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Inledning 
 
Enligt Föreningens stadgar ska föregående års styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en 
verksamhetsberättelse, ett dokument som återspeglar det gångna året för Gavlecon. Den 
efterträdande styrelsen påbörjar sitt uppdrag med att upprätta en verksamhetsplan, ett 
dokument som visar styrelsens ambition och vision inför det kommande året. 
Verksamhetsberättelsen ska ses som en uppföljning av den verksamhetsplan styrelsen skrev i 
början av sitt verksamhetsår. Samtliga utskott skrev då sin egen del av verksamhetsplanen och 
kommer även att skriva sin egen del av verksamhetsberättelsen för att återspegla styrelseåret. 
Vi vill härmed avlägga vår verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016 för att återge hur 
året förflutit, hur verksamheten sett ut men även ett ekonomiskt utfall. 
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Verksamhetsåret 2016 
 
Styrelsens verksamhetsår startade med att vi bjöd upp ordförande och vice ordförande i 
S.E.R.O., Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation, till Gävle för ett möte om 
förväntningar och ideellt engagemang. Efter detta möte upplevde vi att samtliga 
styrelsemedlemmar blev medvetna om hur mycket tid och engagemang detta arbete innebär. 
Eftersom Gavlecon under 2015 hade haft en del utmaningar med engagemang från 
styrelsemedlemmar samt ekonomiska svårigheter, dröjde det tyvärr fram till maj innan vi 
kunde anordna vårt årsmöte. Under 2016 har vi arbetat hårt för att detta inte ska ske igen och 
kan med varm hand lämna över till nästkommande styrelse.  
 
Tidigt under verksamhetsåret valde tyvärr två styrelsemedlemmar att lämna sina poster med 
anledning av att de inte hade tid till ett ideellt engagemang vid sidan av studierna, men vi 
kunde snabbt fylla dessa platser med kandidater som uppfyllde kraven för posterna. Detta 
medförde även omstruktureringar i styrelsen vilket påverkade totalt fyra styrelseposter. 
Samtliga styrelsemedlemmar som tillkom samt fick nya poster hittade snabbt sina roller i 
gruppen och har sedan start uppfyllt förväntningarna som sattes på dem. 
 
Föreningens styrelse har under året representerat Gavlecon mot andra föreningar och 
Högskolan genom att ha deltagit på öppet hus, styrelsedagar, föreningsdagar och 
utskottsträffar. Vi har även förbättrat vårt samarbete med Högskolemäklarna genom att ännu 
en gång utbytt tjänster med varandra samt anordnat Garden Party på Söderhielmska Gården 
tillsammans. Vi har även deltagit under flera utbildningar, bland annat styrelseutbildning med 
Grant Thornton och Ansvarsfull Alkoholhantering med Gefle Studentkår. 
 
Styrelsen har varit med och nätverkat under samtliga av S.E.R.O.s evenemang under året, där 
bland Kontaktmannakonferensen i Karlskrona, Megakonferensen i Halmstad samt SM i 
Ekonomi som i år anordnades i Gävle. Samtliga utskott har även deltagit under resursdagar 
som paraplyorganisationen har anordnat i Stockholm. 
 
Under våren har projektgruppen för SM i Ekonomi 2016 planerat och genomfört konferensen 
i Gävle, vilket var mycket uppskattat av samtliga sponsorer och deltagare. I samband med 
detta har Gavlecons styrelse varit med och stöttat projektgruppen genom att anordna 
deltävlingen för våra medlemmar, marknadsfört konferensen samt hjälpt projektgruppen 
praktiskt med både kickoff och konferens. Detta ledde till en av S.E.R.O.s bäst genomförda 
konferenser hittills, vilket vi är mycket stolta över. 
 
Eftersom Gavlecon under tidigare år har haft svårt att få medlemmar att engagera sig i utskott, 
valde vi i år att anordna ett utskottsmingel där samtliga utskott presenterade sig under samma 



evenemang. Detta gjordes för att locka samtliga medlemmar som vill engagera sig, för att de 
sedan skulle kunna välja vilket utskott de vill engagera sig i. Tyvärr deltog färre medlemmar 
än vi hade hoppats på under utskottsminglet, och i ett gemensamt styrelsebeslut bestämde vi 
oss för att varje utskott hädanefter får ta eget ansvar att engagera medlemmar inom sitt 
utskott. 
 
