
GDK-sektionen protokoll för Grafisk design och kommunikation

Styrelsemöte 2020-10-05 kl: 12:15 – 13:00

Närvarande
Milla Fjelkestam Frederiksen, Asia Bihi, Ylva Bröms, Linnea Norman, Ellen Mattisson, Karin Göransson, Anja

Jarochenko, Kristina Hagstedt, Douglas Lunde, Åsa Holmberg, Josephine Berggren.

Frånvarande

Mötets öppnande

Val av mötesordförande
Till mötesordförande väljs Milla Fjelkestam Frederiksen.

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare väljs Linnéa Norman.

Val av justerare
Till mötesjusterare väljs Douglas Lunde

Adjungeringar
Inga adjungerade

Mötets behöriga utlysande
Finner mötet behörigt utlyst

Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes utan ändringar

Julaphton
Legionen mottagningsutskottet från MT, vill hålla i sin årliga Julaphton som i vanliga fall går av stapeln under

Nolle-P. Detta år blev det inte av under Nolle-P och aktivitetsansvarig, Beatrice Svensson, i legionen undrar nu

om vi vill vara med under Julaphton om de skulle ha den under hösten. Detta diskuterades under mötet och

styrelsen skulle vilja ha mer information angående hur detta är tänkt att gå till.

Äska pengar, strategisk satsning
Kassör, Asia Bihi, undrar om det finns några projekt som vi vill genomföra under året som behöver äskas pengar

för. AMO, Åsa, meddelar att hon vill hålla i något form av event om psykiskt välmående.

Valberedningen
Valberedningen kommer att röstas in av sektionen under höstmötet.

Tentafrukost med LTAB
En tentafrukost vill hållas av sponsoransvarig, Linnea, i samarbete med LTAB. Hon har hört av sig till dem så

kommer det att gå av stapeln senare.

Eventutskottet
Ellen och Josephine kommer att hålla intervjuer till eventutskottet onsdag och torsdag vecka 42.

Övrigt
Maskoten har röstats fram och kommer att hållas hemligt tills vidare.



MT-sittningen den 7:e november behöver servitörer och de undrar om styrelsen kan ställa upp. Här bestämdes

det att eventutskottet skall göra detta.

Ett extra gyckelmöte angående GDK-sittningen kommer att hållas den 7/10.

Mötets avslutande

Underskrifter

Tid Plats

Namnteckning

Linnea Norman Mötessekreterare

Namnförtydligande

Tid Plats

Mötesordförande

Norrköping

Plats

Mötesjusterare

Namnteckning

Milla Fjelkestam Frederiksen 

Namnförtydligande

15-03-2021

Tid

Namnteckning

Douglas Lunde 

Namnförtydligande

2021-07-14 Norrköping

Norrköping2021-07-14


