
GDK-sektionen protokoll för Grafisk design och kommunikation

Styrelsemöte 2020-10-26 kl: 12:15 – 13:00

Närvarande
Milla Fjelkestam Frederiksen, Asia Bihi, Ylva Bröms, Linnea Norman, Ellen Mattisson, Anja Jarochenko, Douglas

Lunde, Åsa Holmberg, Josephine Berggren.

Frånvarande
Kristina Hagstedt,  Karin Göransson

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 Asia Bihi

Adjungeringar
Inga adjungerade

Mötets behöriga utlysande
Finner mötet behörigt utlyst

Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes utan ändringar

Lägeskoll
Höstmötet går av stapeln den 2/11 via zoom. Mottagningsutskottet kommer förmodligen inte att informera under

höstmötet, detta kommer isåfall att ändras i föredragslistan. Under mötet kommer det nya eventutskottet att

presenteras. Det bestämdes att de två personer som ska vara justerare under mötet är Anja och Kristina.

Revisionsberättelsen är ännu ej lokaliserad men Milla kontaktar Linn om detta.  Styrelsen kommer ej att sitta

tillsammans under mötet med undantag för ordförande och sekreterare.

Ovve-invigningen kommer att ske den 7/11 och det är styrelsen som håller i lunchen för ettan. Förslaget är att ha

lunchen på täppans innergård med tanke på att filfak är i folkparken fram tills 13.00. GDK kommer att vara

uppdelade efter klasser i lejongropen efter 13.00. Utlämningen av ovvar kommer att vara den 4/11 i täppan och

det kommer vara två olika tider för de olika klasserna.

Portfolioworkshopen kommer att bli av då Douglas har varit i kontakt med HiQ, men det kommer dock vara en

föreläsning istället för en workshop på grund av rådande omständigheter. Detta kommer förmodligen att gå av

stapeln under vecka 47.

Tentafika
Styrelsen samlas 8.30 och börjar rigga på trappan. Linnea och Kristina kommer att hämta bullarna vid 8.30 då de

är bokade till denna tid.

LuMiNk
De skulle vilja ha två representanter till en film. Milla kommer att ta reda på mer angående detta och återkomma

med information om vad det innebär att vara deltagande.



Studentfiket
Styrelsen kommer att boka upp sig på pass i studentfiket för att marknadsföra sig och för att dra in pengar till

styrelsen, Linnea tar kontakt med studentfiket angående detta.

Övrigt
Milla vill påminna om att fylla i testamenten om Nolle-p för att underlätta senare.

LinTek kommer att hålla i en inspirationsdag den 14/11 kl. 9-14 för de som är intresserade.

Mötets avslutande

Underskrifter

Tid Plats

Namnteckning

Linnéa Norman Mötessekreterare

Namnförtydligande

Tid Plats

Namnteckning

Milla Fjelkestam Frederiksen Mötesordförande

Namnförtydligande

Tid Plats

Namnteckning

Asia Bihi Mötesjusterare

Namnförtydligande

Norrköping

2021-07-14 Norrköping

2021-07-14

Norrköping2021-07-14


