GDK-sektionen protokoll för Grafisk design och kommunikation

Styrelsemöte 2017-05-08 kl: 12:15 – 13:00
Närvarande
Amanda Myrby, Anna Strömberg, Beatrice Stenkula, Fanny Hökars, Hanna
Gustafsson, Linnea Arntén, Louise Gustafsson, Matilda Eklöf, Patrik Grändevall,
Sally Lindgren, Tove Dynewall

Mötets öppnande
12.15

Val av mötesordförande
Sally Lindgren

Val av mötessekreterare
Amanda Myrby

Val av justerare
Beatrice Stenkula

Adjungeringar
Inga

Mötets behöriga utlysande
Finner behörig utlyst

Godkännande av dagordning
Finner godkänd

Sponsförfrågan från Skurkeriet
Sally kollar vidare på detta.

Skiftet
Torsdag med MT, lördag är saft. Några från styrelsen går ihop och bestämmer
torsdagen tillsammans med några från mt.
Tove & Hanna kontaktar MT och roddar ihop någonting bra. 1000 kr budget för
kvällen. Det är pub på trappan på torsdagen så tårt-eventet får inte bli för långdraget.
Amanda bokar större salar måndag och tisdag

Förrådet
Diskussion kring hur rummet/skåpet ska användas har förts mellan sektionerna.
Amanda kontaktar återvinningen om de har fler skåp.

Uppdrag till nya styrelsen
Bea kom med förslag att be nya styrelsen att ha ett eget möte på onsdagen och sedan
ha ett möte en gång i veckan terminen ut så de kan komma med frågor nu när vi
fortfarande är aktiva.
Läsa igenom stadgarna.
Leta sponsorer till hoodies.
Uppmanar till att läsa äldre protokoll för att få koll på exempelvis EX.
Gå ut med info kring hemmissionering redan i Nolle-p.

Inbjudan Tryckutbildning
Mail från MF på LinTek om en inbjudan till en utbildning på camups valla. Vi tackar
nej.

Söktrycket på gdk
PPG:n bevisade att söktrycket hade minskat genom åren. De ska kolla på materialet
för GDK samt marknadsföringen för detta.
Nästa år kan försöka utveckla sina montrar och fokusera på rekrytering.
De pratade om att en grupp med lärare ska sättas ihop för att undersöka detta. Bra
om reppar från styrelsen kan få vara med.

Nästa möte
Sker i Tp44 måndag den 16/5 tillsammans med nya styrelsen.

Mötets avslutande
13.00

