Protokoll fört vid ordinarie sektionsstyrelsemöte för BOSS 01 02 2017 i Karlskrona
Närvarande

Oskar Warnhag

Ordförande

Sebastian Lundgren

Vice ordförande

Emma Kronholm

Sekreterare

Simon Lindgren

Ekonomiansvarig

Fritjof Cavallin

Studieutvecklingsansvarig

Nathalie Hiltunen

Medieansvarig

Markus Norén

Ledamot

lämnade 17:28

Martin Lang

SIS

lämnade 17:28

Olof Haglund

SIS

Frånvarande

Max Larsson

Ledamot

Peter Meunier

Studiesocialt ansvarig

Formalia
§1
Mötets öppnande
§2
Val av mötespresidium

Mötet öppnades av ordförande Oskar Warnhag 17:15
Oskar Warnhag valdes till mötets ordförande.
Emma Kronholm valdes att föra mötets protokoll.
Nathalie Hiltunen valdes att justera mötets protokoll.

§3
Behörigt utlyst
Beslutsmässighet

Mötet var behörigt utlyst.
Mötet var beslutsmässigt med 7 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
§6
Föregående mötes protokoll

Fritjof föreslog en ny punkt: aktivfix.
Oskar föreslog en ny punkt: styrelsen.
Protokoll från styrelsemöte den 2017-01-04 följdes upp och lades till handlingarna.

§7
Skrivelser

BOSS har fått mail från Hellen Song angående annonsering av SEBs
IT-traineeprogram.
Oskar Warnhag yrkade att:
“Oskar ska skriva ett förslag på inlägg till facebook samt hemsida, och kontakta
Hellen Song angående detta.”

§8
Rapporter

Sebastian har uppdaterat hemsidan.
Oskar och Fritjof har anordnat facebookevenenmanget.
Oskar och Fritjof har satt upp planscher och skrivit ut protokoll.
Oskar har svarat på Hellens mail.
Fritjof har mailat programansvariga och representanterna.
Fritjof har mailat Petru.
Fritjof har hållit i representantmöten.
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Fritjof och Oskar har haft utvärdering med basår och Spelprogrammering 2 och de
nya representanterna.
Vår bokning på Rotundan blev godkänd.
Alla utom Nathalie deltog på workshopen.

Ärenden
§9
BOSSJam

Martin Lang föreslog att SIS kan hjälpa till med föreläsare.
Martin Lang yrkade att:
“SIS och BOSS tillsammans ska grilla under BOSSJam.”
På grund av byråkratiska problem har vi ej fått någon bokning av multisalen
till BOSSJam ännu.
Oskar ska prata med SIS och Albin angående bokningen.

§10
Temaprovning

Oskar Warnhag föredrog punkten.
Vi ska hitta jobbare till After school den 15 februari.

§11
Aktivfix

Fritjof Cavallin föredrog punkten
Studenter bland våra representanter vill hjälpa till.
Oskar Warnhag yrkar att:
“Oskar mailar Stefan angående att få hjälp med att slänga grovsopor.”
Nathalie Hiltunen yrkade att:
“Nathalies post medieansvarig numera heter ledamot, samt att Max post numera
heter medieansvarig”

§12
Styrelsen

Avslutning
§13
Övrigt

Fritjof föreslog att Styrelsen ska skriva ner vad de gör så det går fortare
under punkten skrivelser.
Fritjof föreslog att ha en grillning för representanterna som BOSS står för.

§14
Beslutssammanfattning
§15
Nästkommande möte
§16
Mötets avslutande

Nästkommande möte kommer att hållas 2017-02-22 klockan 17:15 i Kansliet.
Nästkommande workshop kommer att hållas 2017-02-08 klockan 18:00.
Mötet avslutades av ordförande Oskar Warnhag klockan 18:31

_________________________

_________________________

Oskar Warnhag, mötesordförande

Emma Kronholm, mötessekreterare

_________________________
Nathalie Hiltunen, justeringsperson

