
GDK-sektionen protokoll för Grafisk design och kommunikation

Styrelsemöte 2021-01-11 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, Josephine Berggren.

Frånvarande
Anja Jarochenko.

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 Douglas Lunde.

Adjungeringar
Inga adjungerade

Mötets behöriga utlysande
Finner mötet behörigt utlyst

Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes utan ändringar

Utvärderingar
Styrelsen kommer att fortsätta sin kommunikation via Slack. Det finns en önskan om att hålla veckomötena

allmänna, och sådant som gäller alla. Även att om det finns det mycket att gå igenom inför ett projekt så kan det

vara bra att ha ett extra kvällsmöte för att hinna med.

Gyllene moroten
Varje år håller LinTek en tävling där man får nominera lärare till att vinna priset för årets lärare. Minst tre

personer behövs för att nominera lärare till detta, och en kommité kommer att sättas ihop. Den kommer att bestå

av Karin Göransson, Ylva Bröms och Kristina Hagstedt. (detta också för att nominera till GDKs pris: Gyllene

snittet).

Gröna äpplet
Detta är ett förslag från ordföranderådet, där det delas ut ett pris till den läraren som har gjort bäst insats för

miljön. Detta kommer att sättas på posten Arbetsmiljöombud, Åsa Holmberg. Dock kommer detta vara en

gemensam insats från styrelsen, men AMO har huvudansvaret.

Ovvar
Under mötet diskuterades det om det är möjligt för styrelsen att dela ut ovvar till ettan. Detta kan gå om styrelsen

delar upp utdelningen och gör tidsintervaller mellan varje person.

Övrigt
Kristian Hagstedt, webbansvarig, undrar om det är någon som vill hålla i @gdk_student kontot framöver.



Mötets avslutande

Underskrifter

Tid Plats

Namnteckning

Linnea Norman Mötessekreterare

Namnförtydligande

Tid Plats

Namnteckning

Milla Fjelkestam Frederiksen Mötesordförande

Namnförtydligande

Tid Plats

Namnteckning

Douglas Lunde Mötesjusterare

Namnförtydligande

Norrköping

Norrköping

Norrköping2021-03-15

2021-07-14

2021-07-14


