
 



Inledning 

Enligt Gavlecons stadgar ska förgående års styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en 
verksamhetsberättelse, ett dokument som återspeglar det gångna året. Den efterträdande styrelsen 
påbörjar sitt uppdrag med att upprätta en verksamhetsplan, ett dokument som visar styrelsens 
ambition inför det kommande året.   
 
Verksamhetsberättelsen kan ses som en uppföljning av den verksamhetsplan styrelsen skrev i 
början av sitt verksamhetsår. Varje utskott skrev då sin del av 
verksamhetsplanen och kommer därför också att skriva sin del av verksamhetsberättelsen. 
  



Övergripande information om år 2012 

År 2012 har varit en fortsättning av tillväxtåret som var 2011. Gavlecons klubbhus Nya Vall har 
stått robust under året där medlemmarna använt byggnaden som mötesplats för såväl studier, äta, 
umgänge, sittningar samt ideellt engagemang till Gavlecon. Under år 2012 har föreningen nyttjat 
de förändringar man gjort under såväl 2011 som 2010 där omfattande renovering gjordes av forna 
styrelser i alla rum inom Nya Vall. 
 
Föreningen har under 2012 påbörjat ett långsiktigt arbete med att stärka banden mellan de olika 
studentföreningarna som finns inom Högskolan. Det är någonting som Gavlecon anser sig lyckats 
bra med och medlemmarna har yttrat sig mycket positivt om det påbörjade arbetet. Gavlecon 
hoppas på så vis kunna erbjuda någonting för alla och att föreningen inte skall upplevas som ett 
slutet sällskap. 
 
Partnerskapen för överlämningen av 2012 ser ut som följande; Huvudpartner är Swedbank; 
Guldpartners är Handelsbanken och KPMG; Silverpartners är PWC, Civilekonomerna och 
Svenska Mäklarhuset; Bronspartners är Gävle Kommun, HusmanHagberg och Grant Thornton. 
Med hjälp av dessa företag har flera uppskattade företagsträffar arrangerats och Gavlecons 
medlemmar har fått chansen att knyta värdefulla kontakter. 
 
Det har under året 2012 arrangerats två lyckade nollningar med rekord gällande antal deltagande 
studenter, där både gamla som nya studenter deltog. Båda nollningarna fyllde sitt syfte; att 
välkomna de nya studenterna till Gävle och Gavlecon på ett bra sätt. Tack vare nollningarna kan 
många nya eldsjälar värvas till föreningen och en massa nya bekantskaper formas. 
 
Sveriges Ekonomföreningars riksorganisation (hädanefter omnämnt som S.E.R.O.) är en 
paraplyorganisation för flera olika universitet och högskolor runtom i Sverige. S.E.R.O. erbjuder 
all hjälp som en ideell studentförening kan tänkas behöva och anordnar flera konferenser per år 
där samtliga föreningars styrelser bjuds in för att nätverka och utvecklas. Styrelsen har under 
2012 besökt tre stycken konferenser; Kontaktmanna utanför Stockholm, SM i ekonomi beläget i 
Kalmar samt Megakonferensen i Gävle. Utöver detta har vissa utskott i styrelsen deltagit i de 
resursdagar som S.E.R.O. anordnar i Stockholm. Konferenserna ger ett mycket bra utbyte mellan 
ekonomföreningar i landet och fungerar som motivation och inspiration till att ständigt utveckla 
och förbättra föreningen. 
 
Som ovan nämnt anordnades Megakonferensen i Gävle, där Gavlecon stod som arrangör. 
Föreningen har tillsammans med en projektgrupp beståendes av medlemmar samt S.E.R.O. 
arrangerat en av de tre konferenser som ägde rum under år 2012. Temat med konferensen var 
Den samhällsnyttige ekonomen där konferensen genomsyrades av miljötänk med passande 
föreläsningar och workshops. 
 
Ekonomernas arbetsmarknadsdag Kontaktia arrangerades år 2012 den 28 november där 
medlemmarna i Gavlecon erbjuds möjligheter att knyta kontakter med näringslivet. 
Arbetsmarknadsdagen gästades av Emma Igelström som föreläste för såväl medlemmar som 
övriga studenter på Högskolan. Mässan avslutades med en bankett i Spegelsalen i stadshuset med 
efterfest på Goya. Banketten var mycket uppskattad och även mässan. Förhoppningen från 2011 



var att Kontaktia som varumärke skulle fått lite fäste bland studenter och utställare, vilket märkes 
under 2012 då kontakt med företagen togs. 
  



