Protokoll fört vid ordinarie sektionsstyrelsemöte för BOSS 04 02 2014 i Karlskrona
Närvarande

Frånvarande

Nils Forsman

Vice ordförande

Carl Bengtsson

Sekreterare

Fredrik Johannesson

Ekonomiansvarig

Jonathan Pedersen

Näringslivsansvarig

Alexander Vestman

Studieutvecklingsansvarig

Daniel Bengtsson

Studiesocialt ansvarig

Jon Widén

Ledamot

Kim Restad

Ordförande

Formalia
§1
Mötets öppnande
§2
Val av mötespresidium

Mötet öppnades av vice ordförande Nils Forsman 17:15
Nils Forsman valdes till mötets ordförande.
Carl Bengtsson valdes att föra mötets protokoll.
Fredrik Johannesson valdes att justera mötets protokoll.

§3
Behörigt utlyst
Beslutsmässighet

Mötet var behörigt utlyst.
Mötet var beslutsmässigt med 7 av 8 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 2014-01-14 följdes upp och lades till
handlingarna.

Ärenden
§7
Mötesfrekvens



Vi ska nu ha möte varannan vecka på tisdagar med ett eventuellt
extra möte en gång i veckan via skype.

§8
Fylla Lindas plats



För att fylla Lindas plats behöver vi hålla ett extra årsmöte. Detta
tycker vi inte är lönt eftersom vi ska ha årsmöte ca 2 månader
senare.

§9
Datum för ciderprovningen



Vi ska hålla ciderprovningen den 10:e maj.

§10
Möte med Unionen



Kim eller Alexander ska prata med dem eller eventuellt ska vi
bjuda in dem till ett styrelsemöte.

§11
BOSS-Jam



Daniel ska fixa en offert för el, en för 50 personer och en för 100
personer.
Biljetter kostar 50 kr per person.
Vi ska ha en prissumma för totalt 5000 kr, kan revideras vid ett
senare tillfälle.
Vi ska prata med it-avdelningen på skolan för att fixa internet för
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alla gäster.
Vi ska leta efter sponsorer.
Vi ska kolla upp bussar som ska köra gäster från Skövde.
Fredrik ska fixa en offert för en buss av storlek 30 personer.
Stefan ska fixa datorer.
Alexander ska kolla med om hur det blir med sovplats för
gästerna.
Vi ska fixa info på affischer, mail och boss hemsidan. Vi ska
även fixa en representant i Skövde.
Alla i styrelsen ska jobba och vi vill ha ca 4 extra jobbare under
eventet.
Det ska vara 2-4 gäster per grupp.

Avslutning
§12
Övrigt




§13
Beslutssammanfattning



§14
Nästkommande möte
§15
Mötets avslutande

Kim eller Alexander ska prata med Unionen.
Daniel ska fixa en offert för el, en för 50 personer och en för 100
personer.
Fredrik ska fixa en offert för en buss av storlek 30 personer.
Alexander ska kolla med om hur det blir med sovplats för
gästerna.

Nästkommande möte kommer att hållas 2014-02-18 klockan 17:15 på
Blekinge studentkårs kansli.
Mötet avslutades av vice ordförande Nils Forsman klockan 19:00

_________________________

_________________________

Kim Restad, ordförande

Carl Bengtsson, sekreterare

_________________________
Fredrik Johannesson, justeringsperson

Justeras: _____

2

