vi la fram förslaget att vi ska försöka jobba mera med
arbetsgrupper inom styrelsen
Kim restad föreslog att skapa ett VIP paket för alla aktiva
inom BOSS, tanken är att göra det mer attraktivt för folk
att engagera sig. Hon föreslog att VIPs ska få förmåner,
billigare pris under sittning, sitdown med gästföreläsare
etc. Vi tyckte det var en bra ide och började strukturerar
upp ideén lite mera
Oskar Warnhag lämnade mötet 18:00
Aron Sandberg lämnade
Vi diskuterade om att ändra i stadgan om att ha ett visst
antal ölprovningen under terminen till ett visst antal
provningar
Oskar Warnhag anslöt
Aron Sandberg anslöt
Punkten om att flytta ölprovning lämnades utan åtgärd
Till BossJam så har Paradox Interactive get återbesked
omatt de ej kan närvara.
Patric Greco har anmält intresse om att vilja föreläsa, Boss
Styrelsen tyckte det lät bra
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

●
Nästa möte 20/4 klockan 18:15
Mötet avslutades av vice ordförande Oskar Warnhag klockan
23:13

_________________________

_________________________

Oskar Warnhag, vice ordförande

Max Larsson, Sekreterare

_________________________
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Markus Norén, justeringsperson

Justeras: _____

3

