
GDK-sektionen protokoll för Grafisk design och kommunikation

Styrelsemöte 2020-12-07 kl: 12:15 – 13:00

Närvarande
Milla Fjelkestam Frederiksen, Ylva Bröms, Linnea Norman, Ellen Mattisson, Douglas Lunde, Åsa Holmberg,

Karin Göransson, Asia Bihi, Kristina Hagstedt, Anja Jarochenko.

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 Asia Bihi.

Adjungeringar
Inga adjungerade

Mötets behöriga utlysande
Finner mötet behörigt utlyst

Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes utan ändringar

Ordföranderådet
LiU har startat ett värdegrundsarbete som kommer att utformas i en workshop senare i vår. Detta kan man

medverka i om man vill det.

Milla, ordförande, kommer nästkommande vecka att medverka i ett möte med ITN och undrar nu om det är

några som har lektioner på plats. Treorna har en kurs där de måste kunna presentera på plats i

visualiseringscentret, och Tvåorna har en kurs i filmproduction som kommer betyda att de ses på plats.

Maskot
Denna kommer att formuleras helt under Jul.

Hur mår GDK?
Google formuläret är klart och kommer skickas ut till klasserna denna vecka. Tanken är att vi ska ge ut små priser

till de bästa corona sysslorna.

En Julsavluting kommer att ske och vi kommer att hålla i ett julmys. Preliminärt kommer detta att hållas den

14/12 och det är Milla som är ansvarig för detta. Vi kommer då att tävla ut priser.

Övrigt
Kristina kommer att lägga ut information från LinTek på instagram.

Milla, ordförande vill påminna om att boka in ett utvecklingssamtal med henne.

Det gavs ett förslag för att göra omslagsbilder till “händelser” på instagram. Detta kan komma att göras.



Den 8/12 kommer det att hållas en frågestund tillsammans med fakultetsledningen som Milla kommer att

medverka på.

Ritblockstävlingen kommer att bli av, men oklart när.

@gdk_student kontot har svårt att hitta folk som vill hålla i den, kommer man på någon kan man alltid fråga.

PPG mötet hölls tidigare i veckan. Studienämndsordförande Ylva och Karin var med och diskuterade statusen på

vissa lärare som det uppstått frågor kring.

Mötets avslutande

Underskrifter

Tid Plats

Namnteckning

Linnea Norman Mötessekreterare

Namnförtydligande

Tid Plats

Namnteckning

Milla Fjelkestam Frederiksen Mötesordförande

Namnförtydligande

Tid Plats

Namnteckning

Asia Bihi Mötesjusterare

Namnförtydligande
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