
Gavlecon 
Ekonom- och fastighetsmäklarföreningen  
vid Högskolan i Gävle 
 
Styrelsemöte datum: 2017-04-04 
 
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 16.09. 
 
2§ Mötesformalia 
Godkännande av kallelse och dagordning 
Val av justerare: Dylan Baban och Janna Larsson 
Protokoll att lägga till handlingarna: 2017-03-07 
 
3§ Avtal med ICA Söder 
Näringsliv kommer med ett förslag på att skapa ett avtal med Ica Söder eftersom vi har haft 
mycket kontakt med dem och de är glada att kunna bidra. De har en idé om att utforma ett 
specialavtal där vi kan få plocka ut varor för en viss summa istället för att ha ett avtal där de 
betalar oss en summa, som de andra samarbetsavtalen. Genom detta är tanken att de får 
samma saker som andra samarbetspartners i utbyte. Näringsliv ska ta upp denna idé med 
Ica och se vad de tycker om det. Styrelsen anser att detta är ett bra förslag. 
 
4§ Rutiner Club-NV 
Förslag på att samla alla rutiner och beskrivningar i en pärm för att underlätta inför att vara 
ansvarig på NV. Önskemål på att markera upp och sortera nyckelskåpet bättre. Rutiner 
kring hur vi ska hantera de tillfällen när kommunen kommer på kontroll tas upp. Det tas 
även upp förslag på lösningar till när det blir för mycket folk under NV-kvällar. 
Vad som ska samlas i en pärm: 
-Rutinlista öppning och stängning 
-Kassarutiner 
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-Beskrivning för DJ-båset 
-Rutiner kring när kommunen kommer 
 
5§ Konferens Västerås 
Upplägg och planer kring konferensen tas upp. Beslutar kring hur de som åker ska ta sig dit 
på bästa sätt, inga passande tåg finns och hyra bilar blir alldeles för dyrt. Förslag på att låna 
bilar från de i närheten som är villiga att låna ut. Beslut kring om att Gavlecon ska stå för 
hela kostnaden för konferensen, dvs resa och deltagaravgift, eller endast en av dessa 
kostnader. Diskussioner kring hur beslut kring om vi finansierar detta genom Gavlecon kan 
ses utifrån. Beslutas ändå att Gavlecon står för båda kostnaderna, då det handlar om en 
relativt liten kostnad. 
 
6§ Valborg 
Diskussion kring huruvida vi ska delta på eventet som arrangeras som vi utlovat eller om vi 
ska avstå i år. Det känns fel att hoppa av i sista sekund, då det kan visa fel bild utåt och dumt 
mot de som arrangerar detta. Vi försöker lösa detta på bästa sätt genom att hitta någon som 
kan tänka sig att jobba alternativt ta kontakt med någon annan förening om de är 
intresserade av att ta på sig detta istället. Förslag om att ta upp detta på ett möte med andra 
föreningar om att vi funderat kring att det inte finns något intresse hos våra medlemmar till 
nästkommande år. 
 
7§ Inspark HT17 och krishantering 
Datum för inspark HT17, vi bygger tält preliminärt 13 augusti, fadderutbildning 14 augusti, 
teknologernas finsittning 23 augusti där vi hjälper till att servera och vår finsittning den 25 
augusti där vi hjälps åt att duka iordning under eftermiddagen. Vi får möjlighet att 
presentera oss som styrelse på finsittningen. 
 
Angående krishantering så kommer S.E.R.O. hit 20/4 och har ett möte kring krishantering, 
där kommer så många som kan från styrelsen att delta och även projektgruppen för höstens 
inspark. Janna ska kolla upp om det är någon från sjuksköterskeprogrammet som kan 
komma och gå igenom hjärt- och lungräddning, samt om det finns några från andra 
föreningars styrelser som vill vara med. 
 
8§ Stadgar och befattningsbeskrivningar 
Frågor och funderingar kring stadgarna, om vi tycker att allt ser okej ut och om det är något 
som skulle behöva ändras eller tilläggas. 
De ändringar och fel som hittats i befattningsbeskrivningarna ska skickas till Janna för att 
uppdatera dokumenten så att de är aktuella. 
 
9§ Flyg Luleå & Redbullevent 
Alla flyg är bokade till onsdagen innan konferensen. Vi kommer åka både tåg och buss till 
Arlanda, buss sista biten för att undkomma stationsavgiften på Arlanda. Förslag på lösning 
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till problematik kring vissa som har omtenta under dessa dagar, pga. att flygbiljetterna 
redan är bokade så kommer extra avgift för ändringar uppkomma, dessa kostnader får man 
själv stå för om man inte kan åka, alternativt välja att skriva tentan i Luleå om detta är 
möjligt. Om inte hela vinnande laget kan åka, får de hitta en ersättare, och samma gäller för 
dem angående biljettändringar. 
 