Föreningens styrelse med projektgrupper anordnade under verksamhetsåret två 
traditionsenliga introduktionsveckor för att våra nya medlemmar ska känna sig välkomna till 
Gävle, Gavlecon och studentlivet. Både gamla och nya studenter uppskattade dessa veckor 
vilket ledde till att vårt medlemsantal blev högre än någonsin, vilket i sin tur ledde till att vi 
har fler medlemmar som engagerar sig i projektgrupper och liknande. Antal sökande till vår 
efterträdande styrelse har även varit högre än någonsin, vilket vi är mycket stolta över. 
 
Av de ekonomföretag vi har ett samarbete med har även Clockwork valt att ansluta sig till 
Handelsbanken, PwC, Grant Thornton och Civilekonomerna. Av fastighetsmäklarföretagen vi 
har ett samarbete med har Svensk Fastighetsförmedling och Svenska Mäklarhuset anslutit sig 
till Notar, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Erik Olsson och HusmanHagberg. 
Eftersom samtliga samarbetspartners har visat upp sig under introduktionsveckor och övriga 
evenemang, har detta bidragit till att de har fått bättre kontakt med våra medlemmar. 
 
För att öka och behålla ett högt engagemang bland styrelsemedlemmar och övriga 
medlemmar, har vi under året anordnat flera kostnadsfria aktiviteter. I slutet av året bjöd vi 
samtliga medlemmar som har engagerat sig i olika projektgrupper på lasermaxx, och 
föreningens styrelse har under året haft två aktivitetsdagar tillsammans för att stärka bandet 
till varandra. Vi har under året fortsatt att utse Månadens Gavleconit till en medlem per 
månad, där vi visar uppskattning för det engagemang våra medlemmar utför. 
 
Vi har under året fortsatt att använda vårt klubbhus Nya Vall som en stor tillgång för våra 
medlemmar. Vi har fokuserat på att anordna festkvällar, pluggstugor och syjuntor, men även 
företagsmingel och utskottsmöten där samtliga medlemmar har varit välkomna. Inga 
investeringar har under året genomförts av anledning att vi har varit osäkra på hur den 
faktiska ekonomin har sett ut efter de problem styrelsen för 2015 stötte på under sitt 
verksamhetsår. 
 
Verksamhetsåret avrundades med arbetsmarknadsdagen Kontaktia som likt traditionen 
anordnades i slutet av november. Mässan var välbesökt av våra medlemmar som fick chansen 
att knyta kontakt med flertalet arbetsgivare, och vi gästades under dagen av Per Holknekt som 
höll i en öppen föreläsning. Kontaktia avslutades med en bankett på Engeltofta. Hela 
arbetsmarknadsdagen var mycket uppskattad av både studenter och de företag som närvarade. 
 
Styrelsens ledmotiv för 2016 har varit att sätta föreningen på kartan. Vi anser att vi har 
lyckats med detta då vi genom vårt stora engagemang i S.E.R.O. har anordnat SM i Ekonomi 
2016, tagit emot diplom för Den Framtida Civilekonomen samt blivit tilldelade pris för Årets 
Prestation, samtliga utsedda av S.E.R.O. Vi har även knutit kontakt med övriga föreningar 



som är knutna till S.E.R.O. för att samtliga ideellt aktiva ekonomstudenter ska knyta 
kontakter inför framtiden. 
 
Ordföranderiet 
Ordföranderiet har under verksamhetsåret agerat som ett stöd för övriga styrelsemedlemmar 
och arbetat för att en kontinuerlig kontakt ska bidra till öppna diskussioner, vilket det även har 
gjort. Under verksamhetsåret upplever vi att samtliga styrelsemedlemmar har känt sig 
bekväma i att uttrycka sina åsikter och bidra till nya idéer. Detta har lett till att föreningen har 
kunnat utvecklas på flera sätt. Vi har ständigt arbetat med föreningens stadgar som grund och 
för att vårt arbete ska gynna våra medlemmar. Därför har vi uppmuntrat utskotten till att 
skapa projektgrupper som består av medlemmar som tidigare inte har varit aktiva. 
 
Vice ordförande har under året haft den främsta kontakten med S.E.R.O. vilket har bidragit 
till att styrelsen ständigt har kunnat få den stöd och hjälp vi har behövt för att kunna utveckla 
föreningen. Ordföranderiet har även verkat som stöd för projektgruppen för SM i Ekonomi, 
där vi främst har haft kontakt med projektledarna. 
 