Ordföranderiet  

Ordföranderiet har haft som ledord att sätta medlemmarna i första rummet samt att tillgodose 
deras önskningar och viljor.  
 
Utskotten har arbetat självständigt under verksamhetsåret med uppsyn från ordföranderiets sida. 
Ordföranderiet har även sett till att vara tillgängliga för medlemmarna och visat intresse för andra 
arbeten utanför Gavlecon exempelvis ordförandeträffar på Högskolan i Gävle, kommunala 
utbildningar, högskolestyrelsen samt utskottsträffar.  
 
År 2012 har varit ett tillväxtår där föreningen har givit tillbaka till medlemmarna som exempelvis 
event, däribland Garden Partyt. Ordföranderiet har under året arbetat för att bygga relationer 
mellan skolans övriga föreningar för ökat samarbete mellan dessa. Ordföranderiet hoppas att 
styrelsen 2013 fortsättet att utveckla samarbeten mellan skolans föreningar och fortsätter att ge 
tillbaka till medlemmarna. Dörrarna på Nya Vall skall alltid vara öppna för gamla, nuvarande och 
nya medlemmar samt välkomna andra föreningar.  
 
 
Skattmästare 

Skattmästarinnans roll under 2012 har varit att sköta den löpande bokföringen inom föreningen. 
Vara bollplank för större ekonomiska beslut där styrelsen under 2012 som tidigare nämnt valt att 
ge tillbaka till medlemmarna och sett detta som en investering i sig. Annars har inga större 
ekonomiska beslut i form av investeringar fattats. Med det resultat som styrelsen 2011 lämnade 
efter sig blev följden att år 2012 blev ett så kallat mellanår för föreningen. Med det menas att 
under 2012 valde styrelsen att resultatmässigt gå med liten vinst som målsättning för att genom 
vår verksamhet ge tillbaka till medlemmarna. Styrelsen 2012 lämnar med andra ord ett mindre 
plusresultat för det kommande verksamhetsåret att investera med.  
Förändringar i arbetet som skattmästarinna ändrades under 2011 och har under verksamhetsåret 
2012 följts:  
 
o Rutiner för årsbokslut och deklaration  
o Rutiner för löpande bokföring och avstämmningar  
o Avstämningsmallar för balanskonton  
o En lista över normalt anlitade leverantörer  
o Rutin för budgethantering 
 
Arbetet i övrigt har fungerat bra.  
 
 
Sekreterare  

Posten som sekreterare blev vakant under vårterminen 2011 och Linda tillträdde på posten innan 
sommaren. Arbetet fortsätte i styrelsen även detta år och det administrativa arbetet har fortskridit.   
Sekreteraren har under denna tid ansvarat för medlemshanteringen och uppdaterat 
medlemslistorna. Arbetet med att få listorna tydligare med uppdelning av föreningens olika 
medlemmar har fortsatt från föregående år. Posten har också inneburit att Linda har skrivit 
protokoll vid styrelsemötena och ansvarat för att dessa justerats och blivit tillgängliga för alla 



medlemmar.  Linda har även valt att engagera mig i Utbildningsutskottet och hjälpt övriga 
styrelsen där det har behövts.  
 
 
Utbildningsutskottet 

Utbildningsutskottets mål i början av 2012 var främst att behålla den goda kontakten med Emblas 
avdelningschef, Tommy Gärdemark, att fortsätta jobba för anonyma tentor samt ge möjlighet för 
utskottsmedlemmarna att ta del av det arbete som utbildningsutskottet gör.  
 
I mars anordnades en deltävling i SM i ekonomi på Högskolan i Gävle och 6 stycken lag 
tävlande. Blommor och diverse priser till lagen som kom topp-3 som delades ut under en separat 
kväll där även civilekonomerna höll en föreläsning. Det vinnande laget fick sedan åka till Kalmar 
för att delta i finalen. 
 
Tre stycken pluggstugor har anordnats under året, en på våren och två på vintern. Ansvariga 
lärare bjöds in för den kurs som flest studenter lämnade in önskemål om att ha en pluggstuga i 
och bjöd sedan in de studenter som läste kursen. Pluggstugorna hölls på Nya Vall där det bjöds 
på fika, frukt och lunch.  God respons från de studenter som deltog mottogs och hoppas att det är 
någonting som nästa års efterträdare tar över och för vidare.  
 
En lärarmiddag med lärare från Embla hölls på Nya Vall. Hemlagad middag stod på menyn och 
trevligt sällskap bestående av hela styrelsen, lärarna samt utbildningsutskottets medlemmar. Även 
denna kväll var uppskattad av både lärare och studenter. Event likt detta med studenter och 
föreläsare är viktigt för framtida samarbeten och kommunikation med Embla.  
 
