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Inledning:  

I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att 

skriva en verksamhetsberättelse för året som gått. Den styrelse som tillträder 2014 

skall inleda sitt verksamhetsår med att skriva en verksamhetsplan. Dessa dokument 

kommer sedan presenteras på det ordinarie årsmötet.  

 

Under året kommer styrelsen att arbeta med verksamhetsplanen som ett verktyg för att 

genomföra planerade förändringar och utveckla föreningen för våra medlemmar. 

Dokumentet är ingen detaljplan utan kommer att fungera som en målbild för den 

tillträdande styrelsen att jobba efter för att skapa ett tydligare sätt att leda och utveckla 

föreningen kontinuerligt enligt plan.  

 

De ansvariga personerna för de olika utskotten och presidiet har utforma sina egna 

verksamhetsplaner. Detta för att uppmuntra nytänktande, motivation och personlighet.  

Dessa dokument har sedan reviderats av styrelsen.  

 

Det som gynnar medlemmarna mest kommer att vara ett ledord för 2014.  
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Övergripande målsättning: 

Styrelsen 2014 kommer, precis som föregående års styrelse, sätta medlemmarna i 

främsta rummet. Vi skall verka för att förbättra ekonom-och fastighetsprogrammen 

samt låta medlemmarna veta att de kan påverka sin studiesituation. Detta ska ske 

genom att fortsatt hålla kontakten med beslutsfattare samt öka kontakten med 

studenterna.  

 

Samtliga medlemmar ska ha möjligheten att ta del av vårt fina klubbhus– Nya Vall. 

Dels genom fester men också genom andra evenemang, som till exempel 

utskottsmöten, föreläsningar, företagsträffar och mer vardagliga inslag som till 

exempel lunchöppet. Vi kommer fortsatt satsa på att anordna pluggstugor som 

uppskattades av våra medlemmar under 2013. Detta för att ge medlemmarna ett 

mervärde och gemenskap under och efter studietiden. 

 

Under 2014 kommer styrelsen att jobba för att öka samarbete och bygga vidare på 

relation mellan Gavlecon och övriga studentföreningar på Högskolan i Gävle samt 

Gefle Studentkår i form av gemensamma arrangemang. Detta för att skapa ett öppnare 

klimat mellan studenterna samt bidra till nätverkande och utbyte av erfarenhet, idéer 

och gemenskap.   

 

Styrelsen med näringslivsutskottet i spetsen kommer att fortsätta arbeta för att stärka 

relationerna med föreningens samarbetspartners genom events arrangerade 

tillsammans med dem. Våra samarbetspartners har en betydande roll i föreningen 

genom att ge våra medlemmar ett mervärde under studietiden och få möjligheten till 

att nätverka med framtida arbetsgivare då årets styrelse också vill koppla samman 

näringslivet med utbildningen. Vi kommer fortsatt att arbeta för att ha 

medlemsförmåner för våra medlemmar.   

 

Vi ser fram emot ett spännande, roligt och fartfyllt år! 
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Styrelsens sammansättning  

 

Presidiet:  

Ordförande: Lisa Göransson 

Vice Ordförande: Malin Lund 

Sekreterare: Erica Jansson 

Skattmästarinna: Maya Sundlöf 

 

Ledamöter:  

Marknadsföringsansvarig: Ramnpreet Maan 

Näringslivsansvarig: Simon Nyström  

Sexmästare: Karl Ekberg Josefsson 

Utbildningsansvarig: Zandra Aspholm 

Klubbhusansvarig: Mikael Thylander  

 

Suppleanter:  

Vice Marknadsföringsansvarig: Lovisa Strandberg 

Vice Näringslivsansvarig: Yrsa Fällström 

Vice Sexmästarinna: Sarah Winberg   

Vice Utbildningsansvarig: Narine Arevian 

Projektledare Arbetsmarknadsdagen - Kontaktia: Yolanda Fransson 
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Ordförande & vice ordförande:  

