
Gavlecon 
Ekonom- och fastighetsmäklarföreningen  
vid Högskolan i Gävle 
	  
Styrelsemöte	  datum:	  2018-‐‑03-‐‑01	  
	  
Närvarande:	  	  
Kajsa	  Johansson,	  ordförande	  	  
Kajsa	  Bergklint,	  vice	  ordförande 
Paulina	  Mattila,	  sekreterare	  	  
Katarina	  Nordin,	  skattmästarinna	  	  
Kalle	  Gudmundsson,	  ledamot	  
Gustaf	  Persson,	  suppleant	  
Simon	  Andersson,	  ledamot	  
Caroline	  Lindberg,	  suppleant	  
Sofi	  Sverin,	  ledamot	  
Henrik	  Ylipukki,	  suppleant	  
Andreas	  Jävert,	  ledamot	  
Jessie	  Jatala,	  ledamot	  
Fredrik	  Petersson,	  suppleant	  
Julia	  Forsberg,	  suppleant	  
	  
1§	  Mötets	  öppnande	  	  
13.24	  
	  
2§	  Mötesformalia	  	  
Godkännande	  av	  kallelse	  och	  dagordning	  	  
Val	  av	  justerare: Caroline	  Lindberg	  och	  Katarina	  Nordin	  
Protokoll	  att	  lägga	  till	  handlingarna:	  	  2018-‐‑02-‐‑12	  
	  
3§	  Ideellt	  engagemang	  
Det	  ideella	  engagemanget	  har	  gått	  ner	  i	  föreningen.	  Det	  har	  sålts	  mindre	  biljetter	  till	  första	  
sittningen	  än	  vad	  det	  brukar	  göras.	  Första	  NV	  kvällen	  för	  terminen	  var	  det	  inte	  heller	  lika	  
mycket	  folk.	  Detta	  kan	  bero	  på	  att	  sammanhållningen	  i	  klasserna	  inte	  är	  lika	  bra.	  Ett	  förslag	  
för	  att	  förbättra	  sammanhållningen	  är	  att	  ha	  ett	  evenemang	  innan	  insparken	  i	  sommar	  
sätter	  igång,	  så	  man	  får	  träffa	  sin	  klass.	  Detta	  kan	  öka	  gemenskapen	  och	  göra	  så	  att	  folk	  blir	  
mer	  engagerade.	  Näringsliv	  ska	  ha	  som	  ambition	  att	  ordna	  ett	  event	  innan	  insparken.	  Även	  
ha	  mer	  evenemang	  utan	  alkohol	  och	  försöka	  få	  folk	  att	  komma	  på	  dem.	  
	  
4§	  Fogdeupptakt	  och	  fogdefest	  
Fredrik	  och	  Andreas	  har	  varit	  på	  föreningsmöte.	  Ett	  förslag	  är	  att	  fogdeupptakten	  inte	  ska	  
delas	  upp	  som	  tidigare	  år,	  utan	  att	  ena	  året	  är	  hela	  kvällen	  på	  trossen	  och	  det	  andra	  året	  i	  
tältet,	  för	  att	  på	  så	  sätt	  få	  fler	  att	  komma	  från	  alla	  föreningarna.	  Fogdefesten	  hålls	  då	  i	  den	  
andra	  föreningens	  lokal	  för	  att	  till	  nästa	  år	  växla.	  	  	  
	  
5§	  Sociala	  medier	  
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Viktigt	  att	  inte	  överanvända	  sociala	  medier.	  Marknadsföring	  har	  som	  förslag	  att	  styrelsen,	  
men	  även	  medlemmar	  ska	  få	  ”ta	  över”	  kontot	  för	  en	  dag.	  	  
	  
6§	  Oveförsäljning	  
Den	  23	  maj	  är	  det	  tunntömning,	  och	  tills	  dess	  behöver	  vi	  beställa	  ovar.	  Försäljning	  av	  ovar	  
bestäms	  vara	  den	  9	  mars.	  
	  
7§	  Månadens	  Gavleconit	  
Beslut	  tas	  om	  månadens	  Gavleconit.	  Tar	  även	  beslut	  om	  när	  månadens	  Gavleconit	  ska	  
läggas	  ut	  på	  sociala	  medier.	  	  
	  
