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Verksamhetsplan 2017

Ekonom- och Fastighetsmäklarföreningen
Högskolan i Gävle.

GAVLECON

Inledning:
I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag
med att skriva en verksamhetsberättelse för året som gått. Den styrelse som
tillträder 2017 skall inleda sitt verksamhetsår med att skriva en
verksamhetsplan. Dessa dokument kommer sedan presenteras på det ordinarie
årsmötet.
Under året kommer styrelsen att arbeta med verksamhetsplanen som ett
verktyg för att genomföra planerade förändringar och utveckla föreningen för
våra medlemmar. Dokumentet är ingen detaljplan utan kommer att fungera
som en målbild för den tillträdande styrelsen att jobba efter för att skapa ett
tydligare sätt att leda och utveckla föreningen kontinuerligt enligt plan.
De ansvariga personerna för de olika utskotten och presidiet har, efter en
dialog där idéer och förslag utbyts, fått chansen utforma sina egna
verksamhetsplaner. Detta för att uppmuntra nytänkande, motivation och
personlighet. Dessa dokument har sedan reviderats av styrelsen. Styrelsen
2017 har som ledmotiv att skapa en större gemenskap.
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Övergripande målsättning:
Styrelsen för 2017 kommer, precis som 2016 års styrelse, arbeta för
föreningens och medlemmarnas bästa. Vi ska verka för att förbättra ekonomoch fastighetsmäklarprogrammet och kommer arbeta aktivt för att informera
medlemmarna att de tillsammans med oss kan påverka sin studiesituation.
Detta kommer ske genom kontinuerlig kontakt med högskolans ledning och en
ökad kontakt med studenterna.
Föreningen kommer arbeta för att öka medlemmarnas kontakt med
näringslivet i syfte att underlätta och hjälpa studenterna både under och efter
studietiden. Vi vill att föreningens samarbetspartners ska vara en naturlig
brygga mellan studielivet och arbetslivet och fortsätta involvera dessa partners
genom företagsträffar och andra evenemang. Dessa evenemang och träffar ska
skapa ett öppnare klimat mellan studenterna samt bidra till nätverkande och
utbyte av erfarenhet, idéer och gemenskap.
För att berika medlemmarnas studentliv vill vi verka för att skapa gemensamma
mötesplatser som främjar det sociala nätverket. En sådan central mötesplats är
till exempel vårt klubbhus Nya Vall, som är en stor tillgång för
studentföreningen. Genom förnyelse och reparationer kommer vi, under året,
sträva efter att förbättra Nya Vall.
Styrelsen för 2017 kommer se till att föreningens hemsida görs om och
förbättras i syfte att underlätta för hemsidans besökare men även för att locka
de ekonom- och fastighetsmäklarstudenter som ännu inte är verksamma inom
föreningen att bli medlemmar. Gavlecons arbetsmarknadsdag Kontaktia
kommer eftersträva att höja standaren på dagen för att på lång sikt underlätta
för kommande projektgrupper.
Vi i styrelsen är stolta över föreningens redan nu starka gemenskap ser fram
emot ett händelserikt 2017!
Styrelsens sammansättning
Presidiet:
Ordförande:
Vice Ordförande:
Skattmästarinna:

Janna Larsson
Sanna Almqvist
Hanna Eriksson
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Ledarmöter:
Näringslivsansvarig:
Marknadsföringsansvarig:
Utbildningsansvarig:
Klubbhusansvarig:
Sexmästare:
Projektledare Kontaktia:
Sekreterare:

Jacob Cedergren
Dylan Baban
Bodil Skoghammar
Mattias Bergman
Philip Grabert
Kajsa Johansson
Pernilla Wiberg

Suppleanter:
Vice Näringslivsansvarig:
Vice Marknadsföringsansvarig:
Vice Utbildningsansvarig:
Vice Sexmästarinna:

