
GDK-sektionen protokoll för Grafisk design och kommunikation

Styrelsemöte 2020-11-16 kl: 12:15 – 13:00

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

Åsa Holmberg, Kristina Hagstedt, Karin Göransson, Asia Bihi.

Frånvarande
Josephine Berggren

Mötets öppnande

Val av mötesordförande
Till mötesordförande väljs Milla Fjelkestam Frederiksen.

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare väljs Linnéa Norman.

Val av justerare
Till mötets justerare väljs Åsa Holmberg

Adjungeringar
Inga adjungerade

Mötets behöriga utlysande
Finner mötet behörigt utlyst

Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes utan ändringar

Utbildning
Under förra veckan hölls en utbildning i teambuilding, som ordförande Milla och arbetsmiljöombud Åsa var på.

Under denna utbildning togs det upp att man under ett möte ska inledningsvis en “må bra”-runda hållas för att se

så att gruppen mår bra och förstå sig på de förutsättningar som gruppen har under det mötet. Detta gör att

styrelsen nu kommer ha “må bra”-rundor i början av sina möten.

Det kommer även att skapas ett “How to: Styrelsen”-dokument som beskriver styrelsens uppbyggnad och alla

posters ansvarsområden. Detta för att alla poster skall finnas förklarade, och minska förvirring.

Campus Skramlar
Campus skramlar kommer att starta den 7:e december.

Styrelsen kommer att bidra med någon form av loppis, men den kommer ej att vara kopplad till AMO, som

tidigare diskuterats.

Utlämningen av saker är ett frågetecken just nu, om styrelsen ska ta emot loppissaker och sedan sälja dem.

Lösningen på detta är att styrelsen kommer administrera en loppis i form av ett facebook-event där säljare kan

lägga upp annonser. Kravet kommer då vara att minst 50% av intäkterna kommer att gå till Campus skramlar.

Portfolio workshop
Edith & Björnen kommer att hålla en frågestund för treorna, men det är ingen som har skrivit upp sig på att de

ska närvara.

Workshopen med HiQ kommer att hållas den 27/11 och den 4/12.



Det planeras även en workshop med Akivia för treorna i vår.

Damsittningen
Projektgruppen för damsittningen vill rekrytera lite GDK-are, och undrar därför om styrelsen vill marknadsföra

detta på våra sociala medier. Detta gäller hjälp med marknadsföring framförallt.

Digital hemmissionering
Vice Ordförande var på möte förra veckan, och den digitala hemmissionering kommer att påbörjas i början på

december. Det kommer finnas coachning för de som vill ha det. Josephine har även gjort en presentation som

kommer att användas av de som hemmissionerar, som handlar på LiU och GDK. Information kommer att skickas

ut till alla på GDK om detta.

Det diskuterades även om vilka sätt som det går att marknadsföra hemmissionering till studenterna på GDK. Vad

vi pratade om var bland annat om lön och presentkort. Fokus kommer vara att visa fördelarna och vad man får

för att man hemmissionerar.

Övrigt
Campusbokhandeln vill bidra med spons till GDK-studenterna i form av rabatt. Detta kommer att skickas ut via

mail.

Mötets avslutande

Underskrifter

Tid Plats

Namnteckning

Linnea Norman Mötessekreterare

Namnförtydligande

Tid Plats

Namnteckning

Milla Fjelkestam Frederiksen Mötesordförande

Namnförtydligande

2021-07-14 Norrköping

Norrköping2021-07-14



Tid Plats

Namnteckning

Åsa Holmberg Mötesjusterare

Namnförtydligande

2021-07-15 Södertälje


