Protokoll fört vid ordinarie sektionsstyrelsemöte för BOSS 09 11 2013 i Karlskrona
Närvarande

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

Frånvarande

Formalia
§1
Mötets öppnande
§2
Val av mötespresidium

Mötet öppnades av ordförande Kim Restad 13:10
Kim Restad valdes till mötets ordförande.
Carl Bengtsson valdes att föra mötets protokoll.
Alexander Vestman valdes att justera mötets protokoll.

§3
Behörigt utlyst
Beslutsmässighet

Mötet var behörigt utlyst.
Mötet var beslutsmässigt med 9 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 2013-11-07 följdes upp och lades till
handlingarna.

Ärenden
§7
Månadens skitspel







§8
Kod i sjön

§9
BOSS-JAM




Tävling om att göra ett spel som presenteras via en QR-kod på
dasspappret från studentkåren.
Tävling pågår i en månad, 2 till 4 vinnare.
Krav att fungera på Android.
Nils och Jon är ansvariga för detta.
PR börjar 26:e november.




Kooperativ programutvecklings ”stafett”.
Vi ska skicka ut en intresseanmälan. Om 10 eller mer personer
anmäler sig startar detta projekt vid en senare tid.
Kim är ansvarig för detta.
Nils ska leta efter system för koduppladdning.





Datum: 11-13:e april 2014.
Vi ska lägga upp en budget innan årsslutet.
Vi vill bjuda in studenter från Skövde och Gotland.
Justeras: _____
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50 kr som anmälningskostnad.
Mål på 5000 kr pris till vinnarlaget och en pokal.
Föreläsningar på fredagen.
Game-JAM öppnar kl 20:00 på fredagen.
Preview lämnas in kl 10:00 på söndagen. Sista inlämningstid kl
13:00. Presentation kl 15:00.



Modelleringstävling där man designar pokal för BOSS-JAM.
Vinnaren får gratis inträde till BOSS-JAM.

Avslutning
§10
Övrigt
§11
Beslutssammanfattning
§12
Nästkommande möte
§13
Mötets avslutande

Nästkommande möte kommer att hållas 2013-11-26 klockan 17:00 på
Blekinge studentkårs kansli.
Mötet avslutades av ordförande Kim Restad klockan 15:42

_________________________

_________________________

Kim Restad, ordförande

Carl Bengtsson, sekreterare

_________________________
Alexander Vestman, justeringsperson

Justeras: _____
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