Protokoll fört vid ordinarie utbildningsföreningsstyrelsemöte för BOSS 2017-03-26 i K-huset, Blekinge
Tekniska Högskola, Karlskrona.
Närvarande

Frånvarande
Röstlängd

Oskar Warnhag
Sebastian Lundgren
Emma Kronholm
Simon Lindgren
Fritjof Cavallin
Peter Meunier
Markus Norén
Nathalie Hiltunen
Max Larsson
Tim Mellander
Anton Åsbrink
Tim Johansson
Aron Sandberg
Mohammed Osmen

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ekonomiansvarig
Studieutvecklingsansvarig
Studiesocialt ansvarig
Ledamot
Ledamot
Ledamot
BOSS-representant
BOSS-representant
BOSS-representant
Alumn
BOSS-representant

Oskar Warnhag
Sebastian Lundgren
Emma Kronholm
Simon Lindgren
Fritjof Cavallin
Peter Meunier
Markus Norén
Nathalie Hiltunen
Max Larsson

Tim Mellander
Anton Åsbrink
Tim Johansson
Mohammed Osmen

Formalia
§1
Mötet öppnas
§2
Val av mötesordförande,
mötessekreterare samt
justeringsperson

§3
Fråga om mötets behöriga
utlysande och beslutsmässighet
§4
Yttranderätt och rösträtt

Mötet öppnades av ordförande Oskar Warnhag klockan 17:18.
Mötet beslöt

att (1) välja Oskar Warnhag till mötesordförande.
att (2) välja Emma Kronholm till mötessekreterare.
att (3) välja Fritjof Cavallin och Peter Meunier till justeringspersoner.
Mötet beslöt
att (1) anse mötet behörigt utlyst.
att (2) anse mötet beslutsmässigt med 9 av 9 ordinarie ledamöter närvarande.
Mötet beslöt
att (1) samtliga medlemmar i Blekinge Studentkår gavs yttranderätt.
Att (2) ordinarie sektionsstyrelse hade rösträtt vid beslut.
Att (3) samtliga BOSS-representerande studenter har rösträtt.
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§5
Fastställande av dagordning

§6
Verksamhetsberättelse

Dagordningen fastställdes
Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.

Oskar Warnhag läste upp verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016/2017.
Oskar Warnhag yrkar att
“Ändra '2017/2018' till '2016/2017' där det förekommer.”

Ärenden
§7
Verksamhetsplan

Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.

Oskar Warnhag föredrog punkten.
Oskar Warnhag läste upp den föreslagna verksamhetsplanen.
Peter Meunier yrkar att
”Ändra '2016/2017' till '2017/2018' där det förekommer.”
Fritjof Cavallin yrkar att
”Lägga till ”samt håller i studieutvecklingen för programmet Tekniskt basår” sist i första
paragrafen.”
Oskar Warnhag yrkar att
“Ändra 'Från styrelsen och klassrepresentanterna väljs en grupp på runt fyra personer
där alla program och styrelsen är representerade. Denna grupp träffar de
programmansvariga för spelrpogrammen I Karlskrona' till 'Från styrelsen väljs två
personer som anordnar möte med programansvariga för spelprogrammen Karlskrona,
programansvarig för Tekniskt basår' under 'Utvärderingsmöte'.”
Oskar Warnhag yrkar att
“Ändra 'Den är i första hand öppen för BOSS-studenter och -alumner, därefter alla
studenter i mån av plats' till 'Den är i första hand öppen för BOSS-studenter och
-alumner, därefter alla i mån av plats' under 'BOSSJam'.”
Oskar Warnhag yrkar att
”Ändra 'BOSSJam ska vara öppet' till 'GameJam-delen ska vara öppen' under 'BOSSJam'.”
Oskar Warnhag yrkar att
”Ta bort 'studenter' i sista meningen under 'BOSSJam'.”
Max Larsson yrkar att
”Ändra '1 gång per termin' till '2 gånger per läsår' under 'Temaprovning'.”
Max Larsson yrkar att
”Ändra '1 gång per vecka' till '1 gång varannan vecka' under 'Aktivitetskvällar'.”
Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.
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§8
Arbetsordning

Oskar Warnhag föredrog punkten.
Oskar Warnhag läste upp den föreslagna arbetsordningen.
Oskar Warnhag yrkar att
”Ta bort 'BOSS representanter' under 'Vice ordförande'.”
Peter Meunier yrkar att
”Ta bort 'ordinarie' under 'Sekreterare'.”

Markus Noren yrkar att
”Ändra 'möte' till 'styrelsemöte' under 'Sekreterare'.”
Oskar Warnhag yrkar att
”Lägga till 'samt kommunikationen' efter 'klassrepresenantmöten' under
'Studieutvecklingsansvarig'.”
Peter Meunier yrkar att
”Ändra 'ordinarie möte' till 'styrelsemöte' under 'Ledamot'.”
Oskar Warnhag yrkar att
”Ändra '2016/2017' till '2017/2018' där det förekommer.”

§9
Budget

Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.

Oskar Warnhag föredrog punkten.
Oskar Warnhag läste upp den föreslagna budgeten för 2017/2018.
Simon Lindgren yrkar att
“Ändra '2000' till '1500' bredvid 'Märkesförsäljning' under 'Intäkter'.”
Oskar Warnhag yrkar att
”Ändra 'sittningar' till 'sittning och provningar' under 'Utgifter' där det förekommer.”

§10
Val av nästa års styrelse

Mötet beslöt
att (1) bifalla samtliga yrkanden.

Oskar Warnhag föredrog punkten.
Nominering
Oskar Warnhag
Tim Mellander, Peter Meunier
Peter Meunier, Emma Kronholm, Anton
Åsbrink
Simon Lindgren, Anton Åsbrink
Fritjof Cavallin
Emma Kronholm, Mohammed Osmen
Anton Åsbrink, Tim Johansson

Post
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare

Simon Lindgren, Peter Meunier

Ledamot

Tim Johansson, Mohammed Osmen

Ledamot

Ekonomiansvarig
Studieutvecklingsansvarig
Evenemangsansvarig
BOSSrumsansvarig
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Mötet beslöt
att (1) välja Oskar Warnhag till ordförande.
att (2) enligt voteringsresultat välja Tim Mellander till vice ordförande
att (3) enligt voteringsresultat välja Anton Åsbrink till sekreterare
att (4) enligt voteringsresultat välja Simon Lindgren till ekonomiansvarig
att (5) välja Fritjof Cavallin till studieutvecklingsansvarig
att (6) enligt voteringsresultat välja Emma Kronholm till evenemangsansvarig
att (7) välja Tim Johansson till BOSSrumsansvarig
att (8) välja Mohammed Osmen till ledamot
att (9) välja Peter Meunier till ledamot

Avslutning
§11
Övrigt
§12
Kalender
§15
Mötet avslutas

Inga övriga ärenden lyftes.

Nästkommande möte kommer att hållas 2017-04-10 klockan 17:15 i K-huset på Blekinge
Tekniska Högskola.

Mötet avslutades av ordförande Oskar Warnhag klockan 19:33.

_________________________
Oskar Warnhag, mötesordförande

_________________________
Emma Kronholm, mötessekreterare

_________________________
Fritjof Cavallin, justeringsperson

_________________________
Peter Meunier, justeringsperson
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