Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte för BOSS 05 02 2013 i Karlskrona
Närvarande

Jon Widén

Ordförande

Kim Restad

Vice ordförande

Calle Ketola

Sekreterare

Fredrik Johannesson

Kassör

Gunnar Södergren

Näringslivsansvarig

Linda Karlsson

Studiesocialtansvarig

Nils Forsman

Webb- och pr-ansvarig

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 17:15
Jesper Liljeblad 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 7 av 7 ordinarie ledamöter
närvarande.
Samtliga medlemmar i Blekinge studentkår gavs yttranderätt.
Ordinarie sektionsstyrelse hade rösträtt vid beslut.
Dagordningen fastställdes.

Protokoll från styrelsemöte den 2013-01-15 följdes upp och lades
till handlingarna.

Ärenden
§7
Ölprovning

§8
Ciderprovning

§9
Räknestugor
§10
Kod i sjön

§11
Temadag

Det gick bra.
Vi ska släppa slipsar och näsdukar som alla medlemmar får köpa
om tre veckor.
13:e april.
Fem cider.
Linda kollar på cidersorter.
Calle bokar Rotundan.
Kim väntar på svar om sponsring.
Kim har fått in ett förslag på en uppgift.
Deltagare får 11 dagar för att koda, och vi har tre dagar för att
rätta.
5:e april.

Justeras: _____
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Börja med föreläsningar.
Sen kör vi 24 timmars game jam.
Till nästa möte så ska vi ha ordnat med föreläsare.
§12
Årsmöte

Vi bestämmer datum när vi har datum på Game Jam:et

§13
Möte med COM

Imorgon.

§14
Trello

En trello-master hade varit smart, en som skriver ner vad vi ska
göra.

Avslutning
§11
Övrigt

Inget diskuterades.

§12
Beslutssammanfattning
§13
Nästkommande möte
§14
Mötets avslutande

•

Vi ska släppa slipsar och näsdukar som alla medlemmar får
köpa om tre veckor.

Nästkommande möte kommer att hållas 2013-02-12 klockan 18:00
på Stars'n'Stripes.
Mötet avslutades av ordförande Jon Widén klockan 19:20

_________________________

_________________________

Jon Widén, ordförande

Calle Ketola, sekreterare

_________________________
Fredrik Johannesson, justeringsperson

Justeras: _____
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