Ordföranden har ett övergripande ansvar för att styrelsen arbetar för medlemmarna 

tillsammans med styrelsen som ett beslutande organ. Detta kommer att göras med 

föreningens stadgar som grund. Ordförande och vice ordförande kommer för år 2014 

fortsätta agera som ett stöd för övriga styrelsemedlemmar samt utskotten i föreningen 

och ge dem ett stort förtroende och ansvar. Dessa ska genom en levande diskussion 

och en kontinuerlig uppföljning försöka utveckla och förbättra såväl utskotten som 

föreningen i sin helhet. Ordföranden har som mål att förbättra samarbetet med övriga 

studentföreningar på Högskolan i Gävle samt Gefle Studentkår genom att delta på 

Ordföranderiets träffar.  

 

Vice ordförande kommer utöver ovanstående även att ansvara för all kontakt med 

S.E.R.O. - Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation.  

 

Sekreterare:  

Efter varje styrelsemöte kommer sekreteraren upprätta ett protokoll som alla 

Gavlecons medlemmar kan ta del av på hemsidan. Sekreteraren har också ansvaret 

över att medlem- och stödmedlemslistorna kontinuerligt uppdateras samt arbeta för att 

förbättra och upprätta en bättre kommunikation mellan Gavlecon och våra 

alumnimedlemmar. Sekreterarens mål är även att hjälpa styrelsemedlemmarna och 

utskotten när de är i behov av det, påverka styrelsens beslut genom att ge sin åsikt och 

komma med idéer och förslag till förbättringar. Slutligen ska sekreteraren vara en 

hjälpande hand och samarbeta med skattmästarinnan.    

 

Skattmästarinnan:  

Skattmästarinnans huvuduppgift är att hålla god ordning på Gavlecons ekonomi och 

den löpande bokföringen. Detta uppnås genom att ha tydliga rutiner och se till att de 

följs genom att ha en bra kommunikation med de övriga i styrelsen. Skattmästarinnan 

kommer även ha en god dialog med revisorn på Grant Thornton. Det viktigaste för en 

skattmästarinna är att ha god disciplin, ordning och reda, planering och struktur då det 

är inbetalningar och utbetalningar som ska bokföras samt betalas i tid. 

Skattmästarinnan kommer att bidra med nya idéer till styrelsen för att göra Gavlecon 

till en ännu bättre studentförening för både medlemmar och styrelse.  

Skattmästarinnan kommer att göra flera rutiner så att alla ska förstå klart och tydligt 

hur kassahanteringen går till, för att underlätta för både Skattmästarinnan och för 

ansvariga med personal. Skattmästarinnan vill att det under året inte ska uppstå några 

större problem och missförstånd och för att göra det möjligt kommer jag att underlätta 

för övriga styrelsemedlemmar genom att ha flera genomgångar om kontohanteringen 
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så att det inte uppstår några som helst tveksamheter eftersom ekonomin är ett stort 

ansvar för oss alla i styrelsen.  

Skattmästarinnan ser fram emot ett gott ekonomiskt 2014!  

 

Klubbhusansvarig:  

Nya Vall är den plats där Gavlecons medlemmar skall kunna träffas i sociala 

sammanhang av olika slag. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt för att hålla och 

höja den standard som huset nu har. Det kommer att ske förändringar under 2014 då 

målet är att utföra kontinuerligt underhåll, förbättra lokalen och utföra de största 

positiva förändringana i Nya Valls historia. Självklart styrt utav föreningens ekonomi 

och medlemmarnas vilja att engagera sig i verksamheten.  

