Protokoll fört vid ordinarie sektionsstyrelsemöte för BOSS 29 03 2017 i Karlskrona
Närvarande

Oskar Warnhag

Ordförande

Sebastian Lundgren

Vice ordförande

Simon Lindgren

Ekonomiansvarig

Fritjof Cavallin

Studieutvecklingsansvarig

Nathalie Hiltunen

Ledamot

Markus Norén

Ledamot

Max Larsson

Ledamot

Anslöt 17.19

Peter Meunier

Studiesocial ansvarig

Lämnade 17.58

Olof Haglund

SIS

Anton Åsbrink

BOSS-student

Tim Johansson

BOSS-student

Emma Kronholm

Sekreterare

Frånvarande

Formalia
§1
Mötets öppnande
§2
Val av mötespresidium

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

§3
Behörigt utlyst
Beslutsmässighet

Mötet var behörigt utlyst.
Mötet var beslutsmässigt med 8 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

Dagordningen fastställdes.

§6
Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte den 2017-03-15 följdes upp och lades till handlingarna.

§7
Skrivelser

Mail från kårordförande gällande möte för Öppet Hus.
Mail från Cecilia Appelgren. Hon vill ha en kort text om BOSSJam.

§8
Rapporter

Fritjof Cavallin har bokat representantmöte och mailat klassrepresentanterna.
Fritjof Cavallin har pratat med Louise på folkuniversitetet gällande sponsring av
transport för gästföreläsare. De kan ge minst 2000kr.
Max Larsson har färdigställt poster för BOSSJam och satt upp i skolan.
Sebastian Lundgren har mailat skolan gällande att hålla dörrarna i Multisalen öppna.
Vi väntar fortfarande på svar.
Simon Lindgren har äskat pengar av skolan och fått det beviljat. Totalt 9000kr.
Simon Lindgren har bett Rotundans styrelse att köpa in ett extra flak av all läsk som
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finns till försäljning på Rotundan för att ha marginal till försäljning av läsk på
BOSSJam.
Oskar Warnhag har bokat bil för foodruns på BOSSJam.

Ärenden
§9
BOSSJam

Oskar Warnhag föredrog punkten.
Oskar Warnhag föreslog att BOSS ska kontakta programansvariga och informera dem
om BOSSJam. Fritjof Cavallin tog på sig att göra det.
Max Larsson tar på sig att förvarna MAX om foodruns i samband med BOSSJam.
Oskar Warnhag föreslog att BOSS behöver införskaffa fint papper till diplom för
BOSSJam och tar själv på sig att ordna det.
Sebastian Lundgren yrkade att vi behöver beställa Steam-giftcard. Simon Lundgren
tar på sig att beställa dem med BOSS:s kassa.
… yrkade att vi behöver låna kontantkassa av Rotundan.
Markus Norén yrkade att vi ordnar röstsedlar tidigt.
Markus Norén yrkade att vi borde ha klistermärken och tar själv på sig det.

§10
Årsmöte

Oskar Warnhag föredrog punkten.
Oskar Warnhag yrkade att vi behöver hålla en workshop inför årsmötet, helst en
söndag.
Max Larsson yrkade att vi håller workshop onsdagen 5/4, vilket vi bestämde.
Oskar Warnhag yrkade även att vi har en Workshop 23/4.
Även att Max Larsson tar på sig att fixa poster för årsmötet.

Avslutning
§11
Övrigt
§12
Beslutssammanfattning
§13
Nästkommande möte

§14
Mötets avslutande

Nästkommande workshop kommer att hållas 2017-04-05 klockan 18:00.
Workshop kommer hållas 2017-04-12 klockan 18.00.
Workshop kommer hållas 2017-04-23 klockan 15.00.
Nästkommande möte kommer att hållas 2017-04-19 klockan 17:15 i Kansliet.
Mötet avslutades av ordförande Oskar Warnhag klockan 18:20

_________________________

_________________________

Oskar Warnhag, mötesordförande

Fritjof Cavallin, mötessekreterare

_________________________
Nathalie Hiltunen, justeringsperson

