
GDK-sektionen protokoll för Grafisk design och kommunikation

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

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

Holmberg, Karin Göransson, Douglas Lunde,  Linnea Norman.

Frånvarande
Ellen Mattisson, Anja Jarochenko.

Mötets öppnande

Val av mötesordförande
Till mötesordförande väljs Milla Fjelkestam Frederiksen.

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare väljs Linnea 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
Josephine har haft ett avstämningsmöte med Tobias Trofast och Tomas Törnqvist angående medverkan under

dagen. Tobias Trofast meddelar att han ej kommer att medverka. Det diskuterades om upplägget och det

bestämdes att Workshopen ej kommer att behövas på grund av att det är för få personer som anmält sig. Av

denna anledning så kommer även dagen att kortas ner.

Tentatips
Milla håller just nu på att sätta ihop en informationsguide angående Tentaperioden som ska läggas upp på

styrelsens instagram. Innehållet som Milla planerat för, godkändes av styrelsen.

Valberedningen
Valberedningen meddelar att det nu är färdigt om vilka de kommer nominera till att sitta i styrelsen för

verksamhetsåret 21/22. Detta kommer att presenteras på vårmötet den 15/4.

Vårmötet
Det kom en påminnelse under mötet om att vårmötet kommer att ske den 15/4 klockan 19.15 och att både

tryckbar och kindergarden har informerats kring detta. Douglas kommer att ta hand om det grafiska för detta

event. Den första kallelsen kommer att skickas ut den 24/3.

Övrigt
Det meddelas om att styrelsens testamenten bör skrivas nu för att överlämnande skall kunna ske i början på maj.

Douglas och Josephine påbörjar arbetet tillsammans med MT-styrelsen den 15/4 för att skapa gemensamma

gyckel till MT <3 GDK.



Mötets avslutande

Underskrifter

Tid Plats

Namnteckning

Linnea Norman Mötessekreterare
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Asia Bihi Mötesjusterare
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