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Styrelsemöte 2020-11-23 kl: 12:15 – 13:00

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

Åsa Holmberg, Josephine Berggren, Karin Göransson, Asia Bihi.

Frånvarande
Kristina Hagstedt

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

Inga evenemang på plats
Det hålls nu inga evenemang på plats och studenterna i allmänhet känns uttråkade, detta känner styrelsen att vi

bör ändra på. Här diskuterade styrelsen om möjligheten till att anordna en spelkväll. Ett alternativ är annars att

fråga om festeriet, Tryckbar, kanske vill anordna något som är för studenterna men fortfarande på distans.

Det bestämdes att ett formulär kommer att skickas ut, från AMO, om vad studenterna skulle vilja ha och vad vi

kan göra för att uppfylla detta.

Campus Skramlar
Det bestämdes att styrelsen kommer att öppna sin loppis den 30/11 och det kommer att hållas öppen lika länge

som campus skramlar.

Loppisen kommer att marknadsföras i början av veckan (måndag och tisdag). På Onsdag kommer Eventutskottet

att hålla i kontot och torsdag till söndag håller Josephine i kontot och informerar om hemmissioneringen.

Teamwork
Det bestämdes att teambuildingen som var tänkt att hållas i början av november kommer att ändras om till

spelkvällar, där styrelsen kommer att spela spel tillsammans. Detta kommer att ske på Torsdagar kl. 19.00 för de

som vill och kan.

GDK-dagen
GDK-dagen, en marknadsföringsdag, där vi marknadsför GDK för nya studenter planeras nu att gå av stapeln i

mars och kommer att hållas på distans. Det kommer att ske någon gång under ansökningsperioden (15 mars - 15

april).



Övrigt
Douglas Lunde, Näringslivs- och alumnansvarig, kommer att hålla i @gdk_student kontot på instagram någon

kommande vecka, för att lägga ut alumn bilder, med beskrivningar på vad man kan göra efter examen och så

vidare.

Akavia kommer att hålla i en föreläsning för treorna i vår, för att beskriva hur man gör för att söka jobb efter

examen.

How to: styrelsen - dokumentet ligger nu uppe och Ordförande Milla vill att alla medlemmar fyller i en

beskrivning om sin respektive post.

Mötets avslutande

Underskrifter

Tid Plats

Namnteckning

Linnea Norman Mötessekreterare

Namnförtydligande

Tid Plats

Namnteckning

Milla Fjelkestam Frederiksen Mötesordförande

Namnförtydligande

Tid Plats

Namnteckning

Åsa Holmberg Mötesjusterare

Namnförtydligande

Norrköping

Norrköping

2021-07-14

2021-07-14

2021-07-15 Södertälje