Josefine Schöön
Felix Sjölinder
Marcus Stenlund
Amanda Treutiger

Ordförande och Vice Ordförande:
Ordföranderiet har ett övergripande ansvar för att styrelsen ska arbeta för
medlemmarnas bästa. Detta kommer göras med föreningens stadgar som
grund. Ordförande och vice ordförande kommer att fortsätta agera som ett
stöd för övriga styrelsemedlemmar samt utskotten i föreningen genom att ge
dem ett stort förtroende och ansvar under året. Genom en kontinuerlig kontakt
med övriga styrelsemedlemmar är vårt mål att skapa ett samtalsklimat som
främjar en öppen diskussion.
Ordförande och vice ordförande ska under året delta på föreningsträffar och
därmed arbeta med att förbättra samarbetet med övriga föreningar på
högskolan samt Gefle Studentkår.
Ordförande och Vice ordförande kommer arbeta mer integrerat under 2017
och kommer eftersträva att resterande styrelse gör detsamma. Ordförande
kommer främst ansvara för all kontakt med S.E.R.O. -Sveriges
Ekonomföreningars Riksorganisation medan Vice ordförande kommer ge extra
stöd till ekonomiansvarig.
Sekreterare:
Sekreterarens uppgift är att efter varje styrelsemöte upprätta ett protokoll som
ska finnas tillgängligt för medlemmarna. Sekreteraren har även det
övergripandet ansvaret för Gavlecons medlems- och stödmedlemslistor samt
4

