
Gavlecon 
Ekonom- och fastighetsmäklarföreningen  
vid Högskolan i Gävle 
 
Styrelsemöte datum: 2017-04-24 
 
Närvarande:  
Janna Larsson, ordförande 
Sanna Almqvist, vice ordförande 
Pernilla Wiberg, sekreterare 
Hanna Eriksson, skattmästarinna 
Jacob Cedergren, ledamot 
Philip Grabert, ledamot 
Kajsa Johansson, ledamot 
Josefine Schöön, suppleant 
Marcus Stenlund, suppleant 
Felix Sjölinder, suppleant 
Amanda Treutiger, suppleant 
 
Frånvarande:  
Mattias Bergman, ledamot 
Bodil Skoghammar, ledamot 
Dylan Baban, suppleant 
 
1§ Mötets öppnande 
Mötet öppnas 16.06 
 
2§ Mötesformalia 
Godkännande av kallelse och dagordning 
Val av justerare: Josefine Schöön och Amanda Treutiger 
Protokoll att lägga till handlingarna: 2017-04-04 
 
3§ Insparksavtal 
Det kommer att vara ett möte med kåren denna vecka där det kommer diskuteras bl.a. 
angående avtalet alla aktiva fogdar ska skriva under inför nollningen, om något ska ändras 
eller läggas till i årets avtal. Alla i styrelsen har läst igenom och tycker det borde se liknande 
ut, inga större förändringar ska ske. 
 
4§ Schema sociala medier 
Marknadsföring har fixat ett schema i Google Drive gällande inlägg på sociala medier. Man 
skriver in sitt utskott och om inlägget ska vara på förmiddagen eller eftermiddagen, med 
förklarande text om vad det gäller. Schemat kommer att användas från och med 1 maj. 
 
5§ Jobb på NV 
Här diskuterades regler och bestämmelser angående alkoholpolicy och hur man ska bete 
sig när man jobbar på NV, men även när man är här och inte jobbar. Vi anser att det behövs 
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mer regler för att visa för medlemmarna vad som är okej och inte angående bland annat att 
vara uppe vid DJ-bordet, vistas i köket mm. Vi måste även vara tydligare med våra regler till 
de som jobbar under NV-kvällar. Ett förslag uppkommer på att lägga upp vår regellista på 
Facebook så att alla har möjlighet att ta del av den, och även förklara vilka konsekvenser 
som kan uppkomma om dessa regler inte följs. Viktigt att ta upp denna info innan varje 
jobbkväll för alla som jobbar. 
 
6§ Tvättschema tröjor NV 
Önskemål om att fixa ett tvättschema för att hålla ordning på att alla jobbtröjor håller sig 
rena. Diskussion kring om det ska falla på ett utskott som sköter det helt och hållet eller att 
de som är ansvariga för en kväll tar hem de smutsiga tröjorna. Beslut tas om detta nästa 
möte. 
 
7§ Priser på NV 
Då det har uppstått mycket svinn av det vi säljer diskuterar vi angående vilka regler och 
bestämmelser vi har och ska följa. Om detta inte följs och svinnet fortsätter i samma 
utsträckning kan det leda till att priserna kommer behöva höjas för att täcka upp det. 
Vi behöver vara hårdare på detta för att visa vad som gäller. 
 
8§ SM i Ekonomi 
Det vinnande laget har löst sitt avhopp med en ersättare. Vi hittar en dag för att träna på 
spex och bestämma utklädnaden. Deltagarna på konferens kommer få all information om 
konferensen skickade till oss framöver. 
 
9§ Var prioriteras styrelsen, eget ansvar 
Sanna och Janna var på utskottsmöte i Västerås där de fick information från Mattias, 
ordförande i S.E.R.O. angående hur man ska prioritera sitt uppdrag i styrelsen. Vi har fått 
förtroende från våra medlemmar att sköta denna uppgift, och det är därför viktigt att 
prioritera styrelsearbetet. Det är även viktigt att vi svarar på informationen i vår 
styrelsegrupp på Whatsapp och Facebook för att veta att vi tar del av allt. 
 
10§ Kick-off 
Beslut tas om att skjuta upp styrelsekick-offen till efter sommaren för att peppa igång inför 
ny termin och för att slippa stressa in detta under maj som ändå är en fullspäckad månad. 
 