Under Kontaktia 2012 utsågs Årets föreläsare som blev Apostolos Bantekas och i ett samarbete 
med stipendiekommittén och Swedbank utsågs Årets ekonom som blev Annie Larsson.  
 
 
Näringsliv 

För att inleda samarbetet på bästa sätt under år 2012 bestämdes träff med samtliga 
kontaktpersoner av Gavlecons samarbetspartners för att ge dessa en bild av det nya 
Närlingslivsutskottet, men även för att påbörja planeringen inför året tillsammans.  
 
Gavlecon har under året haft aktiviteter med samtliga samarbetspartners (med undantag av DIÖS 
Fastigheter AB) där aktiviteterna bestått av bland annat case, studiebesök, utomhusaktiviteter et 
cetera. 
 
Näringslivsutskottet har haft en bra övergång där utskottet haft en kombination av många nya 
medlemmar närvarande samt flertalet sedan tidigare. Kontaktpersoner har bytts ut och utskottet 
har som helhet växt under verksamhetsåret. 
 
Under år 2012 har strävan varit att upprätthålla det existerande samarbete med nuvarande 
samarbetspartners som funnits och därmed valt att inte fokusera på nya samarbeten.  Majoriteten 
av kontrakten med samarbetspartnerna har förnyats och förlängts. Dessvärre har DIÖS 
Fastigheter AB valt att inte förnya sitt kontrakt det kommande halvåret på grund av 



omstrukturering inom företaget då detta bidragit till uteblivande under de senaste 
introduktionerna.   
 
Under verksamhetsåret anordnades ett extra event med HusmanHagberg där de bjöd in 
franchisetagare från hela Stockholmsområdet för att mingla med fastighetsmäklarstudenterna. 
Uppslutningen var mycket bra under detta event och väldigt uppskattat av såväl studenter som 
företagsrepresentanter.  
 
Den årliga jullunchen gick även av stapeln år 2012 där representanter bjuds in från samtliga 
samarbetspartners för att tacka av för det gångna året samt presentera den nya styrelsen för 
kommande verksamhetsår. Styrelsen anser att denna lunch är viktig för Gavlecons fortsatta 
samarbeten. 
 
 
Sexmästeriet 

Verksamhetsåret 2012 har varit ett framgångs- och händelserikt år för Gavlecons studiesociala 
utskott, Sexmästeriet. Sexmästeriet har under 2012 blivit större än någonsin vad gäller antalet 
utskottsmedlemmar.  
 
Under verksamhetsåret har vi deltagit på möten tillsammans med samtliga föreningar vid 
Högskolan i Gävle för att främja studentlivet för samtliga av Gavlecons medlemmar.   
 
Under vårterminen såg besökssifforna på våra evenemang inte så lovande ut, men under 
höstterminen tog de fart och vi har under hösten haft en blomstrande verksamhet. 
 
Startskottet gick med den traditionsenliga introduktionen, där Gavlecon välkomnar de nya 
eknomstudenterna för vårterminen. Därefter fortsatte vi att förvalta och vidareutveckla förra årets 
nyhet och stora succé: Club NV. Vårterminen bjöd på tre stycken Club NV med tillhörande 
föraktiviteter, bland annat musik-quiz. Vi bjöd vid flera tillfällen in till vårt nya koncept Pub NV. 
En introduktionsåterträff i form av en sittning samt det årliga Valborgsfirandet hölls tillsammans 
med föreningslivet vid Högskolan i Gävle. Terminen avslutades med en traditionsenlig 
fotbollstunering vid namn Gavlecon Cup samt en tunntömning.   
 
Höstterminen inleddes, likt vårterminen, med introduktion av nya studenter. I detta fall blivande 
ekonomer, fastighetsmäklare och fastighetsekonomer. Det som skiljer höstterminens upplägg från 
vårterminens är att en tjejkväll arrangerades av en projektgrupp från Sexmästeriet och att det 
anordnades en innebandytunering, "Lucia-bandy", i samband med den avslutande 
tunntömningen. 
 
 
Marknadsföring 

För marknadsföringsutskottet beskrivs verksamhetsårets början med orden ”klockrent med många 
sjuka och radikala idéer”. Utskottet fick sedan välja ut de bästa och resultatet blev en enkel 
strategisk plan för hur Gavlecon skulle utnyttja de informationskanaler som föreningen idag 
använder sig av (huvudsakligen affischering, hemsida, blogg och facebook).  
 



