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Formalia
§1
Mötets öppnande
§2
Val av mötespresidium

Mötet öppnades av ordförande Oskar Warnhag 17:22.
Oskar Warnhag valdes till mötets ordförande.
Sebastian Lundgren valdes att föra mötets protokoll.
Markus Norén valdes att justera mötets protokoll.

§3
Behörigt utlyst
Beslutsmässighet

Mötet var behörigt utlyst.
Mötet var beslutsmässigt med 5 av 9 ordinarie ledamöter närvarande.

§4
Yttranderätt
Rösträtt

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

§5
Fastställande av dagordning

§6
Föregående mötes protokoll

Fritjof föreslog en ny punkt: uppföljning av julprovning.
Oskar föreslog en ny punkt: workshop 12-07.
Oskar föreslog en ny punkt: gästföreläsare 12-07.
Oskar föreslog en ny punkt: Utvärdering av klassrepresentant 12-07.
Peter föreslog en ny punkt: temaprovning.
Protokoll från styrelsemöte den 2016-11-23 följdes upp och lades till handlingarna.

§7
Skrivelser

Mail till “boss@student.bth.se” går nu till oss istället för att försvinna som tidigare.
Newminds angående webbintresserade studenter
Vi har fått mail från vice kårordförande angående protokollen.
Vi vill inte ha någon representant för DITE.

§8
Rapporter

Oskar, newminds.
Oskar, SIS angående BOSSjam, visat intresse och återkommer.
Oskar har justerat protokollen.
Sebastian, skickat verksamhetsrapport till FUM.
Fritjof har haft försenat utvärderingsmöte med Civ1.
Fritjof har mailat programansvariga om övriga frågor till studenterna.
Fritjof har bokat sal för representantmöte för lp2.
Peter har fört samtal med gästföreläsare.
Natalie har fixat PR till jul-provningen.
Fritjof har mailat de saknade klassrepresentanterna.
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Fritjof och Oskar har varit på utvärderingsmöte med skolan.
Emma har fått tag i ansvarig både till Jul-provningen och AS:en.
Emma och Sebastian har satt upp planscher på skolan om jul-provningen.
Simon har gett Birgitta kvitton.
Fritjof har skickat ut ett dokument angående LP 4 till programansvarig för
spelprogrammen.
Sebastian skrev ut planscherna.
Sebastian har fixat ett event om jul-provningen på facebook och på hemsidan.
Sebastian har löst problemet med molnet.
Max blev kontaktad av MERA angående faktura, denna har betalats.

Ärenden
§9
BOSS Jam

Peter föreslog att Peter skickar betalningsformulär.
Peter lägger upp förslag att ordna biobiljetter som pris.
Peter lägger upp förslaget att Peter kontaktar studentregion blekinge.
Sebastian lägger upp förslaget att Sebastian lägga upp eventet på hemsida, facebook
och BOSS-studenter.
Oskar föreslår att Oskar skall kontakta skolan angående larm, bil och kursansvarig.
Nathalie föreslår att Nathalie designar bild till nästa workshop.

§10
Jul-provning

Vi diskuterade jul-provningen.
Simon Lindgren yrkade på att sista betalningsdagen ska vara den 14 december.
Oskar Warnhag yrkade på att ha workshop för att sammanställa underhållningen den
11 december kl 18:00.
Mötet Beslutade att bifalla samtliga yrkanden.
Styrelsen röstade fram Markus till konferencier för temaprovningen den 16
december. 7 röstade på Markus och 0 på Peter.

§11
Workshop 12-07

.Vi diskuterade workshopen.
Styrelsen beslutar att förslaget i workshop 2016.12.07 om framskjutning av sista
betalningsdag verkställt.

§12
Temaprovning

styrelsen beslutar att vi bokar rotundan den 14 februari.
Oskar föreslår att Oskar mailar och bokar rotundan.

§13
Gästföreläsare 12-07

Max Larsson har blivit kontaktad av Sebastian Larsson som föreläser om en
utvecklingsmetod.
Vi kom fram till att detta ligger i våra studenters intressen och att han gärna får
gästföreläsa.
Max Larsson kontaktar Sebastian igen om möjlighet att ha föreläsning i januari eller
februari.

§14
Utvärdering av
klassrepresentant 12-07

Fritjof Cavallin yrkade på att vi ska kontakta de representanter som frånvarande från
representantmötet för läsperiod 1.
Fritjof Cavallin yrkade på att vi ska uppmana representanterna att läsa sina
kursplaner.
Mötet beslutade att bifalla samtliga yrkanden
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Avslutning
§13
Övrigt

Fritjof föreslår att Sebastian länkar de nya programmen till hemsidan
Sebastian föreslår att Sebastian uppdaterar hemsidan till nästa möte.
Vi diskuterade uppringning av gästföreläsare.

§14
Nästkommande möte
§15
Mötets avslutande

Nästkommande workshop kommer att hållas 2017-01-18 klockan 18:15.
Nästkommande möte kommer att hållas 2017-02-1 klockan 17.15 i Kansliet.
Mötet avslutades av ordförande Oskar Warnhag klockan 18:51.

_________________________

_________________________

Oskar Warnhag, mötesordförande

Sebastian Lundgren, mötessekreterare

_________________________
Markus Norén, justeringsperson