 

Marknadsföringsutskottet: 

Marknadsföringsutskottet har i syfte att nå ut med information till alla medlemmar om 

aktiviteter inom Gavlecon samt att marknadsföra sig själva som förening. Under 

verksamhetsåret 2014 kommer vi att jobba vidare med de redan befintliga 

informationskanalerna; hemsidan, bloggen, Facebook samt affischering av Gavlecons 

evenemang. Vi kommer även att lägga större kraft på att förbättra tillgängligheten med 

både Twitter och Instagram. Det ska vara en självklarhet för medlemmarna att komma 

till oss för att finna information då vårt huvudansvar inom Gavlecon är att 

marknadsföra föreningen utåt och visa omvärlden vad vi gör. Årets huvudsakliga 

uppgift är att nå ut till studenter i större utsträckning samt att förbättra 

samarbetsrelationer med de övriga föreningarna på högskolan. Syftet är att informera 

studenterna om vad de olika utskotten verkligen gör och försöka att få fler studenter att 

engagera sig aktivt. 

Vi kommer att fortsätta att utveckla och vårda de medlemsförmåner som vi har genom 

Gavlecon-kortet samt kämpa med att få fler företag att samarbeta med oss och göra 

Gavlecon-kortet ännu mer förmånligt. 

Vi kommer att jobba vidare med att få medlemmarna i marknadsförningsutskottet att 

känna sig engagerade genom att dela med oss utav arbetsuppgifter och ge möjlighet att 

de själva kommer kunna vara med och ta eget ansvar inom olika områden. 

Vi ser fram emot ett givande och roligt 2014!  
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Näringslivsutskottet: 

Gavlecons näringsliv tänker i år först och främst arbeta för att bibehålla och utveckla 

de samarbeten vi har med våra nuvarande samarbetspartners. Detta gör vi eftersom vi 

anser att långsiktiga och trogna samarbeten är de mest givande, både för våra 

medlemmar och för våra samarbetspartners. 

Att bibehålla nuvarande samarbeten är grundstenen i vårt arbete och vi satsar även på 

att utveckla näringslivets syn på valet av sponsorer. För att stärka Gavlecons 

ekonomiska situation tänker vi därför vidga våra vyer och ta kontakt med företag som 

inte nödvändigtvis måste ha en ekonomisk inriktning. Detta gör vi även för att mindre 

företag som inte har lika stor omsättning som våra samarbetspartners ska få 

möjligheten att engagera sig i föreningslivet och lyckas nå ut till våra medlemmar. 

Vi har märkt att efterfrågan på hälsoinriktade aktiviteter har ökat kraftigt bland våra 

medlemmar så därför tänker vi i näringslivet uppmana våra samarbetspartners att hålla 

mer hälsosamma och sunda events. Eftersom fastighetsförvaltningsprogrammet 

kommer igång igen höstterminen 2014, ska vi hitta en eller flera samarbetspartners 

som passar fastighetsförvaltarnas behov. 

Som tidigare år kommer näringslivsutskottet samarbeta med resterande utskott i 

Gavlecon bland annat marknadsföringsutskottet då det främsta vi erbjuder våra 

samarbetspartners är just marknadsföring. Vi i näringslivet ser detta år som ett år att 

både stabilisera föreningens ekonomi men också utvecklas samt moderniseras med 

hjälp av vår nytänkande och engagerade styrelse. 

Utbildningsutskottet: 

Gavlecons Utbildningsutskott har som främsta uppgift att arbeta för att ge Högskolan i 

Gävles ekonom- och fastighetsmäklarstudenter en så hög kvalitet på sin utbildning 

som möjligt. Vi i utskottet är själva studenter på Högskolan i Gävle och vårt arbete går 

ut på att vara en länk mellan studenter och lärare. 

Vi fångar upp och vidarebefordrar åsikter och synpunkter från studenter samt 

diskuterar allt från fusk till kursplaner med berörda på Akademin för Utbildning & 

Ekonomi. Allt detta gör vi i syfte att nå ett bättre samarbete mellan studenter och lärare 

samt sätta en högre kvalitet på utbildningen. 

I år vill vi försöka driva igenom anonyma tentamen samt öka studenternas deltagande i 

utbildningsutskottet. Du som känner ett engagemang för utbildningsfrågor och bryr dig 

om kvaliteten på din utbildning bör gå med i Utbildningsutskottet. På köpet får du en 

bra merit i ditt CV. 

