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Ekonom- och fastighetsmäklarföreningen  
vid Högskolan i Gävle 
 
Styrelsemöte datum: 2017-03-07 
 
Närvarande:  
Janna Larsson, ordförande 
Sanna Almqvist, vice ordförande 
Pernilla Wiberg, sekreterare 
Hanna Eriksson, skattmästarinna 
Jacob Cedergren, ledamot 
Bodil Skoghammar, ledamot 
Philip Grabert, ledamot 
Kajsa Johansson, ledamot 
Mattias Bergman, ledamot 
Josefine Schöön, suppleant 
Marcus Stenlund, suppleant 
Felix Sjölinder, suppleant 
Dylan Baban, suppleant 
Amanda Treutiger, suppleant 
 
1§ Mötets öppnande  
Mötet öppnas 15:29 
 
2§ Mötesformalia  
Godkännande av kallelse och dagordning  
Val av justerare: Sanna Almqvist och Kajsa Johansson  
Protokoll att lägga till handlingarna: 2017-01-31 
 
3§ Budget och budgetuppföljning 
Sanna går igenom årets budget, de har inte budgeterat så stor vinst i år eftersom ekonomin 
ligger bra till från föregående år. Viktigt främst för sexmästeriet och näringsliv att följa 
budget. Det har budgeterats för mycket nya små investeringar, såsom nya bord och stolar 
nu när vi har möjlighet. Sanna och Hanna kan gå igenom med varje utskott deras del av 
budgeten. De utskott som vill veta sin del kontaktar Sanna och Hanna för att få denna info.  
 
Det finns mer underlag från förra året nu, därför beslutas det om att börja med uppföljning 
av budgeten ungefär vartannat möte.   
 
4§ Konferens Västerås 
Det är bestämt att denna kommer vara 8-9 april, där de som kan från styrelsen får åka. Det 
kommer vara föreläsningar och sittningar under helgen. Vi anmäler alla i styrelsen och 
bjuder in andra engagerade medlemmar om inte alla kan åka.  
 
Det diskuteras kring om vi själva ska stå för resekostnader samt avgift på 250kr/person 
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eller om det ska finansieras av Gavlecon. Det är ett bra sätt att visa att man får något för att 
sitta med i styrelsen, och erbjuda andra att få följa med och se vad vi gör.  
 
Ett annat alternativ är att söka projektstöd ifrån S.E.R.O., men vi är medvetna att de är 
hårda på projektstödansökningar.  
 
Ett förslag är att Gavlecon står för en del av det, antingen resan eller avgiften, och sen står 
de som vill delta för andra delen. Vi kollar upp billigast resemedel. Detta beslutas vid nästa 
möte innan vi åker.  
 
5§ Medlemsbesök S.E.R.O. 
Ordförande och vice i S.E.R.O. åker runt i föreningar och håller utbildningar mm, samt att 
om de bidrar med projektstöd till ett event kan vi bjuda in dem till de evenemang som 
stödet söks till.  
 
Önskemål om att ha en workshop tillsammans med S.E.R.O. för att få medlemmar mer 
engagerade. Vi ska försöka ta mer hjälp av S.E.R.O. under detta år för att få nya idéer mm. 
Ett förslag är att S.E.R.O. kommer likt förra året på ”Vad fan gör Gavlecon” i höst, och nu 
under våren kan de komma för oss i styrelsen. Förslag på att de kan komma på nästa 
styrelsemöte för att ge tips, och svara på frågor.  
 
6§ Månadens Gavleconit 
Beslut tas om månadens Gavleconit.  
 
7§ Information från och frågor till:  
Ordförande Janna Larsson:  
Stadgarna skickas ut till alla och ska läsas igenom till nästa möte så vi vet vad vi jobbar efter 
och vad som styr oss. Befattningsbeskrivning skickas också ut. Dessa är inte uppdaterade 
sen 2014, ska kolla upp om vi kan förnya dessa. Alla läser igenom och skriver kommentarer 
angående posterna.  
 
Det har kommit in en fråga ifrån Slicken BoIs om vi vill köpa deras ove-märken och sälja 
dem, de har dyrare inköpspris än vi har på våra märken. Förslag på att inte köpa in dem då 
de är dyra och vi inte kan sälja de för våra standardpriser för märken, men att de kan få 
sälja sin märken och representera sig själva när vi har försäljningstillfällen.  
 
Beslut tas om att vi inte köper in dessa, men erbjuder dem att de får möjlighet att sälja 
själva.  
 
Avslutningsmiddag för de som tar examen: 
Skolan har försökt att starta upp en ceremoni och middag för de som tar examen, men inte 
lyckas. Teknologerna ska i år anordna en egen sittning där de bjudit in oss att delta på 
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eftersläppet.  
 
