Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte för BOSS 26 02 2013 i Karlskrona
Närvarande

Frånvarande

Jon Widén

Ordförande

Kim Restad

Vice ordförande

Calle Ketola

Sekreterare

Fredrik Johannesson

Kassör

Linda Karlsson

Studiesocialtansvarig

Nils Forsman

Webb- och PR-ansvarig

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

Protokoll från styrelsemöte den 2013-02-05 följdes upp och lades
till handlingarna.

Ärenden
§7
IEEE
§8
Ciderprovning

§9
Game Jam

§10
Sociala grejor, forum etc.

Representanter från IEEE presenterade sitt förslag.
Deras erbjudande passar inte vår organisation.
•
•
•
•
•
•

Cider bestämd.
Bokningsförfrågningar skickade till Rotundan.
100 kr i förtidsbeställningar.
120 kr senare.
25-31 mars är BOSS exklusivt.
1-13 mars öppet för alla.

Calle gör count downen.
Academic work kan bjuda på fika i pausen.
Fredrik administrerar med food runs under Game Jam:et.
Vi har fått upp kategorier i forumet. Vi skickar ut info när det är
färdigt.

Justeras: _____
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•
§11
Slipsar
§12
Årsmöte

Nils ska fixa forumet.

De har veckan ut på sig att hämta ut.
23:e april.
Verksamhetsberättelse.
Verksamhetsplan.
Arbetsordning.
Nomineringar.
Val.

Avslutning
§13
Övrigt

Vi skrev ihop arbetsordning, verksamhetsplan och
verksamhetsberättelse.

§14
Beslutssammanfattning
§15
Nästkommande möte
§16
Mötets avslutande

•
•

Nils ska fixa forumet.
Calle löser count downen.

Nästkommande möte kommer att hållas 2013-03-07 klockan 17:15
på Blekinge studentkårs kansli.
Mötet avslutades av ordförande Jon Widén klockan 20:45

_________________________

_________________________

Jon Widén, ordförande

Calle Ketola, sekreterare

_________________________
Linda Karlsson, justeringsperson

Justeras: _____
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