Redbulleventet 10/5 är en dagsaktivitet där Redbull kommer spela musik och tanken är att 
folk ska kunna komma dit och bara hänga i parken. Vid dåligt väder kommer det krävas att 
vi öppnar NV. Om eventet kan vara utomhus som planerat kommer vi inte behöva någon 
ansvarig från styrelsen, vilket passar för oss som ska iväg samma dag. Problematik 
uppkommer dock om vi måste öppna NV där vi behöver en ansvarig. 
 
10§ Månadens Gavleconit 
Beslut tas om mars månads Gavleconit. 
 
11§ Information från och frågor till: 
Ordförande Janna Larsson: 
Redbull har en tävling till veckan och Johan som är deras studentrepresentant vill stå i 
samarbete med Gavlecon i Rävhallen. 
 
Janna är ansvarig för examensceremonin för ekonomstudenterna som går ut i sommar och 
är i full gång med att planera detta. 
 
De nya ägarna för Berggrenska har kontaktat oss då de är intresserade av att hålla i Garden 
Party, de ska ha avslutningsmiddagen för examensstudenterna i år också. Garden Party i år 
är dock redan planerad och bokad på Söderhielmska. Ägarna för Berggrenska är 
intresserade av att involvera sig mer i studentlivet. Janna gav förslag på olika erbjudande de 
kan ge genom Gavleconkortet. 
 
Vice Ordförande Sanna Almqvist: 
Sanna har haft en del möten sedan sist, bland annat med Swedbank där de kommit överens 
om att vi i år får tillgång till 4st betalkort, så vi får försöka dela på dessa mellan de som 
behöver. Hon har även skickat in vårt organisationsbidrag, där vi får 10kr per aktiv 
medlem. 
 
Vidare har hon fått en del information ifrån skolan och kåren, bl.a. att den 19 maj ska vi vara 
med på skolans jubileum utanför Valhall, att skolan har fått tillstånd om att måla alla 
skolans studentföreningars loggor längs cykelvägen från stan till skolan, samt att Gävle har 
gått vidare i Årets Studentstad. 
 
Kåren har kommit med ett förslag om att alla föreningar gemensamt ska höja sina priser i 
baren, ett förslag från vår sida är att göra det under sommarinsparken i tältet tillfälligt. 
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Sekreterare Pernilla Wiberg: 
Marknadsföringsutskottet har ändrat på hemsidan så att det finns information om att man 
kan kontakta sekreteraren vid frågor eller om det uppstår problem angående medlemskap.   
 
Skattmästarinna Hanna Eriksson: 
Mappen för kvitton som ligger i Studentcentrum i skolan fungerar bra. Angående 
budgetuppföljning så har Hanna skrivit ut alla utskotts utdrag från bokföringen för att se 
hur de tillfälligt ligger till. Marknadsföring önskar en bekräftelse på de som betalat in för sin 
ove via internet. 
 
Både Sanna och Hanna är kopplade till all bankverksamhet, så allt som sker där måste 
godkännas av bägge. 
 
Hanna informerar om att hon är bortrest en vecka framöver och inte kommer kunna föra 
över pengar, Sanna och Hanna löser detta så att det fungerar under denna tid. 
 
Näringsliv Jacob Cedergren och Josefine Schöön: 
De har skrivit ett nytt avtal med Grant Thornton och HusmanHagberg för kommande år, 
Svenska Mäklarhuset vill dock inte förnya sitt avtal. Diskussion kring om vi ska ersätta 
denna plats som sponsor eller låta det ligga öppet tills vidare, vi ligger så pass bra till i 
budget så det är ingen panik just nu. 
 
Diskussion uppkommer kring hur vi ska göra för att bibehålla intäkterna till 
sommarinsparken, just nu ser det ut som att insparken kommer gå med ett minusresultat. 
Projektgruppen ska ta kontakt med bl.a. Interpool angående förslag på 
sponsringsmöjligheter.  
 
Näringslivsutskottet ska kontakta Slick City angående vad som är okej att marknadsföra och 
inte, så att vi får bättre riktlinjer så vi slipper att missförstånd uppstår mellan oss. 
 
Utbildning Bodil Skoghammar och Marcus Stenlund: 
Angående vinnande laget i deltävlingen i SM i Ekonomi, om inte alla i det laget kan eller vill 
åka, så ska de kolla med någon i laget som kom två eller trea i första hand, annars någon 
annan som tävlat som vill ställa upp och fylla ut den platsen. 
 
Bodil vill att vi ska komma med tips om vad hon kan ta upp i Studentpodden hon ska 
medverka i. 
 
