
GDK-sektionen protokoll för Grafisk design och kommunikation

Styrelsemöte 2020-10-12 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

Uppdragskoll
Gyckeln till GDK-sittningen är på god väg att vara klara, det är endast små detaljer kvar.

Julaphton bestämdes att den ej kommer att äga rum i år.

Det är tyvärr ingen som har ansökt om att vara med i valberedningen, Josephine meddelar här att om ingen söker

så kommer det vara medlemmar i styrelsen som kommer att ingå i valberedningen.

Tentafikan tillsammans med LTAB kommer att gå av stapeln den 27/10 på trappan. Linnea kommer att styra upp

fikabröd och kaffe.

Portfolio workshopen som Douglas, alumnasnvarige, kommer att hålla i planeras just nu att hållas av person från

HiQ och att det kommer att vara i en föreläsningssal och troligen på en fredag.

Åsa håller just nu på med polistillståndet till Ovve-invigningen. Det har skickats in och vi har fått ett

inbetalningskort som Asia, kassör, kommer att ta hand om.

Ett förslag gavs om att marknadsföra AMO på sociala medier, här diskuterades en frågestund skulle arrangeras

på instagram.

Meddelanden till styrelsen
Milla har varit på möte med ITN om hur tentorna kommer att skrivas fram över.

På ordföranderådet diskuterades om Ovve-invigningen skall hållas då LinTek tänker att det kan ge oss en dålig



image om det inte görs på rätt sätt. Styrelsen är enade om att om ovve-invigningen skall äga rum, kommer den

ske uppdelat per sektion där alla sektioner har sin egen invigning.

Höstmöte
Det bestämdes att höstmötet kommer att hållas på distans via Zoom och att ovvarna kommer att delas ut vid ett

separat tillfälle. Det grafiska materialet för höstmötet kommer att läggas upp den 23/10 på sociala medier.

Sektionshandboken
Det kommer att skrivas en handbok om sektionen som kommer att delas av LinTek som en beskrivninga av alla

sektioner.

Kommunikationskanaler
Just nu används slack som kommunikationskanal för styrelsen men att den upplevs som rörig. Här diskuteras

detta och att det bestäms att man i slack kommer endast svara i threads för att göra det tydligare. Detta kommer

senare att utvärderas för förbättring.

Övrigt
Det bestämdes att Styrelsen vill ha möten i K22 på campus framöver. Mailen krånglar fortfarande, Linnea och

Josephine kommer ej in på sin mail, detta kommer att undersökas av Kristina.

Mötets avslutande

Underskrifter

Tid Plats

Namnteckning

Linnea Norman Mötessekreterare

Namnförtydligande

Tid Plats

Namnteckning

Milla Fjelkestam Frederiksen Mötesordförande

Namnförtydligande

15-03-2021 Norrköping
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Norrköping

Norrköping2021-07-14

2021-07-14



Mötesjusterare

Namnteckning 

Douglas Lunde 

Namnförtydligande


