Protokoll fört vid ordinarie sektionsstyrelsemöte för BOSS 26 09 2013 i Karlskrona
Närvarande

Frånvarande

Kim Restad

Ordförande

Nils Forsman

Vice ordförande

Carl Bengtsson

Sekreterare

Fredrik Johannesson

Ekonomiansvarig

Jonathan Pedersen

Näringslivsansvarig

Alexander Vestman

Studieutvecklingsansvarig

Linda Karlsson

Studiesocialt ansvarig

Daniel Bengtsson

Ledamot

Jon Widén

Ledamot

Formalia
§1
Mötets öppnande
§2
Val av mötespresidium

Mötet öppnades av ordförande Kim Restad 16:15
Kim Restad valdes till mötets ordförande.
Carl Bengtsson valdes att föra mötets protokoll.
Linda Karlsson 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 2013-09-13 följdes upp och lades till
handlingarna.

Ärenden
§7
BOSS sittning











Mat kostnaden blev ca 1400 kr.
Märkena till sittningen kostar ca 1800 kr.
Drickan kostar 1200 kr.
Biljetternas inkomst blev 6240 kr.
Priser delas ut för musikquiz, bästa utklädsel, gummibjörns
katapult.
Bordsplacering, Linda står för detta.
Musikquizet spelas med lag om tre.
Utklädsel pris beror på antal gäster som klär ut sig.
Nils står för sånghäften.

§8
Biobiljetter




Fredrik ska be Birgitta att beställa 50 biljetter.
Ska delas ut på tackgrillning eller lämnas ut på programmeringsstuga.

§9
Möten




Möte med klassrepresentanter den 14e november.
Förhoppningsvis möte med COM under vecka 47.

Justeras: _____

1

Protokoll fört vid ordinarie sektionsstyrelsemöte för BOSS 26 09 2013 i Karlskrona
§10
Föreläsare



Jonathan ska ta kontakt med Spotify och Mojang och leta vidare.

§10
Ovvebeställning




Skickas på fredag.
Ovvarna anländer om ca 6 veckor.

§11
Slips




Ska kolla om Eken fått tag på ett pris.
Om inget pris har hittats innan sittningen ska intresse anmälan
tas istället för beställning.

§12
Flagga + Rollupp





Nils kollar om han hittar en Blekinge regionlogga.
Nils kollar hur man beställer dessa.
Helst beställt innan nästa möte.

§13
Forum



Vi ska be Jon om access till forum.

§14
Övrigt




Nils ska fixa kalendern på BOSS sidan.
Vi ska använda Facebook för att hålla koll på
beslutssammanfattning snabbt.

§15
Beslutssammanfattning






Vi ska ha klassrepresentantmöte den 14 november.
Jonatan ska fortsätta leta efter föreläsare.
Nils ska ta reda på hur man beställer Flagga.
Jon ge oss access till forumet.

Avslutning

§16
Nästkommande möte
§17
Mötets avslutande

Nästkommande möte kommer att hållas 2013-10-17 klockan 16:00 på
Blekinge studentkårs kansli.
Mötet avslutades av ordförande Kim Restad klockan 18:30

_________________________

_________________________

Kim Restad, ordförande

Carl Bengtsson, sekreterare

_________________________
Linda Karlsson, justeringsperson

Justeras: _____
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