GAVLECON

fungerar som en kontakt till de alumnimedlemmar föreningen har.
Sekreteraren är även ett stöd till andra utskott och projektgrupper om så
behövs och ska verka för föreningens bästa med hjälp av sin egen åsikt, idéer
och förslag till förbättringar. Slutligen är sekreteraren en hjälpande hand till
skattmästarinnan, och ha ett gott samarbete sinsemellan.
Skattmästarinna:
Skattmästarinnans huvuduppgift är att hålla god ordning på Gavlecons
ekonomi och den löpande bokföringen. Detta uppnås genom att ha tydliga
rutiner och se till att de följs genom att ha en bra kommunikation med de
övriga i styrelsen. Skattmästarinnan kommer även ha en god dialog med
revisorn på Grant Thornton. Det viktigaste för en skattmästarinna är att ha god
disciplin, ordning och reda, planering och struktur då det är inbetalningar och
utbetalningar som ska bokföras samt betalas i tid. Skattmästarinnan kommer
att bidra med nya idéer till styrelsen för att göra Gavlecon till en ännu bättre
studentförening för både medlemmar och styrelse.
Skattmästarinnan kommer att gå igenom rutiner så att alla ska förstå klart och
tydligt hur kassahanteringen går till, för att underlätta för både
Skattmästarinnan och för ansvariga med personal. Skattmästarinnan vill att det
under året inte ska uppstå några större problem och missförstånd och för att
göra det möjligt kommer jag att underlätta för övriga styrelsemedlemmar
genom att ha flera genomgångar om kontohanteringen så att det inte uppstår
några som helst tveksamheter eftersom ekonomin är ett stort ansvar för oss
alla i styrelsen. Skattmästarinnan ser fram emot ett gott ekonomiskt 2017!
Näringslivsutskottet:
Vi i Gavlecons näringsliv har som målsättning att i första hand behålla och
utveckla de befintliga samarbeten som existerar med våra nuvarande
samarbetspartners. Vårt mål är att ha kvar den goda relationen med företagen
och att vi genom detta får en långsiktig stabilitet som gynnar både
samarbetspartners och våra medlemmar.
Genom företagsträffar och liknande evenemang ger vi våra medlemmar
möjlighet att skapa nya kontakter samt tillfällen att nätverka, något som även
gynnar företagen. Detta är därför något vi kommer sikta på att genomföra så
bra som möjligt för att få ut det mesta av varje tillfälle.
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Vi kommer därför att prioritera att bibehålla en bra relation med befintliga
samarbetspartners men vi är även villiga att skapa kontakt med nya företag
som eventuellt kan vara intresserade av ett samarbete med oss.
Vi ser det som en självklarhet att näringslivsutskottet kommer att samarbeta
med resterande utskott i Gavlecon för att skapa ett givande år. Under året
kommer vi att utvecklas och vi vill ta hjälp av vår nytänkande och engagerade
styrelse för att skapa ett bra rykte bland medlemmarna och samarbetspartners.
Marknadsföringsutskottet:
Marknadsföringsutskottets huvuduppgift är att dela med sig av information om
aktiviteter och evenemang som Gavlecon anordnar. Vi strävar efter att ha god
kommunikation och bra samarbete med alla utskott för att all information ska
komma ut i god tid och att inget blir uteslutet. Vårt främsta mål för 2017 är att
få Gavlecons medlemmar att engagera sig mer i marknadsföringsfrågor.
Marknadsföringsutskottet ska under året arbeta vidare med, och om möjligt
förbättra de befintliga informationskanalerna som hemsida, Facebook och
Instagram. Vi kommer, med hjälp av någon med goda kunskaper inom
webbdesign, att utforma en helt ny hemsida med en fräschare och enklare
design än den nuvarande.
Utvecklingen av de medlemsförmåner som finns idag är något som vi i ska
arbeta vidare med. Först och främst ska vi se till att behålla de förmåner som vi
har idag, men även försöka utöka dem genom fler samarbeten. Målet är att få
föreningens medlemmar att engagera sig och tycka till om vilka
medlemsförmåner de vill ha.
Med vår marknadsföring ska vi få föreningen att bli mer attraktiv. Genom
tilltalande grafisk design och informativa filmer om olika evenemang ska vi se
till att vi når ut till fler personer och att intresset för Gavlecon ökar.
Utbildningsutskottet:
Utbildningsutskottet har som främsta uppgift att arbeta för att ge ekonom- och
mäklarstudenter på Högskolan i Gävle en så hög kvalité på sin utbildning som
möjligt. Vi i utskottet kommer under 2017 vara en länk mellan studenter och
lärare och vi kommer sträva efter att fång upp åsikter och synpunkter från
studenter och vidarebefordra dessa till berörd part. Vi vill fungera som ett
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bollplank mellan studenter och lärare och diskuterar allt från fusk till kursplaner
med berörda på Akademien för Utbildning & Ekonomi. Detta för att få ett
bättre samarbete mellan studenter och lärare och för att sätta kvalité på
utbildningen.
Utbildningsutskottet kommer arrangera Gävles deltävling i SM i Ekonomi. Förra
året fick Gavlecon chansen att sätta Gävle på kartan genom att anordna finalen
av SM i ekonomi på Högskolan i Gävle och detta har fått oss att lägga extra
energi på att hitta de bästa ekonomstudenterna på Högskolan i Gävle för att
kämpa om en plats i finalen. Vår vision är att det vinnande laget i SM i ekonomi
2017 kommer vara studenter från Högskolan i Gävle.
Vidare under året kommer vi jobba med att införa klassrepresentanter från
såväl ekonom- som mäklarklasserna. Detta för att underlätta för studenter att
framföra sina åsikter samt att underlätta för oss att förbättra de båda
utbildningarna. Med en effektivare kommunikation hoppas vi kunna förbättra
föreläsningarnas kvalité och attraktion. Vi ska därför försöka jobba fram bättre
