
Gavlecon 
Ekonom- och fastighetsmäklarföreningen  
vid Högskolan i Gävle 
 
Styrelsemöte datum: 2017-01-13 
 
Närvarande:  
Filip Högberg, ordförande 
Isabell Morin, vice ordförande 
Sanna Almqvist, sekreterare  
Sofia Gustafsson, skattmästarinna  
Malin Carlsson, ledamot 
David Birgersson, ledamot  
Anna Wikström, ledamot 
Pernilla Wiberg, ledamot 
Gustav Molin, ledamot 
Antonio Santana, suppleant  
Dylan Baban, suppleant 
Mattias Bergman, suppleant 
Janna Larsson, ordförande 
Hanna Eriksson, skattmästarinna 
Jacob Cedergren, ledamot 
Bodil Skoghammar, ledamot 
Philip Grabert, ledamot 
Kajsa Johansson, ledamot 
Josefine Schöön, suppleant 
Marcus Stenlund, suppleant 
Amanda Treutiger, suppleant 
Felix Sjölinder, suppleant 
 
Frånvarande: 
Eric Schedin, suppleant  
Jonas Lindblom, ledamot 
 
1§ Mötets öppnande  
Mötet öppnas 11.40 
 
2§ Mötesformalia  
Godkännande av kallelse och dagordning  
Val av justerare: David Birgersson och Mattias Bergman 
Protokoll att lägga till handlingarna: 2016-11-22 
 
3§ Årsmöte  
Årsmötet ska äga rum innan februari är slut. Förslag på datum är 27-28 feb. Beslut fattas 
om att årsmötet blir 27 feb, 16.15. På årsmötet ska årets verksamhetsberättelse tas upp, där 
kommer nuvarande ordförande Filip presentera vad som hänt under 2016. Blivande 
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ordförande för år 2017, Janna kommer beskriva årets verksamhetsplan över vilka visioner 
kommande års styrelse har. Även alla nya styrelsemedlemmar ska presentera sig för 
medlemmarna under mötet. 
 
Tidigare har varje utskott enskilt skrivit sin verksamhetsplan, men detta år vill ordförande 
att det skrivs en gemensam plan under ett möte tillsammans. Detta för att ta del av allas 
utskott och skapa en gemensam vision för styrelsen och vad de tillsammans vill uppnå 
under året. Föregående års styrelse ska skriva sina verksamhetsberättelser individuellt och 
skicka till Isabell senast 5 februari.  
 
Angående bokslutet och årsredovisningen för 2016 berättar Filip att det är han som skriver 
årsredovisning och att Sofia skriver under bokslutet som ska till Grant Thornton. Filip 
berättar att som det just nu ser ut enligt budget så ligger vi ca 56 000 kr i vinst, han vill dock 
inte gå ut med några specificerade siffror för 2016 innan bokslutet är helt färdigt. Hela året 
är bokfört, endast småsaker som ska läggas till. Eftersom vi är en förening är målet att gå 
plus, minus 0, men de senaste åren har det varit fokus på att gå med vinst för att täcka upp 
tidigare minusresultat. Nu när 2016 har gått bra ger det goda förutsättningar att ha fortsatt 
bra ekonomisk kontroll under 2017. Styrelsen för 2017 kommer även få det lättare att ha 
en budgetuppföljning då det kommer finnas bättre underlag ifrån 2016 att jämföra med. Då 
2015 års underlag försvann så fanns det inget att jämföra med under 2016.  
Sofia berättar att det är svårt att planera i början av året då det under första halvåret är 
mycket minusposter, och att de flesta intäkter inte kommer in förrän under andra halvåret 
då de flesta samarbetsavtal förnyas och Kontaktia äger rum med sina sponsorintäkter. 
 
Paus 11.53, återupptar mötet 12.16 
 
4§ Vinterinspark 
Projektgruppen ligger bra till, de ligger plus enligt sin budget utöver det överskott som 
Gavlecon har budgeterat att få in enligt sin budget.  
De planerar schema för jobbpass under insparken, både för de anmälda fogdar som jobbar 
varje kväll samt över vilka ur styrelsen som ska vara ansvarig varje kväll.  
 
De har i år ett nytt koncept istället för stadskampen, Winter Games, som kommer vara 
inomhus i Hedviglundshallen. Kåren ställde in sin stadskamp så vi kör egen bara för 
Gavlecon. Alla huvudsponsorerna utom PwC som inte kunde, kommer medverka samt 
Unionen. Ica söder sponsrar med lunch till att nollor under den dagen. Sexmästeriet vill ha 
en egen station där för att marknadsföra både Gavlecon och att jobba på NV bl.a.  
 
Även ett annat nytt koncept kommer ske under insparken, Utmaningen, det är Slick City och 
Interpool som ska ha detta. De kommer ha ca 45 min var där de får presentera sitt företag 
och sina lokaler och göra en utmaning till studenterna. Det kom även upp ett ytterligare 
förslag på en ny idé, att istället för inskrik nån kväll ska lagen göra ramsor till varandra 
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istället för till ÖF. Förslag på att även införa kvällens fogde utöver kvällens nolla kom upp.  
Styrelsen ska delta under insparken i sitt lag för att representera Gavlecon, berätta vad vi 
gör och att man kan engagera sig på olika vis. Alla i styrelsen kommer även vara ansvariga 
på NV varsin kväll under veckan.  
 