Just din åsikt kan vara avgörande. Du kan påverka din utbildning mer än du tror. Alla 

idéer och synpunkter är varmt välkomna. 

Har du något som du vill ta upp rörande din utbildning? 
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Kom på ett av våra möten och se vad vi sysslar med! 

Vill du gå med i Utbildningsutskottet? Vänligen kontakta någon av oss ansvariga med 

hjälp av uppgifterna nedan. 

 

Sexmästeriet:  

                                                                                        

                                                                  fortsätta           

                                                                                     

och övriga evenemang. Vi vill ha in mera nytänk och nya idéer från medlemar och 

styrelse.   

 

Vårt mål är                 känna sig delaktiga i sexmästeriets verksamhet. Club NV ska 

alltid vara fullt och projektgrupperna ska få en stor ansvarsfrihet med en bra grund och 

vägledning från oss. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och att deras röst     

                                  våra utskottsmöten är viktigt.  

 

Vi kommer även att jobba för att hålla en god relation med andra föreningar         

                                                       -                           

jobbar i främsta hand för att styra upp sexmästeriet och hålla nollningens standard hög, 

men även att finnas till hand och stötta övriga styrelsen. Vi tror på 2014, vi tror på 

Gavlecon och framförallt tror vi att vi ska bli det bästa sexmästeriet någonsin.   

 

Arbetsmarknadsdagen-Kontaktia: 

Projektgruppen för Kontaktia 2014 vill med hjälp av tidigare års arbetsmarknadsdagar 

bibehålla dess kvalité och syfte med dagen – förena studenterna med näringslivet, 

vilket gör det möjligt för studenterna att skapa viktiga kontakter för framtiden. Vi vill 

jobba för att så många företag som möjligt vill delta i arbetsmarknadsdagen – gamla 

samt nya (exempelvis IKEA). Projektgruppen kommer marknadsföra dagen i god tid, 

det för att få många besökare – studenter som övriga. Vi kommer att arbeta hårt för att 

få en intressant föreläsare – detta för att öka antalet besökare och intresset för 

arbetsmarknadsdagen. Kontaktia 2014 kommer alltså vidhålla traditionerna från 

föregående år samt utvecklas med nya idéer och evenemang. Arbetsmarknadsdagen 

kommer att avslutas med en bankett där studenterna och näringslivet avslutar dagen på 

ett spektakulärt sätt med bland annat mingel, trerätters, prisutdelning samt musik. 

För att Kontaktia 2014 skall bli lika fantastiskt som föregående år kommer det finnas 

en engagerad, driven projektgrupp med en projektledare i spetsen. Denna grupp 

kommer göra allt för att arbetsmarknadsdagen skall bli något minnesvärt. 
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– Vi vill att studenterna/företagarna skall förstå varför dom ska delta på Kontaktia. Vi 

vill hitta konkreta lösningar på problemet. Med hjälp av tydlig, bra marknadsföring 

och event. Marknadsföringen kommer ske i tid och via vår Facebooksida, Gavlecons 

hemsida, annonsering samt personligen från oss i projektgruppen med hashtaggen 

#kontaktia på Twitter och Instagram. 

 

– Vi vill främja god samarbetsförmåga inom projektgruppen och med hjälp av positiv 

feedback skapa en trevlig arbetsmiljö. Alla i gruppen ska vara lika engagerade och 

delaktiga under arbetets gång.  

 

– Vi vill utveckla Kontaktia till mer än bara än dag. Detta innebär att vi vill få 

Kontaktia att aktivt synas och ha event under årets gång som exempelvis CV-

föreläsning och andra sorters utbildningar. Tydlighet och kommunikation i 

projektgruppen, mellan våra samarbetspartners och andra berörda personer är två 

viktiga grundstenar vi aktivt kommer arbeta med 