kvalité på föreläsningsmaterialen så att det känns mer värdefullt för
studenterna att gå på föreläsningarna.
Vi kommer även verka för att studenterna ska få tillgång till sina tentaresultat
inom den utsatta tidsperiod som högskolan har och kommer försöka jobba
fram en lösning på detta problem genom en mer öppen dialog med lärare och
beslutstagare på Högskolan i Gävle.
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.
Målsättningen för verksamhetsåret 2017 är att utföra kontinuerligt underhåll,
förbättra lokalens utrymmen och utföra de största möjliga positiva
förändringarna i mån utav budget och tidsplan. Det två största förändringarna
som kommer att ske under 2017 är en utbyggnation av DJ-båset och att en trall
ska byggas utanför huset för att underlätta kösystemet samt höja säkerheten.
Förutom föreningens ekonomi och den ansvariges privata planering blir ännu
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en huvudfaktor huruvida stark medlemmarnas individuella vilja att engagera sig
i verksamheten är, och det infaller i Klubbhusansvarigs uppdrag liksom de
andra styrelsemedlemmarnas att motivera engagemang bland våra
medlemmar. Därför är det också minst lika viktigt att vi alla hjälps åt för att
bibehålla den standard som huset nu har som för alla att jobba gemensamt för
att höja den.
Sexmästeriet:
Vi i sexmästeriet har som främsta mål under detta verksamhetsår att uppnå
goda ekonomiska resultat, få Gavlecons medlemmar mer interagerade samt att
ha goda relationer till de andra föreningarna på HiG.
Vi som utskott kommer fortsätta driva de redan etablerade koncepten Club NV
+ Pub NV men vi vill också hitta förbättringar för hur upplevelsen på vårt
klubbhus skulle kunna bli ännu bättre än vad den redan.
Vi, tillsammans med övriga Sexmästerier, kommer se till att insparkarna håller
den höga standarden de alltid gjort och under året kommer vi även jobba för
att interagera föreningarna som finns på skolan i större utsträckning och
försöka ha ett gott samarbete med dessa. Vi kommer att lägga stor vikt vid att
vi som Sexmästeri håller en hög nivå genom hela året och vill vara en hjälpande
hand till övriga personer inom styrelsen.
Vi kommer införa nytänkande kring nyttjandet av Nya Vall och vill därför under
året anordna nyktra evenemang som t.ex; biokvällar och sportevent. Vi önskar
att våra utskottsmöten blir välbesökta så vi kan ta till oss de idéer som
medlemmarna har och så att alla får göra sin röst hörd. Vi ska jobba för att få
ihop projektgrupper som under stor ansvarsfrihet får planera sittningar.
Genom ett stort engagemang mot föreningens medlemmar, styrelsen samt
andra föreningar är vi övertygade om att detta år kommer bli ett starkt år för
Gavlecons Sexmästeri.
Projektledare Kontaktia 2016:
Syftet med detta projekt är att skapa en heldag där studenterna ges
möjligheten att komma i kontakt med näringslivet och på så vis knyta kontakter
inför framtiden. Därför har projektledaren för Kontaktia 2017 som huvudmål
att i största möjliga mån vara lyhörd mot både studenter och företag för att på
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så sätt se till att alla får ut maximalt utav dagen. Om studenterna och företagen
som deltar känner att vi möter deras förväntningar så gott det går kommer de
vilja återkomma efterföljande år vilket är viktigt utifrån ett långsiktigt
perspektiv.
För att uppnå syftet krävs det för oss att även uppnå delmål såsom:
uppmärksamma dagen i tid för att locka både studenter och föregående års
medverkande företag och förhoppningsvis nya företag, sätta ihop en bra
projektgrupp, göra vårt bästa för att hitta en inspirerande föreläsare och
komma med nya idéer inför dagen.
En annan viktig del är att på ett bra sätt förmedla till både företagen och
studenterna anledningen till varför de bör medverka under denna dag. Både
vad studenterna har att vinna på att delta, men också vara tydlig med
företagen vilken målgrupp som de har en chans att få möta under dagen. Hela
dagen kommer dessutom avrundas med en bankett som bland annat innehåller
middagssittning, underhållning och prisutdelning. Även på banketten vill vi
också att så många som möjligt kan delta, både företag och studenter.
Projektgruppen 2017 kommer bestå utav två projektledare, en
marknadsföringsansvarig, en företagsgrupp och en bankettgrupp.
Företagsgruppen har som huvuduppgift att ta kontakt med de företag vi vill ska
närvara under dagen samt hålla kontakt med de som väljer att medverka.
Bankettgruppens främsta uppgift är att anordna kvällens tillställning samt ta
hand om sponsring till exempelvis goodiebags. Vårt mål inom projektgruppen
är att ha en öppen och god kommunikation, såväl formell som informell, och
att alla ska känna sig delaktiga. Projektledningen tror att det kommer leda till
att vi inom gruppen skaffar oss en god problemlösningsförmåga och det i sin
tur gör att vi alla kan hjälpas åt när det krävs och att alla känner att det är okej
att fråga om hjälp. För att skapa en bra känsla i gruppen redan från start
kommer vi till att börja med ha som mål att ses minst en gång i månaden fram
tills sommaren. Efter sommaren vill vi att projektgruppen gemensamt hittar
dagar att ses på eftersom att dessa kommer bli flera ju närmre Kontaktia vi
kommer.
Precis som föregående år vi vill även fortsätta att bidra till att Kontaktia inte
bara är en enda dag, utan även skapa aktiviteter under året knutna till ”den
stora dagen”, såsom CV-föreläsning som studenterna kan ha användning av
inför mötet med näringslivet under arbetsmarknadsdagen.
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