Protokoll fört vid ordinarie sektionsstyrelsemöte för BOSS 18 03 2014 i Karlskrona
Närvarande

Frånvarande

Kim Restad

Ordförande

Nils Forsman

Vice ordförande

Carl Bengtsson

Sekreterare

Alexander Vestman

Studieutvecklingsansvarig

Daniel Bengtsson

Studiesocialt ansvarig

Jon Widén

Ledamot

Fredrik Johannesson

Ekonomiansvarig

Jonathan Pedersen

Näringslivsansvarig

Formalia
§1
Mötets öppnande
§2
Val av mötespresidium

Mötet öppnades av ordförande Kim Restad 17:15
Kim Restad valdes till mötets ordförande.
Carl Bengtsson valdes att föra mötets protokoll.
Daniel Bengtsson valdes att justera mötets protokoll.

§3
Behörigt utlyst
Beslutsmässighet

Mötet var behörigt utlyst.
Mötet var beslutsmässigt med 6 av 8 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 2014-03-04 följdes upp och lades till
handlingarna.

Ärenden
§7
Ciderprovning




Rotundan är bokad.
Daniel ska ta fram tema förslag till nästa skype möte.

§8
Utvärderingshistorik




Mallen är så gott som klar men guiden är inte påbörjad.
Nils och Jon ska sitta med detta till nästa möte.

§9
BOSS-Jam





Skövde ska ha sitt egna Jam samma helg och de kunde inte flytta så
vi slutar med att försöka få studenter från Skövde hit.
Vi ska istället försöka få kontakt med spelstudenter i Malmö.
Vi har nu fyra föreläsare för BOSS-Jam. Vi ska försöka flytta om i
schemat så vi kan ha alla sekventiellt.
Kim ska skicka mail till studenter och göra inlägg på hemsidan om
mer info.
Jon ska ta kontakt med Villa Oscar om att hyra sovplats för att få
plats med Karlshamnsstudenter också.
Sista anmälningsdag är 7e april.



Vi vill skapa ett ”draknäste” där studenter kan spela spelen från stora






§10

Justeras: _____
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spelprojektet och färdiga spel eller demon från lilla spelprojektet och
ge feedback.
Detta vill vi ska ligga i slutet av läsperiod 4.

§11
Övrigt



Vi har tänkt göra val för klassrepresentanter varje år.

§12
Beslutssammanfattning



Daniel ska ta fram tema förslag för ciderprovningen till nästa skype
möte.
Nils och Jon ska jobba med guide till utvärderingshistorik till nästa
möte.
Kim ska skicka mail till studenter och göra inlägg på hemsidan om
mer info för BOSS Jam.
Jon ska ta kontakt med Villa Oscar om att hyra sovplats för att få
plats med Karlshamnsstudenter också.

Avslutning




§13
Nästkommande möte
§14
Mötets avslutande

Nästkommande möte kommer att hållas 2014-04-01 klockan 17:15 på
Blekinge studentkårs kansli.
Mötet avslutades av ordförande Kim Restad klockan 19:00

_________________________

_________________________

Kim Restad, ordförande

Carl Bengtsson, sekreterare

_________________________
Daniel Bengtsson, justeringsperson

Justeras: _____
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