GDK-sektionen protokoll för Grafisk design och kommunikation

Lunchmöte 2015-05-06 kl: 12:15 –13:00
Närvarande
Olivia, Amanda, Caroline, Hanna, Rebecca, Viktoria, Zarah, Malin och David ur Styrelsen
14/15 samt delar av Styrelsen 15/16 deltog.

Sektionsutbildning
Styrelsen 15/16 ska på utbildning nu på söndag. Äger rum i Linköping och lunch serveras.

Nolle-P
Styrelsen brukar i regel arrangera dessa event under Nolle-P:
• Styrelsen håller i en frukost som är precis innan uppropet.
• Julaphton, där styrelsen bakar och gycklar.
• Bokloppis brukar vara en tidig grej som man håller i.
Under Nolle-P ska så många som möjligt ur Styrelsen 15/16 delta, detta för att vissa på enad
front, men också stötta varandra med arbetet.
Studenter som kommer in via andra urvalet får inte Nolleboken hemskickad, därför måste
styrelsen vara extra tydlig i sin kommunikation innan och under Nolle-P på bland annat
hemsidan, detta för att se till att alla får del av den nödvändiga informationen.
Förslag för Nolle-P

Styrelsen 14/15 tipsade om att det skulle kunna ordnas en aktivitet dagen innan frukosten,
detta för att erbjuda de nya studenterna ett tillfälle att hälsa på och ställa frågor innan själva
Nolle-P börjar. Bör hållas på Trappan för att minska nervositeten dagen efter vid frukosten.
Skulle kunna vara en filmkväll eller liknande. Bör stå med i Nolleboken.

Äskningar – introduktion för Styrelsen 15/16
Definition - ber nämnden om pengar för event som styrelsen vill anordna. Det är kassör och
ordförande som äskar och detta för en period på ett år. Äskningarna ska in 1 juni. Det går att
äska senare, men då tas pengarna från nämndens buffert och det är då mindre chans att få
pengar.
Krav för äskningar är att det inte får äskas för mat och en äskan måste gynna hela
programmet. Pengarna fås i efterhand och styrelsen måste bevisa att pengarna används till
det som man har sagt att de skulle gå till. Möjligt att äska för lokaler.
Äskar alltid för:
• EX15
• Julmarknaden
• Genusarbetet
• Byråöl/mingelevent

Borde äska för:
• Mentorsskapsprogrammet
• Genusworkshop

Skulle kunna äska för:
•
•

Hemsideunderhåll
Sittningar

Styrelsen 14/15 meddelar att om Styrelsen 15/16 kommer på något annat som skulle kunna
äskas för så är det bara att höra av sig innan 1 juni så ska Styrelsen 14/15 se om det går att få
med.

Tips till Styrelsen 15/16
Juristutbildning 19 maj klockan 17 i Linköping där föreläsaren kommer att gå igenom
företagsjuridik och med det hur det funkar att vara med i en styrelse. Sista anmälningsdagen
är 14 maj.
Sök sponsorer
• ICA ger 3000:- i spons för Styrelsen 15/16:s tröjor. Kan också få spons av ICA för mat
för särskilda event och ett konto är upprättat hos ICA med sponspengar på.
• Studentfiket – har enligt rykten mycket pengar och sponsrar många. Styrelsen 15/16
bör prata med dem och försöka ordna ett utbyte mot att stå i fiket och sälja. Bra
möjlighet till att synas.
• Allmänt – sök mer spons, var kreativa.
Protokoll – nytt för nästa år
• Bör alltid vid mötesstart börja med att lägga upp senaste protokollet på hemsidan,
detta för att skapa rutin. Stadgarna säger att det ska vara uppe på fem dagar.
Nyhetsbrevet skulle kunna tas upp igen om Styrelsen 15/16 anser det som en bra grej.
Styrelsen 15/16 bör ha sina tröjor på sig oftare. Åtminstone de dagar då man ses i grupp vid
mötestillfällena, under Nolle-P och events. För att visa att man är representerade och har
sammankomster. Funderingar kring att lägga till en text som förklarar att tröjägaren sitter i
styrelsen vore bra, i form av exempelvis Styrelsen XX/XX. Nu står det bara GDK-sektionen
på tröjornas ryggar.

PPG
Sista mötet nästa vecka.

GDK 2.0
Ska dra igång 2017 detta därför att studieplanen för 2016-2017 redan har skickats in.

Skolavslutning
Återkommer med information om detta senare.

Skifte

Sker lördag 23 maj vecka 21.

Programkatalog
Styrelsen 14/15 har i uppdrag att uppdatera programkatalogen för GDK. Denna är i dagsläget
varken korrekt eller uppdaterad. Den nya uppdaterade programkatalogen ska vara inne i
september för att kunna skickas på tryck. Kataloger ska visas på mässor samt skickas ut till
gymnasieskolor. Styrelsen behöver inte bekosta denna, utan ersättning kommer att fås,
frågan är bara vad. Programkatalogen ska godkännas av Tommie.

Hemsidan
Arbetet går framåt och det är inte mycket kvar innan denna kommer att släppas. Hemsidan
är äskad för och betalas när denna är färdiggjord. Styrelsen 14/15 uppmanar nu studenterna
att skicka in alster som kan läggas upp på hemsidan. Får endast vara material från
utbildningens kurser, för att vara representativt för GDK. Styrelsen kan eventuellt behöva
sålla bort lite bland det inskickade materialet för att garantera variation på det visade
materialet.

Övrigt
Styrelsen 15/16 hade namnförslag på vad tiden som nyvald styrelse, sittande styrelse och
tiden efter man suttit som styrelse skulle kunna vara. Dessa var:
• Bångstyrig/bångstyret blir till
• Styrelsen som blir till
• Styrkan
Styrelsen 14/15 samt Styrelsen 15/16 väljer in dessa namn som de officiella namnen.
Testamenten ska skrivas till de nya i Styrelsen 15/16, dessa skrivs av respektive företrädare
och ska vara klara på lördag klockan 12. Styrelsen 14/15 ska dessutom ha privata möten med
deras efterträdande, posterna emellan.
Styrelsen 14/15 ska kontakta kandidaten som eventansvarig för Styrelsen 15/16. Testamente
ska skrivas till denna personen också.

