Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte för BOSS 19 03 2013 i Karlskrona
Närvarande

Frånvarande

Jon Widén

Ordförande

Kim Restad

Vice ordförande

Calle Ketola

Sekreterare

Fredrik Johannesson

Kassör

Linda Karlsson

Studiesocialtansvarig

Gunnar Södergren

Näringslivsansvarig

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
Jon Widén 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 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 2013-03-07 följdes upp och lades
till handlingarna.

Ärenden
§7
Ciderprovning

§8
Årsmöte

§9
BOSS-Jam

•
•
•
•
•

Kommer att hållas 2013-05-11.
Allmänt släpp av biljetter 2013-04-22 till 2013-05-05.
BOSS biljetter släpps 2013-04-15 till 2013-04-21.
PR släpps 2013-04-02.
Beställning av cider sker 2013-04-30.

•
•
•
•

Rotundan är bokad.
Kim skickar ut kallelse till mötet.
En dagordning ska skrivas.
Den nya styrelsen kommer att tillträda 2013-06-01.

•

Vi diskuterade PR.
◦ PR släpps 2013-04-02.
BOSS-medlemmar har förtur på föreläsningar.
Gästföreläsare är fixat.
◦ Vi kan stå för deras resekostnader.

•
•
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•
•
•

•
§10
Medlemskap i
Facebook-gruppen

Personer till Draknästet är löst.
Tider är satta, se Jons anteckningar.
GameJam
◦ 2-5 pers per grupp.
◦ Föranmälan är krav.
▪ Sista anmälningsdagen 2013-04-10.
◦ Egna datorer.
◦ Alla är välkomna.
◦ Det kommer att anordnas matrundor.
Om en föreläsare inte kommer så löser vi det.

Styrelsen ska få administratörsrättigheter.
Styrelsen styr över medlemskap i Facebook-gruppen.

§11
Introduktionsveckan

•

Linda ska skicka ut om faddrar.

§12
Öppet hus

•

Calle går på mötet med studentkåren.

§13
Vision för
kommunikationskanaler

Vår hemsida ska vara det huvudsakliga mediet mellan oss och våra
medlemmar.
Är det möjligt att få en RSS-feed från forumet?
Jon ska kolla på att byta forum-modul.

Avslutning
§13
Övrigt

§14
Beslutssammanfattning

§15
Nästkommande möte
§16
Mötets avslutande

•

Calle kan hålla i ett publag.
◦ Gunnar kan ordna med introduktion i ordentligt
bartendrande.

•
•
•

Calle pratar med ROST om bokningen.
Gunnar ska trycka på föreläsare.
Jon ansvarar för PR inför BOSS-jam.

Nästkommande möte kommer att hållas 2013-04-09 klockan 17:15
på Blekinge studentkårs kansli.
Mötet avslutades av ordförande Jon Widén klockan 19:20

_________________________

_________________________

Jon Widén, ordförande

Calle Ketola, sekreterare

_________________________
Fredrik Johannesson, justeringsperson

Justeras: _____
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