
GDK-sektionen protokoll för Grafisk design och kommunikation

Styrelsemöte 2021-02-22 kl: 12:15 – 13:00

Närvarande
Milla Fjelkestam Frederiksen, Linnea Norman, Ellen Mattisson, Douglas Lunde, Josephine Berggren,Asia Bihi,

Ylva Bröms, Kristina Hagstedt, Åsa Holmberg, Karin Göransson.

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 Asia Bihi.

Adjungeringar
Inga adjungerade

Mötets behöriga utlysande
Finner mötet behörigt utlyst

Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes utan ändringar

GDK-dagen
Det har upplevts en nedstämdhet i gruppen och engagemanget kring GDK-dagen och andra evenemang har på

senaste tiden varit låg. Ordförande, Milla, önskar nu ett större engagemang i gruppen, och att styrelsen skall ta

hjälp av varandra. Under mötet meddelas att det fortfarande finns ansvarsområden kvar att ta hand om när det

gäller GDK-dagen, och att det går bra att skriva in sig i listan på ansvarsområden. De grafiska bitarna kommer att

tas över av andra medlemmar i gruppen då grafiska formgivaren har fått förhinder. Det skrevs även ner under

mötet vilka det var som har möjlighet att medverka på själva dagen (den 20/3).

Styrelsen 21/22
Valberedningen meddelar att ansökningsperioden för den nya styrelsen (styrelsen 21/22) kommer att starta idag,

den 22/3 och fortgå fram tills den 3/3. Det efterfrågades att  fler styrelsemedlemmar är med och håller i

intervjuerna den 11/3.

Alla medlemmar i styrelsen kommer under ansökningsperioden, att en dag, hålla i styrelsens instagram för att

visa vad de olika posterna innebär och marknadsföra styrelsens ansökning. Detta kommer ske via Story och

kommer innehålla en bild på personen, samt en beskrivning av hens post. Utöver detta kan personen i fråga lägga

till ytterligare två storys med valfritt innehåll.

Övrigt
Arbetsmiljöombudet, Åsa, informerade om den pågående AMO-veckan och peppar oss att gå på föreläsningarna

då de varit en stor investering för AMO-rådet. Hon meddelar även att ett schema för veckan finns på instagram

och i henne mapp på drive.



Under mötets gång togs frågan om mötestid under tvåornas praktik upp, och styrelsen var överens om att dessa

kommer att ske antingen på kvällstid eller på helger för att underlätta för de studenter som kommer vara på

praktik under andra läsperioden.

En workshop/ kick-off föreslogs att hållas digitalt för att få upp motivationen i gruppen, denna kommer att ske

framöver.

Ett datum för vårmötet kommer att diskuteras längre fram, ordförande Milla kommer ut med detta längre in i

mars.

Mötets avslutande

Underskrifter

Tid Plats

Namnteckning

Linnea Norman Mötessekreterare

Namnförtydligande
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Milla Fjelkestam Frederiksen Mötesordförande

Namnförtydligande
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Namnteckning

Asia Bihi Mötesjusterare

Namnförtydligande
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