Utbildningsutskottet har fått in önskemål om att hålla en externräknestuga inför 
omtentaperioden i maj, detta är något de ska planera in så det passar för så många som 
möjligt. 
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Sexmästeriet Philip Grabert och Amanda Treutiger: 
De har varit i kontakt med polisen och kommunen angående tillstånd. Polisen kommer 
skicka ut en avi för marktillståndet. De har även varit på faddermöte inför insparken där 
frågor kring fadderutbildning tagits upp och diskuterats. Ska kontakta Ramirent angående 
toaletter, staket och container inför insparken, samt fixa ljud och ljus. 
 
Sexmästeriet har som önskemål att få köpa in priser till tävlingar och event, vilket 
godkänns. 
 
Förslag på att ha en gemensam inköpslista här på NV som alla kan fylla i så att sexmästeriet 
vet vad som behöver köpas in, samt att hitta en samlad plats på NV där småsaker kan 
läggas, såsom pingisbollar mm. 
 
Det är tyvärr mycket dricks som försvinner för att rätta till diffar i kassan pga. felslag av 
personalen efter NV-kvällar. Därför är det är viktigt att be de som jobbar att tänka på att 
spara alla felslagskvitton för att underlätta vid kassaräkning så att inte dricksen behöver 
användas för att jämna ut kassan. Detta påverkar sexmästeriets budget inför deras fest i 
slutet av terminen. 
 
Diskussion uppkommer kring vilka som får komma till sexmästerifesten, samt kring inköp 
av alkohol till denna. 
 
Marknadsföring Dylan Baban och Felix Sjölinder: 
De tar upp förhållningsregler för uppdatering på sociala medier för att skapa en bra 
standard på våra uppdateringar. Det tas upp ett förslag om att skapa ett schema för 
uppdateringar på våra sociala medier för att samordna inläggen. 
 
Dylan har rensat så mycket som möjligt bland onödiga sidor och användare på Facebook. 
Marknadsföringsutskottet önskar även att de ska kunna använda Sigge-användaren vid 
marknadsföring på Facebook i Gavlecon istället för sin egna användare, då Sigge når ut till 
fler och det är onödigt att ha flera olika användare, det skapar förvirring hos 
medlemmarna.   
 
Vi har fått in ett förslag från ett företag som vill att vi ska marknadsföra deras verksamhet 
och att vi kan få en ersättning vid ett visst antal medlemmar som knyter sig till deras app. Vi 
kommer fram till att detta skulle vara svårt för oss att uppnå, då vi är en relativt liten 
förening och skola och förmodligen inte kommer kunna nå ut till tillräckligt många. 
Angående hemsidan har de fått in ett erbjudande om att få hemsidan fixad men för ett pris 
vi inte tycker är rimligt att lägga på en hemsida, då denna summa pengar hellre läggs på en 
kamera. Ett alternativ är att marknadsföringsutskottet löser detta själva men att det inte 
kommer gå lika fort.   
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Vi har fått in en fråga från en medlem som önskar få sälja sina foton som tavlor igenom 
Gavlecon och på så vis erbjuder oss att få ta del av en del av intäkterna. Vi beslutar att avstå 
från detta, men vi kan hjälpa personen att nå ut till fler med sina bilder genom att vi delar 
personens marknadsföring till medlemmarna. 
 
Dylan och Felix skulle vilja få reda på hur mycket vi i Gavlecon lägger på marknadsföring 
hos Repro. 
 
Marknadsföringsutskottet ska stå i Rävhallen och bjuda på kaffe och ta in tips och idéer från 
medlemmar om vad de vill ha för studentförmåner och hur vi kan förbättra marknadsföring 
mm. 
 
Kontaktia Kajsa Johansson: 
De flyter på bra för projektgruppen och de ska ha sin kick-off. De har skrivit avtal med 
KPMG som vill delta på mässan. Hon berättar att de ligger bra till i budget just nu, och har 
förhandlat fram ett bra pris på matpaket för banketten. Förslag på föreläsare och nya idéer 
kommer upp. 
 
Klubbhus Mattias Bergman: 
Mattias har tagit tag i problemet med råttorna och mössen på NV. Han förklarar att alla 
måste hjälpas åt att kolla fällorna när man är på NV. Han ska kolla upp ismaskinen som är 
trasig. 
 
Förslag på att köpa in nya bord och slänga de gamla, vi måste dock försöka hitta liknande 
storlek på bord som nuvarande så att det fungerar på sittningarna och inte blir för trångt. 
Vi diskuterar även att det vore bra att försöka hitta en snabb provisorisk lösning till 
problemet med köbildning utanför NV. 
 
12§ Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
13§ Nästa möte 
Nästa möte beslutas 24 april 16.00. 
 
14§ Mötets avslutande 
Mötet avslutas 19.46. 
 


