Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 03 10 2012 i Karlskrona
Närvarande

Jon Widén

Ordförande

Kim Restad

Vice ordförande

Calle Ketola

Sekreterare

Fredrik Johannesson

Ekonomiansvarig

Linda Karlsson

Studiesocialtansvarig

(lämnade 17:00)

Nils Forsman

Webb- och PR-ansvarig

(lämnade 17:00)

Rickard Boerius

Suppleant

(anlände 17:00)

Gunnar Södergren

Näringslivsansvarig

Formalia
§1
Mötets öppnande
§2
Val av mötespresidium

§3
Behörigt utlyst
Beslutsmässighet
§4
Yttranderätt
Rösträtt
§5
Fastställande av
dagordning
§6
Föregående mötes
protokoll

Mötet öppnades av ordförande Jon Widén 16:10
Jon Widén valdes till mötets ordförande.
Calle Ketola valdes att föra mötets protokoll.
Fredrik Johannesson valdes att justera mötets protokoll.
Mötet var behörigt utlyst.
Mötet var beslutsmässigt med 6av 7 ordinarie ledamöter
närvarande, samt en suppleant.
Samtliga medlemmar i Blekinges Organiserade SpelStudenter gavs
yttranderätt.
Ordinarie styrelse hade rösträtt vid beslut samt suppleanter.
Dagordningen fastställdes.

Protokoll från styrelsemöte den 2012-09-11 följdes upp och lades
till handlingarna.

Ärenden
§8
Stugor

§9
Öl- och ciderprovning

Vi får inga pengar från COM föra att anordna programmeringssamt mattestugor. Däremot är det möjligt att vi får ersättning
nästa termin. Det finns däremot möjlighet till sponsring i form av
tröjor, undervisning i undervisande samt tillgång till kaffeautomat.
Kim har hittat en individ som är intresserad av att hjälpa till vid
stugorna.
Vi ska försöka börja redan nästa vecka, torsdagen den elfte
oktober, 17-19. Kim ordnar med en sal, helst G311.
Vi ska anordna en öl- och ciderprovning 20121117.
Gunnar ska kolla med en ölvetare från ett bryggeri i Visby.
Linda ska kolla upp om cider.
Vi ska ha lite tilltugg till drickan.
Planeringen ska vara klar till nästa möte.
BOSS-medlemmar får en veckas förtur till biljetterna med sänkt
pris.
Gunnar ska få med en artikel om eventet i Båthen.
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§10
Verksamhetsberättelse
§11
Märken

§12
Overaller och märken

§13
Klassbesök
§14
Lektionssalar &
fördelning av resurser

Blekinge studentkår vill ha in en verksamhetsberättelse från förra
året. Calle skriver denna.
Märkena har kommit.
Märkena kostar 25 kr/st.
Vi kommer bara att sälja till BOSS-medlemmar.
Kassa för märken kommer att finnas på studentkårens kontor.
Overallerna kommer att kosta runt 500 kr exklusive tryck och är
beställda.
Slipsar kommer att lösa sig.
Vi ska lägga prio på ettorna.
Vi besöker TA3 i H429 klockan 11:15 på torsdag.
Vi ska försöka se till att alla i BOSS får tillgång till vettiga salar.
Nils ska kolla på hur mycket skolan får i bidrag till varje klass samt
hur det faktiskt fördelas.

Avslutning
§15
Övrigt

Jan från Career Center hjälper gärna till att ordna med kontakter,
har möte med Gunnar imorgon.
Kim fick kontakt uppgifter till andra möjliga gästföreläsare av
Walfiz.
Gunnar har en uppsjö av möjliga gästföreläsare.
Vi diskuterade idén med ett ”Dragon's Den” till stora spelprojektet.

§16
Beslutssammanfattning

•
•
•
•
•
•

§17
Nästkommande möte
§18
Mötets avslutande

Vi börjar med programmeringsstugorna 20121011.
Öl och ciderprovningen ska vara färdigplanerad till nästa
möte.
Öl och ciderprovningen hålls 20121117.
Calle skriver verksamhetsberättelsen.
Märkena kommer att kunna köpas för 25 kr/st, av BOSSmedlemmar.
Programmeringsstugor kommer att hållas mellan 17 och 19
på torsdagar med start 20121011.

Nästkommande möte kommer att hållas 2012-10-23 klockan 16:15
på Blekinge studentkårs kansli.
Mötet avslutades av ordförande Jon Widén klockan 17:36

_________________________

_________________________

Jon Widén, ordförande

Calle Ketola, sekreterare

_________________________
Fredrik Johannesson, justeringsperson
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