Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 23 10 2012 i Karlskrona
Närvarande

Frånvarande

Jon Widén

Ordförande

Kim Restad

Vice ordförande

Calle Ketola

Sekreterare

Gunnar Södergren

Näringslivsansvarig

Linda Karlsson

Studiesocialtansvarig

Nils Forsman

Webb- och PR-ansvarig

Fredrik Johannesson

Ekonomiansvarig

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 16:28
Jon Widén valdes till mötets ordförande.
Calle Ketola valdes att föra mötets protokoll.
Nils Forsman valdes att justera mötets protokoll.
Mötet var behörigt utlyst.
Mötet var beslutsmässigt med 6 av 7 ordinarie ledamöter
närvarande.
Samtliga medlemmar i Blekinges Organiserade SpelStudenter gavs
yttranderätt.
Ordinarie styrelse hade rösträtt vid beslut.
Dagordningen fastställdes.

Protokoll från styrelsemöte den 2012-10-03 följdes upp och lades
till handlingarna.

Ärenden
§7
Öl- och ciderprovning
§8
Stugor

§9
Overaller

Datumet är flyttat till den 20121201.
Linda och Gunnar leder arbetsgruppen för provningen.
Stugorna har startat.
Vi har 15 personer som vill hjälpa till under stugorna.
Vi ska föra statistik över närvaron.
Ulrika Wilke erbjuder oss stöd för stugorna, såsom en middag för de
frivilliga som hjälper till och biografbesök. Samt fika.
Vi har inte fått ett pris ännu.
Calle ska trycka på Sexistenz om information om overallerna.

§10
Verksamhetsberättelse

Calle har skrivit en verksamhetsberättelse.

§11
Klassbesök

Vi ska besöka ettorna.
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Det skulle vara bra om klassrepresentanterna gjorde lite reklam för
BOSS aktiviteter.
Kim ska prata med Hans om att besöka deras föreläsning.
§12
Möte med
Klassrepresentanter och
COM

§13
Nätverksträff

§14
Styrelseakademien

§15
Unionen

§16
Gästföreläsare

Vi har ett möte med klassrepresentanterna 20121112 vid 17:15.
Till mötet med COM har vi en medlem från styrelsen samt en från
varje program.
Kim ska prata med de programansvariga.
Mötet med COM ligger preliminärt 20121119.
Nätverksträff 20121102, 9-12. Det kommer att vara fem företag
närvarande.
Vi ska göra lite reklam för träffen.
Ett event som huvudsakligen är riktat till Civilingenjörer i Industriell
ekonomi. Styrelseakademien ger studenter möjligheten att prova
på att sitta i en företagsstyrelse.
Unionen är villiga att hjälpa oss att få tag på gästföreläsare och
betala för deras besök, mot att de får göra reklam för sig innan
föreläsningen. Dock ska föreläsarens företag ha kollektivavtal.
Gunnar har lagt u lite feelers.
Vi ska sikta på att ha en i månaden.

Avslutning
§17
Övrigt
§18
Beslutssammanfattning

§19
Nästkommande möte
§20
Mötets avslutande

Det borde bli lättare att samarbeta i det stora spelprojektet mellan
programmen.
Datumet för öl- och ciderprovningen är flyttat till den 20121201.
Linda och Gunnar ska leda arbetet för öl- och ciderprovningen..
Calle ska trycka på Sexistenz om information om overaller.
Kim ska prata med Hans om att få låna tid av föreläsningen.
Vi ska göra lite reklam för nätverksträffen.
Nästkommande möte kommer att hållas 2012-11-13 klockan 17:15
på Blekinge studentkårs kansli.
Mötet avslutades av ordförande Jon Widén klockan 17:37

_________________________

_________________________

Jon Widén, ordförande

Calle Ketola, sekreterare

_________________________
Nils Forsman, justeringsperson
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