Protokoll fört vid ordinarie BOSS-styrelsemöte 13 11 2012 i Karlskrona
Närvarande

Frånvarande

Jon Widén

Ordförande

Kim Restad

Vice ordförande

Calle Ketola

Sekreterare

Fredrik Johannesson

Ekonomiansvarig

Linda Karlsson

Studiesocialtansvarig

Nils Forsman

Webb- och PR-ansvarig

Rickard Boérius

Suppleant

Gunnar Södergren

Näringslivsansvarig

Alexander Petrini

Suppleant

Thomas Sievert

Suppleant

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 16:07
Jon Widén valdes till mötets ordförande.
Calle Ketola valdes att föra mötets protokoll.
Rickard Boerius valdes att justera mötets protokoll.
Mötet var behörigt utlyst.
Mötet var beslutsmässigt med 6 av 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 2012-10-23 följdes upp och lades
till handlingarna.

Ärenden
§7
Öl och ciderprovning
§8
Overaller

§9
Representantmöte och
möte med COM

Vi kommer att hålla provningen 20130126.
Sexistenz anordnar en overallsinvigning 20121115.
Vi ska göra någon liten lek under invigningen.
Vi samlas vid 17:30 på torsdagen.
Technical Artist från årskurs 2 närvarade ej.
Jon har antecknar från mötet.
Det är för lite fokus på ”riktig” programmering i
introduktionskurserna.
De nya studenterna har inte lärt sig hur webbtjänsterna fungerar.
Vi behöver diskutera tillgången till salar.
Justeras: _____
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Vi ska ha en representant från varje program samt två från
styrelsen på mötet med COM.
• Jon ska skicka ut intresseanmälan till våra representanter.
• Samling för mötet sker utanför Stefans kontor.
§10
Programmeringsstugor

Stugorna krockar med ettornas föreläsningar.
Kim ska skicka ut en Doodle till våra medlemmar om en passande
tid.

Avslutning
§11
Övrigt

§12
Beslutssammanfattning

§13
Nästkommande möte
§15
Mötets avslutande

Vi diskuterade hur vi ska hantera frånvaro.
• Calle ska föra statistik över styrelsen närvaro.
• Laga förfall, studier och sjukdom är okej anledningar för
frånvaro.
• Frånvaro ska anmälas så tidigt som möjligt.
• Om man någon missar två aktiviteter eller möten i rad så
ska ordförande diskutera med berörda styrelsemedlem hur
detta bäst ska lösas. Det samma gäller vid mindre än 75%
närvaro.
Calle ska påminna Nils om Roll-ups.
Fikat till stugorna kommer att finnas i G403.
Kim ska skicka ut en Doodle om tider för programmeringsstugor.
Vi ska göra någon lek under overallsinvigningen.
Öl och ciderprovningen är flyttad till 2013-01-26.
Nästkommande möte kommer att hållas 2012-12-04 klockan 16:15
på Blekinge studentkårs kansli.
Mötet avslutades av ordförande Jon Widén klockan 17:33

_________________________

_________________________

Jon Widén, ordförande

Calle Ketola, sekreterare

_________________________
Rickard Boérius, justeringsperson

Justeras: _____
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