Planen har varit att vara ute med affischer en månad innan marknadsfört event, göra blogginlägg 
ca 2 veckor innan och Facebook-event 7 till 9 dagar innan; för att på så sätt öka effekten av 
marknadsföringsmixen. Huvudsakligt problem för detta har varit att få relevant information så 
långt före eventen, vilket ofta har lett till att affischer kommit ut först en vecka innan 
marknadsfört event. Marknadsföringen av event har minst sagt ett adekvat resultat, då klubbhuset 
fyllts till bredden nästan varje kväll under festkvällar.  
 
I stort sett har Rebecca var ansvarig för affischer och andra grafiska arbeten och Robin har varit 
ansvarig för bloggen, hemsidan och facebook-sidan.  
 
Utskottet har varit ett litet men tajt gäng, som både har fungerat som bollplank men också tagit åt 
sig uppgifter som att göra affischer, prata med kortförmånsföretag och byggt upp en ny hemsida. 
Utskottet ska ha en eloge för att de har varit en drivande energikälla.  
 
Hemsidan har varit en pina att jobba med, på grund av knackig kod. Detta har lett till att onödigt 
stora ansträngningar har krävts för minsta uppdateringar. Jobb har påbörjats på ny hemsida 
genom Wordpress, som kommer att vara mycket mer lättuppdaterad och snyggare rent grafiskt. 
Ansvarig för detta projekt har varit Lars Steneryd. 
 
Sammarbetet med Interpool har utvecklats genom att man har förhandlat fram nya erbjudanden 
för Gavlecons medlemmar.  
 
 
Arbetsmarknadsdagen 

För fjärde året i rad anordnades Kontaktia där projektgruppen snabbt märkte att varunamnet 
Kontaktia börjar kännas igen ute på arbetsmarknaden. Nytt för år 2012 var att det under 
morgonen bjöds på frukostmingel till såväl studenter som företag. Projektgruppen valde även att 
minska ner de kontaktsamtal som företag kan ha med utvalda studenter så att endast fyra företag 
erbjöds den möjligheten. Detta är någonting projektgruppen endast fått positiv respons på. 
Mässan avslutades med en inspirerande och uppskattad föreläsning av Emma Igelström. Hela 
dagen avslutades med bankett i Spegelsalen, vilken ägs av Gävle Kommun. 
 
Större delen av projektgruppen har suttit med i näringslivsutskottet för att kommunikationen med 
Gavlecons samarbetspartners skulle fungera så bra som möjligt. Projektledarna har varit till 
Stockholm på en resursdag där de fick lära sig om ledarskap i grupp samt utbyta idéer med andra 
föreningar runt om i landet. Hela projektgruppen har tillsammans haft case med händelser som 
kan uppstå under mässdagen för att vara förberedda med bra lösningar. 
 
Projektgruppen började redan på våren med ett hårt arbete för att planeringen inför Kontaktia 
skulle vara så bra som möjligt. Projektledare Alexandra är väldigt nöjd med projektgruppens 
arbete och tycker att planeringen fungerade mycket bra. I sin helhet har Kontaktia 2012 fått 
väldigt bra respons från såväl företag som studenter. 
 
 
Klubbhusansvarig  

Eftersom omfattande renoveringar präglat Nya Vall år 2011 har det under 2012 endast 



genomförts smärre underhåll. Kommunen har valt att dra om flera vattenledningar vilket 
resulterade i att en ny varmvattenberedare har intstallerats på Nya Vall. Utöver det har en 
besiktning utförts av klubbhuset med tanke på att byggnaden är gammal, men klartecken att 
fortsätta att bedriva verksamheten som den bedrivs idag har utfärdats.  
 
Under 2011 har ett 10-årigt hyreskontrakt för Nya Vall skrivits under. Första året på det 
kontraktet har avverkats och nio år återstår att fortsätta Gavlecons verksamhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Styrelsens sammansättning år 2012 

Presidiet 

Ordförande    Mikaela Sörensen 

Vice Ordförande   Philip Strådal 

Sekreterare    Linda Genberg 

Skattmästare    Valeria Lingran 

 

Ledamöter 

Klubbhusansvarig   Jakob Lindeborg 

Marknadsföringsansvarig   Robin Håård 

Näringslivsansvarig   Tomas Henningsson 

Sexmästarinna  Christina Forsberg 

Utbildningsansvarig   Josefin Nilsson 

 

Suppleanter 

Vice Marknadsföringsansvarig  Rebecca Rydberg 

Vice Näringslivsansvarig   Caroline Gustafsson 

Vice Sexmästare   Carl Sundell 

Vice Utbildningsansvarig   Petter Eklund 

Projektledare Kontaktia   Alexandra Hellström 


