Protokoll fört vid ordinarie sektionsstyrelsemöte för BOSS 17 12 2013 i Karlskrona
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Ordförande
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Sekreterare

Fredrik Johannesson
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Alexander Vestman
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Ledamot

Daniel Bengtsson

Ledamot

Frånvarande

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.
Nils Forsman 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 2013-11-26 följdes upp och lades till
handlingarna.

Ärenden
§7
Historik på utvärderingar





Jon, Nils och Alexander har börjat jobba på ett system som används
av wordpress.
Den ska använda taggar för att koppla kurser till utvärderingar.
Vi behöver skapa en mall för vilka rubriker som ska finna samt en
guide.

§8
Teknologmössor



Nils sitter i en mösskommitté som letar efter mössor till teknologer.

§9
Biobiljetter





Det har beställts för lite biljetter.
Biljetter till styrelsen och SI-ledarna för nästa år kommer till våren.
Vi ska ta reda på hur många som har beställts.

§10
Möte med Lena




Hon ville ha statistik för stugorna.
Hon är väldigt positiv inför BOSS-Jam och hjälper till med salen och
arbetare.
Hon vill hjälpa till med att hitta och ta kontakt med spelföretag.



Justeras: _____
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§11
Slipsar



Slipsar kommer troligtvis den 17e eller 18e december.

§11
Flagga + Rollup



Nils ska göra en beställning på rollup.

§12
Föreläsare



Vi har fått ett par namn från Mojang. Om vi är intresserade av någon
av dessa får vi gärna leta reda på deras mejladresser.

§13
Mattestugor




De ska slås ihop med programmeringsstugan tills vidare.
Alexander letar efter salar för framtiden.





Det har varit problem med programvaran för programmering.
Studenterna blir tvingade att använda egna datorer.
Linda avgår från styrelsen. Daniel tar över hennes post tills vidare.
Ny ledamot väljs tidigt nästa år.
Gemensamma mattestuga ska diskuteras och bestämmas på nästa
utbildningsråd.
Nästa klassrepresentantmöte är den 29e januari.




Nils ska göra en beställning på rollup.
Vi ska ta reda på hur många biobiljetter som har beställts.

Avslutning
§20
Övrigt




§21
Beslutssammanfattning
§22
Nästkommande möte
§23
Mötets avslutande

Nästkommande möte kommer att hållas 2014-01-15 klockan 17:15 på
Blekinge studentkårs kansli.
Mötet avslutades av ordförande Kim Restad klockan 18:00

_________________________

_________________________

Kim Restad, ordförande

Carl Bengtsson, sekreterare

_________________________
Nils Forsman, justeringsperson

Justeras: _____
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