11§ Regler NV 
Behandlad under punkt 5. 
 
Paus 17.17, mötet återupptas 17.29 
 
12§ Månadens Gavleconit 
Beslut tas om månadens Gavleconit. 
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13§ Information från och frågor till: 
 
Ordförande Janna Larsson: 
Janna berättar om mötet de hade med S.E.R.O. om krishantering, där hade de olika case och 
fick förslag på olika fall som hänt på andra skolor. De gjorde upp en punktlista med steg för 
steg på olika kriser och hur man löser dessa på bästa sätt. 
 
Det har framkommit att det uppstått missförstånd mellan oss och en annan förening, Janna 
ska på möte med denna förening och presentera oss som en ny styrelse och att vi är 
intresserade att ha samarbeten under sommarinsparken, t.ex. vinbrännbollen. 
 
Vice ordförande Sanna Almqvist: 
Sanna berättar att hon ska på föreningsmöte och kommunmöte framöver. 
 
Sekreterare Pernilla Wiberg: 
- 
 
Skattmästarinna Hanna Eriksson: 
Ingen utskrift från budgeten denna gång, vi tar det nästa möte istället. Hanna ska hålla en 
repetition kring kassarutiner mm innan sommarinsparken. 
 
Näringslivsutskottet Jacob Cedergren och Josefine Schöön: 
Utskottet är i full gång med kontakt med företag inför insparken angående sponsring och 
goodiebags, de har även förnyat tre avtal denna månad. De informerar även att Pwc ska ha 
en casedag den 22 maj. 
 
Utbildningsutskottet Bodil Skoghammar och Marcus Stenlund: 
De har varit på möte med andra föreningar med utbildningsutskott. De ska börja planera 
pluggstugan inför tentaperioden i maj, behöver folk som kan hjälpa till med själva 
undervisningen. Angående ett samarbetsavtal vi tappat (från näringslivsutskottet) är pga. 
att det företaget anser att de redan får kontakt med studenter via skolan, medan andra 
företag inte har samma möjlighet. Marcus ska kolla detta med skolan, varför just detta 
företaget har fått möjligheten att delta i undervisningen utan att ha ett samarbete med 
Gavlecon.  
 
Sexmästeriet Philip Grabert och Amanda Treutiger: 
De ska ha planering inför insparken med några från projektgruppen för insparken, de ska 
även på faddermöte. De berättar att vi måste vara noggrannare med att inventera 
alkohollagret innan NV-kvällar för att få bättre koll på hur mycket som går åt. Det 
uppkommer önskemål om nya shots och förslag på att köpa in nya saker att blanda drinkar 
med. Fråga om vi ska ta in cider på tapp, det kanske kan ske efter sommaren. 
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Marknadsföringsutskottet Dylan Baban och Felix Sjölinder: 
Dylan och Felix funderar på att ha någon form av utskottsmöte för att få medlemmar 
engagerade och hjälpa till med marknadsföring. De stod i Rävhallen och fick in lite förslag, 
bl.a. att göra någon finare sittning, t.ex. på Berggrenska eller liknande, de fick även idéer på 
förmåner, och önskemål om mer pluggstugor, samt mer föreläsare från näringslivet. De 
kommer att fixa den nya hemsidan i sommar. Vidare ska de kika på och köpa en kamera här 
framöver samt kolla på att göra nya ovemärken och beställa till sommarinsparken. 
 
Kontaktia 2017 Kajsa Johansson: 
Angående nollningen som Kajsa är med i projektgruppen för så gav Erik Ohlsson förslag på 
att de vill ha en kubbturnering istället för vinbrännboll. Vi vill dock inte ta bort brännbollen 
som är en tradition i vår förening, de ska därför komma överens om någon annan aktivitet 
de kan arrangera. Angående Kontaktia så har de där skrivit tre avtal så här långt. 
 
Klubbhusansvarig Mattias Bergman: 
Ej närvarande. Förslag uppkommer på att säkra upp hyllorna inne i alkoholförrådet, detta 
måste åtgärdas så snart som möjligt. Behövs även sättas ut nya råttfällor. 
 
14§ Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
15§ Nästa möte 
Nästa möte blir 22 maj 18.15. 
 
16§ Mötets avslutande 
Mötet avslutas 18.55.Mötet avslutas 18.55. 


