GDK-sektionen protokoll för Grafisk design och kommunikation

Lunchmöte 2015-05-13 kl: 12:15 – 13:00
Närvarande
Caroline, Rebecca, Olivia, Malin, Viktoria, Louise, Hanna, David och Amanda.
Broschyr/programkatalog
GDKs programkatalog ska uppdateras och vara klar i september 2015.
Programkatalogen består av 16 sidor och det är flera texter som behövs skrivas om eller
redigeras och några texter ska tillkomma.
AMO
•
•
•
•
•

Håller på och sammanställer Macis-enkäten. 47% av GDK-studenterna svarade.
Återkommande klagomål var gällande skrivare.
Många förslag på hur man kunde dela av och göra lokalen mer privat mottogs.
50% av studenterna ansåg att självstudieplatser vore bra att ha, många anser
dock att datorerna behövs, till exempelvis för labbar.
Allmänt kom det fram önskemål om att Macis bör bli mer kreativt och ha bättre
luft.
Dessutom ansågs det att det borde gå att ordna så att pennorna checkas ut i
biblioteket istället för hos lärarna, då det är besvärligt att ta sig till lärarna.

Amanda har pratat med efterträdande AMO Filippa Jonsson, som ska hålla koll på om
det blir något med pennorna under kommande år. Amanda delar sammanställningen
när denna är klar.
Fråga till nya styrelsen
GDK har möjlighet att synas mer under basåret och med det kunna locka fler till att söka
till GDK-utbildningen. Finns fördelar och nackdelar med detta. Styrelsen 14/15 har
kontaktat Robert Nordman för att finna statistik på hur många GDK:are som är forna
baså:are, detta för att kunna ta ett beslut på om det ska investeras i att synas under
basåret.
Juridikföreläsning för Styrelsen
Äger rum 17-19.00 den 19 maj, med en sista anmälning imorgon 14 maj. Hemsidan
Styrelsen vill inte lansera hemsidan med de småfixen som finns, får vara fel, men inte
fula fel. Det är cirka fyra grejer som ska åtgärdas. Kontakten svarar inte längre på

mailen, Rebecca ska maila igen. Något som skulle ha tagit 2 veckor har i själva verket
tagit 2 månader.
Styrelsen 14/15 uppmanar ännu studenterna att skicka in portfoliomaterial som kan
placeras på hemsidan.
Skifte och Skolavslutning 23 maj
1200:- finns budgeterat för dessa två tillställningar som vävs ihop till en vid
Brännbollsturneringen. 400:- finns också på ICA-kontot som kan användas till detta.
Majoriteten av Styrelsen 14/15 kommer att vara med på skiftet och skolavslutning.
Det kommer troligen att vara regn och 14 grader på lördagen, därför behövs det en plan
B, skiftet kan inte ställas in.
Skifte
Diskuterades under mötet, men ska fram till skiftet hållas hemligt.
Skolavslutning
Olivia lägger upp ett event på Facebook där tid (12-16), plats (Himpan) och organiserat
vattenkrig finns med samt förvarnar om att det vid dåligt väder kommer att ställas in.
Förra året var skolavslutningen för långt ifrån brännbollen. Årets skolavslutning
kommer att knytas samman med brännbollen som börjar vid 10.00 och pågår fram till
16.00.
På plats kommer det att finnas ett organiserat vattenkrig med vattenballonger. Ett
område kommer markeras upp ämnat för detta vattenkrig. Vattenballonger står
Styrelsen 14/15 för, och studenterna kan ta med vattenpistoler. Studenterna kan fylla på
vatten nere vid vattengolfen. Detta vattenkrig ska försöka kombineras med en lek.
Övrigt
Har vi fått hemmissioneringarna från förra året?

