Protokoll fört vid ordinarie sektionsstyrelsemöte för BOSS 15 04 2014 i Karlskrona
Närvarande

Kim Restad

Ordförande

Nils Forsman

Vice ordförande

Carl Bengtsson

Sekreterare

Alexander Vestman

Studieutvecklingsansvarig

Daniel Bengtsson

Studiesocialt ansvarig

Jon Widén

Ledamot

Fredrik Johannesson

Ekonomiansvarig

Jonathan Pedersen

Näringslivsansvarig

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.
Nils Forsman valdes att justera mötets protokoll.

§3
Behörigt utlyst
Beslutsmässighet

Mötet var behörigt utlyst.
Mötet var beslutsmässigt med 8 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 2014-04-01 följdes upp och lades till
handlingarna.

Ärenden
§7
Ciderprovning




Daniel ska göra beställningen av alkohol.
Daniel ska prata med Linda om gamla filer för affischer. Nils gör om
dem. Jon ska skriva ut dem. Daniel ska sätta upp dem.

§8
Utvärderingshistorik



Jon och Nils har skapat en prototyp för utvärderingshistorik. Alla i
styrelsen kan nu läsa detta.

§9
BOSS-Jam utvärdering








Vi ska helst inte tillåta deltagarna att möblera om. Vi ska använda
bordsplacering eller fasta platser på andra sätt.
De som är schemalagda för att jobba kan förvänta sig göra extra
jobb under den tiden.
Beskrivningar för spelen behöver definieras bättre.
Röstningssystem ska möjligtvis designas om för framtiden.
Framtida deltagare får inte ta med egna kaffekokare.
Vi ska ge någon blomma eller liknande för framtida föreläsare.



Ska designas om under ett möte hos Nils.



§10

Justeras: _____
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Alumnmärke
§11
Nya rutiner för
klassrepresentanter




Vi ska ha nyval varje år.
Hela styrelsen går ut till de nya klasserna och delas upp till de andra
klasserna baserat på deras egna program.



Vi vill designa om strukturen för styrelsen, vissa poster ska var sitt
utskott.
Vi vill boka rotundan för årsmötet till 13:e maj.

Avslutning
§11
Övrigt





§12
Beslutssammanfattning

§13
Nästkommande möte
§14
Mötets avslutande

Daniel ska göra beställningen av alkohol till ciderprovningen.
Daniel ska prata med Linda om gamla filer för affischer. Nils gör om
dem. Jon ska skriva ut dem. Daniel ska sätta upp dem.

Nästkommande möte kommer att hållas 2014-04-29 klockan 17:15 i A-huset
på Blekinge Tekniska högskola.
Mötet avslutades av ordförande Kim Restad klockan 19:00

_________________________

_________________________

Kim Restad, ordförande

Carl Bengtsson, sekreterare

_________________________
Nils Forsman, justeringsperson

Justeras: _____
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