Vi har två representanter i Gavlecon ifrån avgångsklassen i vår som har tagit på sig att de 
kan ordna en sittning för de som tar examen inom ekonomi, om de får stöd och hjälp ifrån 
styrelsen. En idé är att fixa denna sittning samma dag som teknologerna har sin och gå på 
deras eftersläpp. Diskussion kring om vi ska ha en helt egen dag eller tajma med 
teknologernas dag den 8 juni.  
 
Förslag på kick-off, röstning läggs upp i gruppen på Facebook. Alla lägger in egna idéer på 
aktiviteter vi kan göra.  
 
Utse en talesperson vid kriser: beslutas om ordförande Janna.  
 
Förslag kommer upp om att hålla någon form av genomgång om krishantering och hur allt 
ska hanteras kring inspark med de som är Överfogdar. Detta är något vi kan fråga S.E.R.O. 
om och få hjälp.  
 
Vice Ordförande Sanna Almqvist: 
Återkopplar kring Kontaktmannakonferensen, alla skötte sig bra. Sanna har varit på en del 
möten sedan sist, bland annat med kommunen. Där fick hon reda på att de från teatern vill 
att vi lånar deras lokaler kostnadsfritt för olika evenemang så som filmvisningar mm.  
 
På mötet på kåren fick hon veta att de har en pride-projektgrupp som de vill att folk söker 
till, att vi kan söka projektstöd ifrån kåren för evenemang och det diskuterades en 
styrelsedag i vår, inför insparken. Skolan fyller 40 år i år, så den 19 maj kommer skolan ha 
ett evenemang. Under denna dag vill de att studentföreningarna ska försöka planera någon 
gemensam aktivitet för besökare. Det togs även upp att kåren kommer börja söka 
studentrepresentanter från varje program.  
  
Sekreterare Pernilla Wiberg:  
Repeterar kring våra olika medlemskap vi erbjuder och hur vi utåt ska berätta hur man kan 
söka dessa och vad som krävs för att få medlemskap.  
 
Skattmästarinna Hanna Eriksson:  
Ligger i fas med betalningar, däremot lite efter i bokföringen. Hon har beställt en ny 
skrivare. Hanna har ordnat så att vi kan lämna in alla kvitton för inköp i en mapp i 
Studentcentrum i skolan.  
 
Näringslivsutskottet Jacob Cerdergren och Josefine Schöön:  
De har haft möte med Unionen där de bestämde att de kommer att skriva ett avtal som 
innefattar de event de brukar delta på under året, så som Kontaktia och inspark, detta för 
att underlätta.  
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Näringsliv har som önskemål att få se all marknadsföring innan som ska ut om andra än 
våra sponsorer, för att kontrollera så att inget går emot våra befintliga avtal och stadgar.   
 
Utbildningsutskottet Bodil Skoghammar och Marcus Stenlund:  
Allt inför deltävlingen i SM är klart. Det finns några platser på efterminglet kvar, vi erbjuder 
därför huvuddomaren och den som rättar tentorna platser till minglet.  
 
Sexmästeriet Philip Grabert och Amanda Treutiger:  
De har varit i kontakt med kommunen angående alkoholtillstånd. De har önskemål om att vi 
i styrelsen ska peppa våra kompisar om allt som händer och locka med folk att delta, då 
engagemangen har tappat lite folk på sistone. Förslag kommer upp om att försöka nå ut 
med tydligare marknadsföring om eventen för att locka med vad man får för biljetterna.  
 
Marknadsföringsutskottet Dylan Baban och Felix Sjölinder:  
De har hjälpt alla utskott och projekt med diverse marknadsföring. Angående hemsidan, 
Hanna kollar med hennes kompis för prisförslag på att ordna den. Vi har även fått ett 
förslag ifrån en annan person som pluggar inom detta som kan tänka sig att göra det gratis. 
Fråga om att budgetera för kamera kommer upp, det skulle underlätta för 
marknadsföringen. De får i uppgift att ta fram prisförslag så fattas beslut om detta längre 
fram.  
 
Kontaktia Kajsa Johansson:  
Hon har budgeterat inför året och ska ha sitt första möte med projektgruppen 8/3. Beslutat 
om datum 22/11. Gasklockorna för lokal på kvällen och skolan är bokad.  
 
Klubbhusansvarig Mattias Bergman:  
Han inväntar ett bankkort för att kunna fortsätta med sina projekt och inköp framöver.  
 
8§ Övriga frågor 
Ica Söder sponsrar hela mingelmiddagen efter deltävlingen i SM. De är väldigt generösa 
men vi behöver vara lite försiktiga med denna kontakt framöver så att vi inte tappar dem.  
 
9§ Nästa möte 
Nästa möte beslutas 4/4 16.15. 
 
10§ Mötets avslutande  
Mötet avslutas 17.00. 