8§	  Information	  från	  och	  frågor	  till:	  
Ordförande:	  Kajsa	  Johansson	  
Viktigt	  att	  göra	  utvärderingen	  från	  konferensen.	  Påminner	  alla	  att	  de	  ska	  lägga	  upp	  
evenemang	  i	  schemat	  med	  HSM	  så	  inget	  krockar.	  	  
Förslag	  från	  Fredrik	  är	  att	  på	  föreningsmötena	  så	  ska	  ordförande	  eller	  vice	  ordförande	  vara	  
med	  på	  mötet,	  om	  de	  kan.	  	  
	  
Vice	  Ordförande:	  Kajsa	  Bergklint	  
Megakonferensen	  kommer	  hållas	  i	  Skövde	  det	  här	  året.	  Nästa	  konferens	  är	  SM	  i	  ekonomi	  
som	  är	  den	  3–6	  maj	  i	  Karlstad.	  	  
Projektstöd	  ska	  alla	  utskott	  söka	  om	  det	  är	  något	  evenemang.	  	  
	  
Sekreterare:	  Paulina	  Mattila	  
Det	  måste	  förtydligas	  på	  hemsidan	  om	  hur	  bilden	  på	  kårkortet	  kan	  bifogas.	  Ska	  laminera	  
listor	  till	  NV.	  	  
	  
Skattmästarinna:	  Katarina	  Nordin	  
Ska	  fixa	  nya	  bankkort	  imorgon.	  Jobbar	  annars	  på	  med	  bokföringen.	  	  
	  
Näringsliv:	  Kalle	  Gudmundsson	  och	  Gustaf	  Persson	  
Prislistor	  till	  företagen	  har	  inte	  funnits	  tidigare	  år,	  så	  de	  har	  tagit	  fram	  en	  prislista	  för	  
ekonomföretag	  och	  en	  för	  mäklarföretag.	  Detta	  underlättar	  både	  för	  företagen	  men	  även	  
näringsliv.	  	  
Har	  även	  förslag	  på	  att	  ha	  en	  karriärssida	  på	  hemsidan,	  så	  företag	  kan	  marknadsföra	  om	  de	  
har	  några	  lediga	  jobb	  eller	  praktikplatser.	  	  
	  
Utbildning:	  Sofi	  Sverin	  och	  Henrik	  Ylipukki	  
Har	  hittat	  sponsorer	  till	  minglet	  på	  SM	  i	  ekonomi,	  och	  ICA	  söder	  sponsrar	  med	  all	  mat.	  De	  
har	  även	  varit	  på	  möte	  om	  avslutningsceremonin.	  	  	  
	  
Sexmästeriet:	  Jessie	  Jatala	  och	  Fredrik	  Petersson	  
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Förslag	  att	  ha	  brännbollsturnering	  istället	  för	  fotbolltunnering	  i	  år.	  Tanken	  är	  att	  ha	  
turneringen	  på	  dagen	  med	  lite	  andra	  aktiviteter	  som	  händer	  och	  på	  kvällen	  är	  det	  
oveinvigning	  och	  tunntömning.	  Tacksittningen	  är	  den	  7	  mars,	  och	  det	  finns	  fortfarande	  
biljetter	  kvar.	  	  
	  
Marknadsföring:	  Simon	  Andersson	  och	  Caroline	  Lindberg	  
Håller	  på	  att	  fixa	  till	  hemsidan.	  	  
	  
Kontaktia:	  Julia	  Forsberg	  
Projektgruppen	  ska	  vara	  klar	  om	  ungefär	  två	  veckor.	  Snart	  kommer	  det	  ut	  en	  film	  så	  fler	  får	  
veta	  att	  man	  kan	  söka.	  	  
	  
Klubbhus:	  Andreas	  Jävert	  
Försöker	  kolla	  upp	  om	  det	  skulle	  vara	  möjligt	  att	  bygga	  en	  trall	  utanför	  NV.	  Försäljningen	  av	  
NV	  är	  pausat	  och	  då	  borde	  vi	  få	  fixa	  golven	  inne	  på	  NV.	  Ska	  även	  kolla	  upp	  mer	  hur	  
besiktning	  av	  golvet	  på	  övervåningen	  skulle	  kunna	  gå	  till.	  	  	  
	  
9§	  Övriga	  frågor  	  
Förslag	  att	  göra	  om	  övervåningen	  så	  man	  kan	  ha	  pluggstugor	  där.	  	  
	  
10§	  Nästa	  möte  	  
26/3	  kl.	  17.15	  
	  
11§	  Mötets	  avslutande	  	  
15.39	  


