Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 04 12 2012 i Karlskrona
Närvarande

Lämnade 16:31

Jon Widén

Ordförande

Kim Restad

Vice ordförande

Calle Ketola

Sekreterare

Fredrik Johannesson

Ekonomiansvarig

Gunnar Södergren

Näringslivsansvarig

Linda Karlsson

Studiesocialtansvarig

Nils Forsman

Webb- och PR-ansvarig

Niclas Björner
Frånvarande

Thomas Sievert

Suppleant

Rickard Boérius

Suppleant

Alexander Petrini

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 16:08
Jon Widén valdes till mötets ordförande.
Calle Ketola valdes att föra mötets protokoll.
Linda Karlsson valdes att justera mötets protokoll.
Mötet var behörigt utlyst.
Mötet var beslutsmässigt med 7 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 2012-11-13 följdes upp och lades
till handlingarna.

Ärenden
§7
Närvaro

§8
Näringsliv

Gunnar vet med sig att han har varit borta en del under terminen,
dock så avslutas en del uppdrag nu och han kommer kunna närvara
mer under resterande året.
Gunnar ska på GDM i Malmö.
Unionen kan sponsra till gästföreläsare, 3500 kr om vi får upp till 50
åhörare och 6500 om vi får upp till 100 åhörare. Sen så kan de
också bjuda på fika. Som motprestation vill de få hålla ett litet
föredrag själva.
Gunnar har pratat med utvecklare på Massive, CodeMasters
RediKod och Coffestain Studios och de verkar vara intresserade av
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att gästföreläsa.
§9
Slipsar

Beställs idag.

§10
Provningen

Rotundan var bokad, så nästa datum är 2013-02-02

§11
Programmeringsstugor

§12
Teknologmössor
§13
Mötet med COM

§14
Vanja

§15
Referensgrupp till
Introduktionsveckan
§16
ING

§17
Arbetslista

§18
Räknestugor

Stugorna kommer att återupptas 2013-01-10.
Stugorna kan komma att utökas till tisdagar också.
ROOT:s medlemmar är välkomna att delta i mån av plats.
• ROOT har en SÄK-workshop som vi är välkomna på i början
av februari.
ROOT ska beställa teknologmössor, och vi ska samköra en
beställning med dem.
COM lyssnade på de åsikter vi tog upp.
Alla i BOSS ska få tillgång till spel-salarna. För att kontrollera det så
ska en av oss på COM:s stora möte.
Det är studenter som stökar ner i salarna.
• Vi ska skriva upp lite simpla förhållningsregler till salarna.
• COM vill gärna veta hur salarna används.
• Det ska komma scheman över laborationer & föreläsningar i
salarna.
Utvärderingen av kurserna som görs av BOSS ska gå via oss till
programansvariga.
• Vi ska informera klassrepresentanterna om detta.
Vanja tog till sig våra kommentarer.
ING skulle vilja ha två representanter från BOSS närvarande vid
utformningen av nya kurser.
De ska kolla över möjligheterna till att spela in föreläsningar.
En Matematisk grundkurs där man lär sig grundläggande saker som
rapportskrivning hade varit bra att ha.
Vi diskuterade huruvida en förberedande mattekurs borde ligga
före skolstart eller i samband med skolstart.
Calle och Jon ska på mötet och sitter som BOSS-representanter
fram tills nästa BOSS-styrelsemöte.
ING vill ha input från BOSS, de har möten på tisdagar mellan 08
och 10.
• Kim och Linda ska gå på dessa.
Vi ska göra en överskådlig lista med vad vi gör, vem som är
ansvarig för det, hur långt vi har kommit och en deadline.
• Jon har lagt upp en temporär lista.
• Nils ska kolla på lösningar till att få upp det på hemsidan.
Folk är intresserade av räknestugor.
• Jon ska kolla på frivilliga hjälplärare.

§19
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Programmeringshotline

Det har kommit önskemål på en programmeringshotline, där man
kan få hjälp snabbt. Forumet och IRC var föredragna forum för
detta.
• Nils ska länka till vår Facebook-grupp på hemsidan, samt
länka till SIS:s IRC guide.

§20
Utvecklingstillfällen

Vi diskuterade olika sätt att hjälpa folk att utveckla sitt kodande.
”Kod i sjön” var ett roligt och spännande och lekfullt sätt att
förbättra sin kodförståelse. Man implementerar ett del av ett
program, sen får man någon annans kod och ska lägga till en ny
feature osv. Kim och Linda ska försöka dra igång det till efter jul.
Man skulle även kunna försöka få medlemmarna att dra ihop egna
kurser med open source material. Så att man kan täcka upp de hål
som finns i utbildningen. Man skulle även kunna bjuda in företag till
att gästföreläsa.

§21
Medlemmar

Vilka är egentligen med i BOSS, och vad har de för rättigheter
diskuterades.

§22
Visitkort

Vi ska beställa visitkort med BOSS-logotypen och vår
kontaktinformation på.
Nils ska beställa in.

§23
Ekonomi

Det går trögt med försäljning av märken, de flesta har betalat för
och hämtat ut sina overaller.

§24
Plussning

Vi ska skriva ihop ett kort åsiktsdokument med vad vi tycker om
plussning och liknande.

Avslutning
§25
Övrigt

Inget diskuterades.

§26
Beslutssammanfattning

•

•
•
•
•
•
•
§27
Mötets avslutande

Gunnar har pratat med utvecklare på Massive, CodeMasters
RediKod och Coffestain Studios och de verkar vara
intresserade av att gästföreläsa.
Ölprovningen kommer att hållas 2013-02-02.
Stugorna kommer att återupptas 2013-01-10.
ROOT ska beställa teknologmössor, och vi ska samköra en
beställning med dem.
Vi ska skriva upp lite simpla förhållningsregler till
datorsalarna.
Nils ska beställa visitkort med BOSS-logotypen och vår
kontaktinformation på.
Vi ska skriva ihop ett kort åsiktsdokument med vad vi tycker
om plussning och liknande.

Mötet avslutades av ordförande Jon Widén klockan 18:44

_________________________

_________________________

Jon Widén, ordförande

Calle Ketola, sekreterare

_________________________
Linda Karlsson, justeringsperson
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