Protokoll fört vid ordinarie sektionsstyrelsemöte för BOSS 14 01 2014 i Karlskrona
Närvarande

Frånvarande

Kim Restad

Ordförande

Carl Bengtsson

Sekreterare

Jonathan Pedersen

Näringslivsansvarig

Alexander Vestman

Studieutvecklingsansvarig

Daniel Bengtsson

Studiesocialt ansvarig

Jon Widén

Ledamot

Nils Forsman

Vice ordförande

Fredrik Johannesson

Ekonomiansvarig

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.
Jon Widén 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 2013-12-17 följdes upp och lades till
handlingarna.

Ärenden
§7
Bestämma tid för
styrelsemöten lp 3

§8
Datorsystem för att dela
projekt



Framtida möten ska nu ligga var tredje vecka på tisdagar.



Torbjörn vill att vi ska pitcha en idé för ett forum eller en blogg som
man kan lägga in dokumentation m.m från samtliga större projekt.
Vi vill göra en hemsida för varje projekt, där en grupp gör inlägg om
sina projekt. Andra personer ska sen kunna kommentera på dessa
så det skapas en dialog mellan utomstående och grupp.
Vi vill att man ska kunna ladda upp bilder, videos och text inlägg.
Vi vill ha funktionaliteten att inlägg skapas som trådar i ett forum och
kommentarer läggs till under inläggen i trådarna.
Jon ska sitta med under mötet så de förstår vad vi menar.






§9 Överbelastning i
styrelsen




Vi ska ta kontakt mer med klassrepresentanterna om vi behöver
hjälp med projekt.
Vi kan behöva dra ner på storleken på BOSS-Jam och
ciderprovningen.
Justeras: _____
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§10
Fylla Linda plats



Nils ska kolla upp hur ett fyllnadsmöte ska gå till.

§11
BOSS-Jam





Daniel ska fråga om exakta summor för el.
Jonathan har skickat mer mail till olika företag och väntar på svar.
Vi ska leta efter mer personer som kan hjälpa att vara med som
nattvakter m.m, vi ska en lista för vilka positioner vi behöver hjälp
med.
Vi ska sätta ihop en grupp som jobbar specifikt med planering inför
BOSS-Jam, Alexander ska ha ansvaret för denna grupp.



Avslutning
§12
Övrigt




§13
Beslutssammanfattning
§14
Nästkommande möte
§15
Mötets avslutande

Nils ska kolla upp hur ett fyllnadsmöte ska gå till.
Daniel ska fråga om exakta summor för el.

Nästkommande möte kommer att hållas 2014-02-4 klockan 17:15 på
Blekinge studentkårs kansli.
Mötet avslutades av ordförande Kim Restad klockan 19:00

_________________________

_________________________

Kim Restad, ordförande

Carl Bengtsson, sekreterare

_________________________
Jon Widén, justeringsperson

Justeras: _____
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