5§ Information från och frågor till:  
Ordförande: Filip Högberg och Janna Larsson 
Filip berättar att de haft överlämning med ordföranderiet, samt att han ska sätta sig ner och 
påbörja årsredovisningen för 2016. 
Janna ska göra klart verksamhetsplanen så snart som möjligt med den nya styrelsen, ska 
boka in möte för detta.   
 
Vice Ordförande: Isabell Morin och Sanna Almqvist 
Sanna berättar att nya ordföranderiet har funderat på nytt styrelsemöte utan gamla 
styrelsen, de har även haft möte med nya ordförande i S.E.R.O.  
 
Sekreterare: Sanna Almqvist och Pernilla Wiberg 
Ska sälja medlemskap till de nya studenterna efter kidnappningen på insparken, 4st från 
styrelsen hjälps åt med två kassor för att få det att gå så smidigt som möjligt.   
 
Skattmästarinna: Sofia Gustafsson och Hanna Eriksson 
Allt är klart för året, endast småsaker till bokslutet kvar, året ser bra ut. Sofia och Hanna har 
träffats för lite överlämning, men tar allt lite succesivt. De ska även träffa Grant Thornton 
framöver. 
 
Näringsliv: Malin Carlsson, Antonio Santana, Jacob Cedergren och Josefine Schöön 
Alla förnyelser av samarbetsavtalen är färdiga. De har haft överlämning och ska träffa Grant 
Thornton för att presentera de nya näringslivansvariga för 2017. Allt med företagen är klar 
inför insparken, såsom avtal för exponering i insparkshäftet och aktiviteter osv.  
 
Interpool har nämnt att de vill ha ett samarbete, men det måste fungera så att det inte 
krockar med Slick Citys avtal så att vi tappar det samarbetet, vi beslutar om att vi måste 
avstå då det är svårt att ha båda som samarbetsparters och göra båda nöjda samtidigt. Vi 
har medlemsförmån hos Interpool redan och de är med på alla insparkar.  
 
Önskemål har kommit in om att anordna mer företagspresentationer av ekonomiföretag 
eller andra träffar med dem, ex mingel med middag för mer avslappnad kontakt mellan 
ekonomstudenterna och företagen, som mäklarföretagen gör i dagsläget. 
 
Grant Thornton erbjuder oss liknande utbildning inom styrelsearbete även i år, som 
föregående års styrelse fick. Detta är något i är intresserade av att ha.  
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Utbildning: Jonas Lindblom, Dylan Baban, Bodil Skoghammar och Marcus Stenlund 
De har haft en kort överlämning innan jul, men ska ha vidare inom kort för att lämna över 
allt. De har börjat fundera kring deltävlingen i SM. Bodil och Marcus ska åka på lansering till 
Stockholm för SM 30 januari.  
 
Sexmästeriet: David Birgersson, Mattias Bergman, Philip Grabert och Amanda Treutiger 
I full gång med förberedelser inför insparken, ordnar schemat för styrelsen för vilka som 
ska vara ansvariga vilka kvällar. De har haft överlämning, de nya har börjat ta över så 
mycket som möjligt. Det ska beställas in mer alkohol och rökmaskinen är trasig så en ny 
måste köpas in. Det nya sexmästeriet måste göra alkoholprovet innan sommarinsparken. 
Förslag har kommit på att vi ska promota att alla får ordna sittningar för att öka 
engagemanget ytterligare.  
 
Marknadsföring: Anna Wikström, Eric Schedin, Dylan Baban och Felix Sjölinder 
Fortsätter i vanlig ordning, överlämning sker lite eftersom men mest efter insparken. Fixar 
just nu med ovarna. Ska försöka hinna ha försäljning av ovemärken i samband med syjunta 
söndagen 22 januari ca kl. 13-15. Ovarna ska inventeras, en del som inte hämtat sin ove som 
de beställt.  
Förslag till kommande år: marknadsföra företag mer på våra kanaler, så att de får ut mer av 
våra samarbeten.  
 
Regler för marknadsföring för att vara rädda om våra huvudsponsorer tas upp.  
 
Kontaktia: Pernilla Wiberg och Kajsa Johansson 
Inte haft överlämning än, ska hinna med det innan januari är slut. Måste kika över vart vi 
vill ha banketten så snart som möjligt, helst Gasklockorna eller Engeltofta för att boka i tid 
innan det blir upptaget, samt bestämma datum. Det har marknadsförts i insparkshäftet om 
att söka till projektgruppen.  
 
Klubbhus: Gustav Molin och Mattias Bergman 
Ska ha överlämning inom kort. Mattias har redan gjort ett projekt i klubbhuset där han 
byggt ut DJ-båset för att slippa hyra scen varje NV-kväll då tidigare DJ-bås var för litet för 
vissa DJ:s utrustning, detta gör att vi i fortsättningen kommer slippa denna utgift för hyra av 
scen. Det tas även upp förslag på att Sigon, vår maskot, borde användas mer under året.  
 
 
6§ Övriga frågor 
Hur det är att vara ansvarig på NV, man måste vara beredd på att ta en del klagomål, 
konflikter och att be folk lämna. Man måste behålla lugnet trots att det är vänner eller folk 
som vägrar acceptera. Förklara hellre för dem i efterhand och berätta om att de kan bli 
komplikationer för dåligt uppförande på NV-kvällarna.  
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7§ Nästa möte 
Återkommer om detta 
 
8§ Mötets avslutande  
Mötet avslutas 13.13 