Ordföranderiet har under året deltagit på Föreningsmöten, vilket anordnas för samtliga 
ordföranderier och sexmästeriet på Högskolan. Eftersom dessa två grupper tidigare har haft 
separata möten, har mycket information bollats mellan dem. Genom att ha slagit ihop dessa 
två grupper till en, har vi kunnat ta fler gemensamma beslut med övriga föreningar och 
förbättrat vårt samarbete med Gefle Studentkår. Ordförande har även deltagit under 
dialogmöten med övriga ordföranden, Gefle Studentkår samt Gävle kommun med målet att 
göra Gävle till en bättre studentstad. 
 
Skattmästarinna 
Året började med att mycket tid gick åt att lösa en del problem som var kvar sen 2015. När 
väl allt var löst kunde jag fokusera mer på resterande i styrelsen. Samtliga har förstått 
kassahanteringen och vid mindre funderingar har de alltid kunnat hyra av sig till 
skattmästarinnan. Kommunikationen under året har varit bra mellan skattmästarinnan och den 
resterande styrelsen vilket har lett till att rutinerna har följts. Även dialogen med Grant 
Thornton har varit bra vilket har underlätta för årets arbete.  
 
På grund av den goda kommunikationen med styrelsen och Grant Thornton har det inte 
uppstått några större problem. Under hela året har det varit god ordning, planering och 
struktur på betalning och bokföring. 
 
Sekreterare 
Sekreteraren har efter varje styrelsemöte upprättat ett protokoll för att medlemmarna ska veta 
vad det är styrelsen diskuterar på mötena. Sekreteraren har haft det övergripande ansvaret 
över Gavlecons medlems- och stödmedlemslistor samt har under året som gått även jobbat för 
att förenkla processerna kring nya medlemmar i föreningen.  
 



Vidare har sekreteraren i den mån de behövts fungerat som en hjälpande hand för föreningens 
skattmästarinna och har vid behov hjälpt samtliga utskott. 
 
Sexmästeriet 
Vårt arbete med att gå med ett positivt resultat har slutat väl och vi har klarat den budget som 
satts upp. De målen som sattes upp kring att ha ett gott samarbete med medlemmarna i 
föreningen har lyckats även fast vi har ibland haft svårt att starta igång vissa projekt har det 
alltid lyckats och slutat väl.  
 
Samarbete med övriga föreningar har fungerat mycket bra och vi har skaffat kontakter och 
samarbeten utöver de förväntningar som vi hade. Många utav de målen som vi har satt upp  
har genomförts med bravur från medlemmarna i föreningen, vi har även vidareutvecklat och 
ur vår synvinkel förnyat vissa koncept gällande nollningarna och sett till hur efterfrågan varit 
kring club-nv samt pub-nv och därifrån haft de evenemang som vi sett mest efterfrågan om.  
 
Nya tankar har inkommit ifrån medlemmar men viljan för att genomföra dom har inte varit 
lika starka och därför runnit ut i sanden.  
 
Näringslivsutskottet 
Under året som varit har vi i Näringslivsutskottet fokuserat på att behålla antalet 
samarbetspartners samt utveckla relationen till dessa. För att lyckas med detta har vi försökt 
att ha en tät kontakt samt vara lyhörda för deras förslag och åsikter. Vi har anordnat 
företagsträffar för alla företag som har varit intresserade och haft ett bra medverkande på 
introduktionsveckorna av i stort sett alla samarbetspartners.  
 
Nu när verksamhetsåret är slut kan vi meddela att vi under året lyckats öka antalet 
samarbetspartners både på mäklar- och ekonomsidan vilket vi är väldigt stolta över. Vi har 
arbetat tätt med Marknadsföringsutskottet som har hjälpt oss att marknadsföra event och nya 
samarbeten vilket har underlättat för oss.  
 
Utbildningsutskottet 
Utbildningsutskottets mål för 2016 var att agera mellanhand för studenter och lärare på 
Högskolan i Gävle. Genom att ta vara på studenternas åsikter och synpunkter strävade vi mot 
att utveckla och höja kvalitén på utbildningen. 
 
Under året tog vi tillvara på studenters frågor om exempelvis utlandsstudier, 
kursutvärderingar, samt upplägg av tenor för ekonomprogrammet och diskuterade dessa med 
Tommy Gerdemark, avdelningschef för Avdelningen för Ekonomi på Högskolan i Gävle. Vi 
har även jobbat med äldre frågor, som tidigare utbildningsutskott försökt genomföra.  
 
