Protokoll fört vid ordinarie sektionsstyrelsemöte för BOSS 17 10 2013 i Karlskrona
Närvarande

Frånvarande

Kim Restad

Ordförande

Nils Forsman

Vice ordförande

Carl Bengtsson

Sekreterare

Fredrik Johannesson

Ekonomiansvarig

Jonathan Pedersen

Näringslivsansvarig

Alexander Vestman

Studieutvecklingsansvarig

Linda Karlsson

Studiesocialt ansvarig

Jon Widén

Ledamot

Daniel Bengtsson

Ledamot

Formalia
§1
Mötets öppnande
§2
Val av mötespresidium

Mötet öppnades av ordförande Kim Restad 16:15
Kim Restad valdes till mötets ordförande.
Carl Bengtsson valdes att föra mötets protokoll.
Jonathan Pedersen 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 2013-09-26 följdes upp och lades till
handlingarna.

Ärenden
§7
Ekonomi




Svar från Birgitta väntas.
Sponsor till stugorna väntar godkännande.

§8
BOSS sittning




Gäster uppskattade lekar och quiz.
1429kr i vinst.

§9
Ölprovning










Tema: choklad.
Linda letar efter 5 st olika öl sorter i balanserande alkoholhalt.
Bröd, saltat smör och chips som tilltugg.
Pris: 100 kr förköp, 120 kr normalpris.
Måndagen den 21e förköp, 28e säljer för icke BOSS.
Nils fixar affischer.
Linda ska ge ut information på BOSS sidan och nöjesmailen.
2 gäster har gratis biljett från tidigare vinster.

§10
Rapporter från olika



Mail till diverse spelföretag har skickats men inget svar har kommit

Justeras: _____
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projekten



in. Jonathan ska prata med Gunnar och kolla om han har några
kontakter. Kim ska försöka ta kontakt med spelutvecklarambulansen.
Alexander ska komma ihåg mer med mattestugor, ska vara igång vid
läsperiod 2.

§11
Slips



Fredrik ska se hur många som har lämnat intresse för köp av slips.

§12
Flagga + Rollupp



Nils ska fixa logga och sedan be om godkännande.

§13
Forum



Alla ska registrera sig.



Anordna möte för intresse för publag, tisdagen den 29e oktober kl
17.00. Plats: J1270. Nils ska informera BOSS medlemmar.
Nils ska prata med folk om extra pubutbildning.
Fixa datum för BOSS-Jam, kolla om vi kan försöka få hit studenter
från andra skolor.

Avslutning
§11
Övrigt








§12
Beslutssammanfattning






§13
Nästkommande möte
§14
Mötets avslutande

Nils ska fixa affischer för Ölprovning.
Linda ska ge ut inforfmation på BOSS sidadn och nöjesmailen.
Jonathan ska prata med Gunnar och kolla om han har några
kontakter.
Kim ska försöka ta kontakt med spelutvecklarambulansen.
Alexander ska komma ihåg mer med mattestugor, ska vara igång vid
läsperiod 2.
Fredrik ska se hur många som har lämnat intresse för köp av slips.
Nils ska fixa logga och sedan be om godkännande.
Alla i styrelsen ska registrera sig på forumet.

Nästkommande möte kommer att hållas 2013-11-7 klockan 16:00 på
Blekinge studentkårs kansli.
Mötet avslutades av ordförande Kim Restad klockan 18:00

_________________________

_________________________

Kim Restad, ordförande

Carl Bengtsson, sekreterare

_________________________
Jonathan Pedersen, justeringsperson

Justeras: _____
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