
GDK-sektionen protokoll för Grafisk design och kommunikation

Styrelsemöte 2021-02-01 kl: 12:15 – 13:00

Närvarande
Milla Fjelkestam Frederiksen, Linnea Norman, Ellen Mattisson, Douglas Lunde, Karin Göransson, Josephine

Berggren, Anja Jarochenko, Asia Bihi.

Frånvarande
Ylva Bröms, Kristina Hagstedt, Åsa Holmberg.

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

Ovveutdelning
Ovveutdelningen fick tumme upp av ordföranderådet och det är bestämt att det kommer att delas ut på trappan

under en lördag. Det bokas in preliminärt den 13/2. Milla skriver ihop ett mail tillsammans med Asia som

kommer skickas ut till alla som ska hämta ut en ovve. Mejlet kommer innehålla ett excelark där man kan boka in

en tid som man vill hämta ut sin ovve.

Ordföranderåd
Pandemi nivå 4 har bestämts fram till den 28e mars. Detta betyder att inga evenemang kommer att hållas på

plats fram tills dess, eller möjligtvis längre än så. Detta betyder att MT <3 GDK ställs in, men att det kan planeras

att hållas på distans. Milla, ordförande, kommer att informera alla utskott om hur läget ser ut.

Det kommer att hållas en frågestund med fakulteten angående Corona och restriktionerna den 8/2.

Övrigt
BokAB söker en studentambassadör. Om man känner till någon som kan passa så kan man säga till styrelsen.

Eventutskottet vill hålla i sociala medier under de dagarna som är vid MT <3 GDK - eventen. Detta kan gå att lösa

meddelar Kristina. De undrar även om SAFT kommer att kunna anordnas i år. Detta kommer ges närmare svar

på efter den 28/3.

Byrå-ölen kan komma att kunna hållas. Men detta avvaktas med att planeras tills efter mars.

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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