En av dessa frågor var om införande av anonyma tentamen. Från och med första november 
har samtliga program inom Avdelningen för Ekonomi på Högskolan i Gävle anonyma 
tentamen. Detta innebär att risken för att bli felaktigt bedömd på grund av kön, namn, 



ursprung och så vidare, har försvunnit. Att ha varit en stark bidragande faktor till att detta 
genomförts är något som vi är extremt stolta över.  
 
Vidare under året anordnades det nationella mästerskapet SM i Ekonomi och 
utbildningsutskottet var projektledare för deltävlingen på Högskolan i Gävle. Inför året hade 
vi som mål att höja standarden på deltävlingen, för att ha ett så bra tävlande lag i finalen som 
möjligt. Målet genomfördes på bästa möjliga sätt. Det har aldrig tidigare varit så många 
deltagande lag under en deltävling på Högskolan i Gävle och ett vinnande lag har heller aldrig 
presterat så bra i den nationella finalen, som årets lag gjorde.  
 
Utöver de mål som sattes i verksamhetsplanen inför 2016 genomfördes en pluggstuga på Nya 
Vall och en kampanj i samarbete med SERO angående etik, oegentligheter och korruption. 
Pluggstugan blev väldigt uppskattad och på Megakonferensen i Halmstad fick vi ta emot pris 
för kampanjen.  
 
På Kontaktiabanketten i november delade utbildningsutskottet ut pris för Årets Föreläsare 
2016, vilket gick till Mats Lövgren.  
 
Marknadsföringsutskottet 
Marknadsföringsutskottets främsta uppgift är att nå ut till våra medlemmar med information 
om kommande evenemang och aktiviteter under året som övriga utskott arrangerar. Vårt 
främsta verktyg är social media och photoshop har varit det program vi använt oss allra mest 
av.  
 
Större delen av informationsspridningen vi gör har samma uppbyggnad och struktur, så därför 
har vi jobbat hårt under året med att utveckla mallar i photoshop för att underlätta och 
effektivisera arbetet för oss och framtida marknadsföringsutskott. Vi har lyckats förbättra och 
snygga till designen på marknadsföringen väsentligt och våra mallar har resulterat i en mer 
enhetlig design.  
 
I verksamhetsplanen var ett av målen att marknadsföringen skulle bli roligare och nå ut till 
fler personer för att bland annat få så roliga klubbkvällar som möjligt. En märkbar skillnad 
från övriga år är att marknadsföringsutskottet varit med och fotograferat under årets olika 
evenemang som varit mycket uppskattat. Bilderna har senare kunnat användas till event på 
facebook och uppladdningar på Instagram för att nå ut och ge en mer personlig approach mot 
våra medlemmar. 
 
Vi har inte hållt igång något snapchatkonto under vårt verksamhetsår 2016, detta på grund av 
att de flesta styrelsemedlemmarna har redan sina privata snapchat-konton där man vill vara 
inloggad och vi hade svårt att tro att alla skulle lägga ned tid på att lägga upp kontinuerligt 
vilket snapchat i princip är menat för. Vi har däremot lagt ut videor på youtube som har fått 
bra feedback av medlemmar i Gavlecon.  
 



Utöver verksamhetsplanen funderade vi på att utveckla en ny hemsida att ersätta vår tidigare 
med, men då vi båda känt oss tidsbegränsade beslöt vi oss för att fokusera på de befintliga 
målen i verksamhetsplanen. Under året har vi uppdaterat den gamla hemsidan kontinuerligt. 
Vi har även skapat en google drive-mapp med mycket information som framtida 
marknadsföringsutskott kommer att kunna använda sig av istället för att använda det tidigare 
USB:et. Det är ett bättre sätt att spara information på då ett USB lätt kan tappas bort men det 
här finns så länge som det är uppe på molnet och går även att ladda ned till en dator. 
 
Marknadsföringsutskottet har också jobbat hårt med att ge medlemmarna bättre förmåner 
bland företag i Gävle stad och utökat vår samarbetspartners-krets. Vi har fått flera tillskott, 
Korpen gymmet, restaurangen Elias Sushi och Uncle Frank är bara några exempel på dessa. 
 
Sammanfattningsvis har mycket förbättrats och förenklats under året men det finns alltid nya 
idéer när det kommer till marknadsföring och vi är mycket förväntansfulla över att se det nya 
marknadsföringsutskottet hitta på andra sätt att marknadsföra och nå ut till fler Gavleconiter 
på. Vi hoppas och tror att våra mallar kommer att vara till stor hjälp för dem och att de kan 
inspireras av det vi gjort under 2016. 
 
