Protokoll fört vid ordinarie sektionsstyrelsemöte för BOSS 07 11 2013 i Karlskrona
Närvarande

Kim Restad

Ordförande

Nils Forsman

Vice ordförande

Carl Bengtsson

Sekreterare

Fredrik Johannesson

Ekonomiansvarig

Jonathan Pedersen

Näringslivsansvarig

Alexander Vestman

Studieutvecklingsansvarig

Linda Karlsson

Studiesocialt ansvarig

Jon Widén

Ledamot

Daniel Bengtsson

Ledamot

Frånvarande

Formalia
§1
Mötets öppnande
§2
Val av mötespresidium

Mötet öppnades av ordförande Kim Restad 17:15
Kim Restad valdes till mötets ordförande.
Carl Bengtsson valdes att föra mötets protokoll.
Daniel Bengtsson valdes att justera mötets protokoll.

§3
Behörigt utlyst
Beslutsmässighet

Mötet var behörigt utlyst.
Mötet var beslutsmässigt med 9 av 9 ordinarie ledamöter närvarande.

§4
Yttranderätt
Rösträtt

Samtliga medlemmar i Blekinge studentkår gavs yttranderätt.
Ordinarie sektionsstyrelse hade rösträtt vid beslut.

§5
Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§6
Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte den 2013-10-17 följdes upp och lades till
handlingarna.

Ärenden




22 har anmält sig.
Bröd, chips m.m köps in på lördag förmiddag.
Jobbare ska mötas på rotundan kl 15:00.




Vi ska se till att det inte skapas inlägg som inte har med BOSS att
göra i Facebook gruppen.
Inga fasta regler skapades men vi ska diskutera om ett inlägg av
tveksamt ursprung skapas ska behållas.

§9
Publag




Ett antal studenter har anmält sig till publaget.
Dessa ska jobba på kårkvällen den 30 november.

§10
Ovveinvigning



Carl och Daniel ska köpa ingredienser för slime och sedan förbereda
detta innan ovveinvigningen.

§11
Slips



Fredrik ska se hur många som har lämnat intresse för köp av slips.

§7
Ölprovning

§8
Regler i BOSS-gruppen

Justeras: _____
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§12
Flagga + Rollupp



Nils ska fixa logga och sedan be om godkännande.

§13
Föreläsare



Vi ska ta reda på vilket datum som passar föreläsarna från Massive
bäst.
Vi ska sedan skapa ett sätt för studenterna att anmäla sig till detta så
fort vi vet rätt datum.



Avslutning
§11
Övrigt



§12
Beslutssammanfattning



§13
Nästkommande möte
§14
Mötets avslutande

Nästkommande möte kommer att hållas 2013-11-09 klockan 13:00 på
Blekinge studentkårs kansli.
Mötet avslutades av ordförande Kim Restad klockan 18:00

_________________________

_________________________

Kim Restad, ordförande

Carl Bengtsson, sekreterare

_________________________
Daniel Bengtsson, justeringsperson

Justeras: _____
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