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Styrelsemöte 2021-03-01 kl: 12:15 – 13:00

Närvarande
Milla Fjelkestam Frederiksen, Ellen Mattisson, Josephine Berggren,Asia Bihi, Ylva Bröms, Kristina Hagstedt, Åsa

Holmberg, Karin Göransson.

Frånvarande
Anja Jarochenko, Douglas Lunde,  Linnea Norman.

Mötets öppnande

Val av mötesordförande
Till mötesordförande väljs Milla Fjelkestam Frederiksen.

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare väljs Karin Göransson.

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

Uppdatering från ordförande
Det har tidigare getts ut information med att alla evenemang från styrelsen/utskott ska ske på distans fram till

30e juni. Dock är det endast Tryckbar, Escort och Fest-N som är utskott till sektioner vilket lett till förvirring

mellan festerierna då vissa påverkas och vissa inte. Det har därför tagits ett nytt beslut om att man får planera för

att hålla ett evenemang på plats, men att man får vara medveten om att det finns stor risk för att det inte blir av.

Slutsatsen av detta är att festerierna följer folkhälsomyndighetens regler och sektionen kommer att fortsätta

planera för distans.

Vårmötet
Under mötet gavs förslag om datum för styrelsens vårmöte. Tanken var att hålla det någon gång i mars, men

eftersom våra företrädare inte blivit ansvarsbefriade så det behövs fixas mer inför det, därför har vi nu datum i

april som förslag. Den 14/4 har röstats ner i styrelsen på grund av förhinder för många medlemmar. Det

bestämdes att mellan tiden 19.00 och 22.00 är den tid på dagen som passar bäst för ett större möte på grund av

praktik för GDK2.

Studienämndsordförande informerar
Det har varit problem i några klasser om att studenterna inte dyker upp på kursutvärderingarna och styrelsen

uppmanas nu om att göra inlägg på sociala medier och på mail för att få fler studenter involverade i deras

utbildning. Det diskuterades även om en ersättning till klassrepresentanterna ska kunna täckas in i någon del av

budgeten. Det bestämdes då under mötet att Kassören ska kolla upp vad vi kan göra för klassrepresentanterna,

med det diskuterades om presentkort till de involverade.



Gyckel
Under mötet beslutades det att styrelsen skall gyckla på MT<3GDK sittningen den 17/4. Ideér kommer att

diskuteras vid ett senare möte.

Övrigt
Disciplinnämnden går ut med information på sociala medier om att anmälningarna har fördubblats det senaste

året. De meddelade under ordföranderådet att Styrelsen borde lägga ut info till studenterna angående

hemtentamen. Det beslutades att ordförande fixar detta.

Den 18e Mars kommer det att hållas en andra ovveutdelning för att de resterande ovvarna ska bli hämtade.

Styrelsemedlemmarna uppmanas dela inlägget om GDK-dagen på sociala medier för att öka intresset för eventet.

LTAB har godkänt informationen om skrivblockstävlingen så nu kan det väljas en dag för när detta skall ske. Det

bestämdes att detta kommer att ske efter maskotrevealen och GDK-dagen för att inte blanda ihop alla styrelsens

event.

Mötets avslutande

Underskrifter

Tid Plats

Namnteckning

Karin Göransson Mötessekreterare

Namnförtydligande

Tid Plats

Namnteckning

Milla Fjelkestam Frederiksen Mötesordförande

Namnförtydligande

Norrköping

2021-07-14 Norrköping

2021-07-14



Tid Plats

Namnteckning

Asia Bihi Mötesjusterare

Namnförtydligande

2021-07-14 Norrköping