Arbetsmarknadsdagen Kontaktia 
Vi i projektgruppen för Kontaktia 2016 är med facit i hand väldigt nöjda med den 
arbetsmarknadsdag som genomfördes och vi har fått höra mycket positiv feedback från såväl 
studenter som de medverkande företagen. Då vårt huvudsakliga mål med dagen var att 
sammanstråla studenter med näringslivet och skapa goda kontakter emellan dessa inför 
framtiden, tycker vi att vi uppnått vårt mål med projektet genom att skapa denna 
arbetsmarknadsdag. Där fick studenterna möjligheten att komma i kontakt med företag inom 
ekonombranschen, vissa utvalda studenter fick även chansen att sitta ner vid en kort intervju 
med vissa av företagen. 
 
Vi tycker även att vi lyckats uppnå de lite mindre målen som vi också hade, så som att få med 
nya företag att medverka på mässan, hitta en inspirerande föreläsare och hitta på nya 
händelser under dagen för att locka fler studenter. Vi lyckades få med ett par nya företag som 
inte medverkade föregående år, vi lyckades få kontakt med Per Holknekt som kom och höll 
en riktigt gripande föreläsning samt att vi anlitade en trubadur som kom och anordnade ett 
musikquiz under dagen. Detta är för att nämna några saker, som bidragit till att dagen blev så 
lyckad som vi hoppats på. Vidare anordnade vi även, en som vi kallade det för, uppvärmning 
inför mässan genom att bjuda in några av de medverkande företagen till att komma och träffa 
studenterna ett par veckor innan. Där gav de studenterna tips och idéer på att lyckas på en 
marbetsmarknadsmässa men även senare vid arbetssökande och ute i arbetslivet. 
 
Vårt mål inom projektgruppen var att ha en bra gemenskap och hålla kontinuerlig kontakt. 
Detta har vi gjort till största del genom direktkommunikation via chattar för att få snabb 
respons på frågor mm. men även via regelbundna möten där vi träffats och stämt av hur allt 
ligger till. 
 



Klubbhusansvarig 
Som Klubbhusansvarig är ens huvuduppgift att förvalta och underhålla föreningens 
gemensamma klubblokal Nya Vall. Huset är beläget intill hjärtat utav Högskolan i Gävle och 
fungerar som en mötesplats för Gavlecons medlemmar, där man skall kunna träffas i sociala 
sammanhang under olika sorters evenemang och tillställningar anordnade utav styrelsen och 
ha det trevligt med varandra. 
 
Förutom de sysslor som per automatik medföljer i allas styrelseuppdrag så har mycket skett 
under årets gång. Målsättningen för verksamhetsåret 2016 var att utföra kontinuerligt 
underhåll, förbättra lokalens utrymmen och utföra de största möjliga positiva förändringarna i 
mån utav budget och tidsplan, vilket jag anser är både ett rimligt och uppfyllt mål såhär i 
efterhand. Under året har jag bl.a. kontinuerligt skött allmän vård och underhåll utav 
Klubbhuset medan jag skött sophanteringen och gjort flertalet inköp av material och 
inventarier. 
 
Jag har, tillsammans med resten utav styrelsen och engagerade medlemmar, genomfört 
städdagar där vi städat samt rensat ut Klubbhuset och kunnat frakta bort så pass mycket skräp 
och onödigheter till soptippen att Klubbhuset nu är mer städat och organiserat än på många 
års tid. Lokalens utrymmen är dock fortfarande i stort behov av vidare förbättringar, man 
behöver fortsätta hålla konversationen med hyresvärden öppen kring saker som renovering 
utav golvet på övervåningen, ommålning utav fasaden och liknande problem som eventuellt 
kan leda till bekymmer och som faller utanför ramen för vad styrelsen kan göra med hänsyn 
till sitt ansvar kring fastigheten. 
 
Det har varit ett minst sagt lärorikt och även roligt år och jag tvivlar inte på att nästkommande 
styrelse kommer att fortsätta att driva föreningen framåt med sitt engagemang och således 
fortsätta åstadkomma positiva förändringar. Jag vill avslutningsvis rikta ett otroligt stort tack 
till alla medlemmar som hjälpt till och engagerat sig under året. 
 


