Protokoll fört vid ordinarie sektionsstyrelsemöte för BOSS 13 09 2013 i Karlskrona
Närvarande

Frånvarande

Kim Restad

Ordförande

Carl Bengtsson

Sekreterare

Fredrik Johannesson

Ekonomiansvarig

Jonathan Pedersen

Näringslivsansvarig

Alexander Vestman

Studieutvecklingsansvarig

Linda Karlsson

Studiesocialt ansvarig

Jon Widén

Ledamot

Daniel Bengtsson

Ledamot

Nils Forsman

Vice ordförande

Formalia
§1
Mötets öppnande
§2
Val av mötespresidium

Mötet öppnades av ordförande Kim Restad 10:15
Kim Restad valdes till mötets ordförande.
Carl Bengtsson valdes att föra mötets protokoll.
Fredrik Johannesson valdes att justera mötets protokoll.

§3
Behörigt utlyst
Beslutsmässighet

Mötet var behörigt utlyst.
Mötet var beslutsmässigt med 8 av 9 ordinarie ledamöter närvarande.

§4
Yttranderätt
Rösträtt

Samtliga medlemmar i Blekinge studentkår gavs yttranderätt.
Ordinarie sektionsstyrelse hade rösträtt vid beslut.

§5
Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§6
Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte den 2013-08-28 följdes upp och lades till
handlingarna.

Ärenden
§7
Linjeföringarnas dag




Tröjor och ovvebeställning tog oväntat lång tid.
Lunchen behöver vara bättre organiserad.

§8
BOSS sittning





Linda ska skicka ut info på nöjesmail.
Linda ska ringa om catering.
Vi ska skicka in länkar till musik för quiz.

§9
Klassrepresentanter






Styrelsen delar upp sig och går ut till samma program de går.
Detta ska genomföras senast vecka 38.
Linda och Carl går ut till spelprogrammering.
Jonathan och Daniel går ut till TA och Civ-Spel.

§10
Ovvebeställning




Sexistenz har lovat en offert.
Fredrik har kollat priser i olika overallbutiker.

§11
Slips




Reklam om slips ska läggas ut på sittning.
Fredrik ska kolla upp priser på slips, fluga, näsduk.

§12



Möte med klassrepresentanter.
Justeras: _____
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Rapporter från olika
projekten





Jonathan ska börja ta kontakt med diverse spelföretag.
Jonathan ska ta kontakt med David och Unionen.
Kim och Linda ska ta kontakt med Massive.

§13
Forum





Det ska bli ett forum för hela bth.student.
Det ska bli ett underforum för BOSS.
Hela styrelsen blir moderatorer.

§14






Schemat och SI-ledare har bestämts.
Alexander letar efter lämpliga salar.
Två hjälplärare till mattestugor.
Samarbete mellan BOSS och Eken diskuteras.

Programmerings- och
mattestugor

Avslutning


§15
Övrigt







§16
Beslutssammanfattning


§17
Nästkommande möte
§18
Mötets avslutande

Tackgrillning för jobbare på inventeringen, förslag om dagar ska
skickas till arbetare.
Sals-access, vi kan få access om vi städar efter oss.
Tv/konsol station för studenter.
Beta testning.
Vi ska gå ut till de nya klasserna och bestämma klassrepresentanter.
Reklam om slips ska läggas upp på sittningen, priser ska kollas upp
innan dess.
Vi ska börja ta kontakt med olika spelföretag.

Nästkommande möte kommer att hållas 2013-09-26 klockan 16:00 på
Blekinge studentkårs kansli.
Mötet avslutades av ordförande Kim Restad klockan 11:58

_________________________

_________________________

Kim Restad, ordförande

Carl Bengtsson, sekreterare

_________________________
Fredrik Johannesson, justeringsperson

Justeras: _____
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