Gavlecon
Ekonom- och fastighetsmäklarföreningen
vid Högskolan i Gävle
Styrelsemöte datum: 2016-11-22
Närvarande:
Filip Högberg, ordförande
Sanna Almqvist, sekreterare
Sofia Gustafsson, skattmästarinna
Malin Carlsson, ledamot
Jonas Lindblom, ledamot
Anna Wikström, ledamot
Pernilla Wiberg, ledamot
Gustav Molin, ledamot
Antonio Santana, suppleant
Dylan Baban, suppleant
Mattias Bergman, suppleant
Eric Schedin, suppleant
Frånvarande:
Isabell Morin, vice ordförande
David Birgersson, ledamot
1§ Mötets öppnande
Mötet öppnas 16:20
2§ Mötesformalia
Godkännande av kallelse och dagordning
Val av justerare: Eric Schedin och Antonio Santana
Protokoll att lägga till handlingarna: Protokoll från föregående möte 1/11-16
3§ Utvärdering av Megakonferensen i Halmstad
Isabell hälsar att det var bra att alla höll en bra nivå och att alla var i tid. Övriga
styrelsemedlemmar tyckte att det var bra mat och föreläsare. De tyckte även att det var
skönt att allt var nära och det gjorde att schemat kändes avslappnat och inte för pressat. Det
var smidigt med frukost i samma hus.
4§ Kontaktia 2016
Projektgruppen ligger i fas med allt, det är mest små saker kvar att fixa. De har pratat med
Per Holknekt så att han är förberedd för föreläsningen. På tisdag ska de plocka i ordning i
Får- och Rävhallen för mässan så klockan 16:00 ska så många som möjligt från styrelsen
vara där och hjälpa till. Eftersom teknologerna har mässa dagen efter så vi behöver inte
plocka iordning i slutet av dagen utan vi kan lämna allt till dem.
För att dagen ska gå så smidigt som möjligt så behöver några från styrelsen stå och hjälpa
till på frukosten och vissa på lunchen. Mäklarna kommer att stå i montern och sälja
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eftersläppsbiljetter och har också hand om Instagram-tävlingen. Pernilla vill ha tips på pris
för Instagramtävling. Styrelsen kommer tända marschaller på vägen dit på morgonen. Filip
lägger upp jobbschema för alla i styrelsegruppen.
Eric och Anna sköter alla diplom och Gustav köper ramar. Jonas och Dylan sköter
motivering för Årets Föreläsare och skickar till Eric. Isabell kommer dela ut Årets
Gavleconit, utbildning delar ut Årets Föreläsare och Karin från Handelsbanken delar ut
Årets Ekonom.
5§ Viktiga datum
Filip går igenom viktiga datum fram till jul.
Kontaktia 30 november
Lasermaxx 5 december, klockan 16:30
Årsmöte 6 december, klockan 16:15
Julbord 7 december
Städdag på NV 8 december, klockan 14:00/16:00
Julfrukost 12 december, klockan 8:00
6§ Överlämning
Mellan den sjätte december och jullov, ska man haft ett första möte med den man
överlämnar till. Styrelsen diskuterar om man enbart ska ha ett gemensamt styrelsemöte
eller om man ska utveckla det till en halvdag som innehåller frukost, diskussion, lunch och
styrelsemöte. Kommer förmodligen äga rum efter nollningen. Under januari är det
fortfarande gamla styrelsen som är ansvariga men nya ska vara med så mycket som möjligt.
7§ Årets Gavleconit
Beslut om Årets Gavleconit tas.
8§ Information från och frågor till:
Ordförande: Filip Högberg
Har varit på möte med kommunen, ett strategimöte med kåren för hur man får folk att söka
kårstyrelsen nästa år. Isabell var på ordföranderimöte där alla andra upplevde problem
med arbetsmarknadsdagen men då fick Isabell skryta om att det gick bra för Kontaktia.
Var ansvarig senast på Club NV. Det gick bra tills slutet då det vart slagsmål, ingen åtgärd
vidtogs denna gång men om det händer igen så kommer vi behöva vidta åtgärder.
Vice Ordförande: Frånvarande
Sekreterare: Sanna Almqvist
Diskuteras hur man delar ut Gavlecon-korten på bästa sätt.
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Skattmästarinna: Sofia Gustafsson
Ligger i fas, fakturerar Kontaktia just nu. Påpekar att det är viktigt att lämna in kvitton i tid!
Näringsliv: Malin Carlsson och Antonio Santana
Håller på att skriva avtal med Slick City då Sandra var besviken på att vi la ut BaraVaras
evenemang i schemat samma kväll de hade ett evenemang. I avtalet står det bland annat att
vi får gå in gratis på alla kvällar förutom evenemang och att de är med på nollningen, i
gentjänst kommer vi lägga ut max två event från dem i månaden. Vi ska även ha ett
evenemang per år hos dem. Vi ska skriva ut för att förtydliga att det inte gäller när det är
evenemang.
De avtal som kommer förnyas härnäst är Erik Olsson, Notar samt civilekonomerna.
Inför nästa år ska det förslagsvis ändras i avtalen vad som gäller för Kontaktia, då det inte
varit helt tydligt.
Håller även på att planera Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings Julbord och har även
börjat planera julfrukosten för alla samarbetspartners och både ny och gamla styrelsen.
Utbildning: Jonas Lindblom och Dylan Baban
Möte på kåren där de pratade om studentrepresentation. Det fanns för mäklare men inte
ekonomer, man kommer kunna söka detta. De har haft en pluggstuga som gick bra med
mycket folk som kom.
Sexmästeriet: Mattias Bergman
Inte så mycket på gång, nästa sak som händer är Pub NV och sen är det tunntömning.
Diskuteras om man ska ha innebandyturnering trots att det är samma vecka som flera
tentor. Ett förslag är att prata med HIP och se om man kan göra det på en av deras
HIPworkouts.
Marknadsföring: Anna Wikström och Eric Schedin
Samlat in kontrakt för medlemsförmåner, det är en hel del nya medlemsförmåner som de
kommer lägga upp inom den närmsta tiden. Bland annat är Korpen en ny samarbetspartner.
Skall beställa ovemärken.
Kontaktia: Pernilla Wiberg
Tagit allt under punkt 4§.
Klubbhus: Gustav Molin
Har köpt tavlor och fixat med sopor.
9§ Övriga frågor
-
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10§ Nästa möte
Återkommer om datum i styrelsegruppen.
11§ Mötets avslutande
Mötet avslutas 18:08

