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Inledning 
Enligt Föreningens stadgar ska förgående års styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en 
verksamhetsberättelse, ett dokument som återspeglar det gångna året för Gavlecon. Den 
efterträdande styrelsen påbörjar sedan sitt uppdrag med att upprätta en verksamhetsplan, ett 
dokument som visar styrelsens ambition och vision inför det kommande året. 
Verksamhetsberättelsen ses som en uppföljning av den verksamhetsplan styrelsen skrev i 
början av sitt verksamhetsår. Varje 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 2017 för att återge hur 
året förflutit, hur verksamheten sett ut men även ett ekonomiskt utfall. 
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Verksamhetsåret 2017 

Verksamhetsåret 2017 inleddes med vårt första styrelsemöte där vi satte upp regler och mål 
för kommande år. Föreningen gick in i det nya året med en stark ekonomi och därför har 
mycket tid och energi kunnat läggas på att prestera så bra som möjligt för våra medlemmar. 
Styrelsen har under året arbetat mycket med att kartlägga sitt arbete för att i slutet kunna 
leverera en så bra överlämning som möjligt där information och traditioner lever vidare. 
Styrelsen för 2017 har haft som ledmotiv att skapa en större gemenskap och detta är något 
som vi anser har uppfyllts både inom föreningen och dess medlemmar men även inom 
styrelsen. Vi är stolta över våra medlemmars agerande detta år, då hela verksamhetsåret har 
präglats av en god stämning och en välkomnande attityd där alla hjälper alla.  
 
Styrelsemedlemmarna har alla varit väldigt drivna och alltid värnat om föreningens bästa. 
Alla har haft en ömsesidig respekt gentemot varandra och tänket under året har varit att alla 
hjälper alla. Innan höstterminen skedde ett avhopp i styrelsen p.g.a. utomlandsstudier men 
denna post fylldes snabbt och de förväntningar som sattes har uppfyllts.  
 
Då styrelsen för 2017 lagt mycket fokus på att lämna över och underlätta för nästkommande 
styrelse har det resulterat i en ny design på hemsidan där den gamla helt omprogrammerades 
med en mer modern design och tydligare information. I hopp om att bygga upp en bildbank 
har föreningen investerat i en kamera till marknadsföringsutskottet, en skrivare till 
sekreteraren för att underlätta fakturering samt att ett stort lager av nya ovemärken har köpts 
in. Vi är även glada över att föreningen har växt detta år då ytterligare ett program har 
tillkommit som faller inom ramen för ekonomi och därför har Gavlecon numera blivit 
studentföreningen för Ekonomer, Rättsvetare & Fastighetsmäklare. 
 
Under verksamhetsåret har Gavlecons styrelse representerat föreningen på Högskolan i Gävle 
genom att deltaga på öppna hus, utskottsträffar, förening- och styrelsedagar. Utöver den årliga 
vårmiddagen Garden Party som anordnades på Söderhielmska Gården så har vi även 
vidareutvecklat vårt samarbete med Högskolemäklarna med uppdagandet av en gemensam 
kalender för att undvika att våra olika evenemang kolliderar. Vi har även deltagit på olika 
utbildningar så som Ansvarsfull Alkoholhantering med Gefle Studentkår och en 
styrelseutbildning med Grant Thornton.  
 
Föreningens styrelse har närvarat och nätverkat på samtliga konferenser och resursdagar som 
anordnats av Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.). I februari gästade vi 
Kalmar på Kontaktmannakonferensen, i maj besökte vi Luleå och Ekonomsektionen då de 
arrangerade SM i Ekonomi och året avslutade vi i Örebro på Megakonferensen. Styrelsen har 
representerat föreningen mycket bra och utbytt idéer med övriga ekonomföreningar.  
 
Vi är stolta att presentera att både Fastighetsbyrån och LRF Konsult har anslutit sig som 
sponsorer till föreningen. Näringslivsutskottet har jobbat på otroligt bra och med dessa nya 
samarbeten samt förnyelsen av tidigare avtal, samarbetar Gavlecon just nu med 13 företag. De 
ekonomföretag föreningen samarbetar med är Handelsbanken, Grant Thornton, PwC, 



Civilekonomerna, Clockwork, LRF Konsult och Slick City. Av fastighetsmäklarföretagen 
samarbetar vi med Notar, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Erik Olsson, Husman 
Hagberg, Fastighetsbyrån och svensk Fastighetsförmedling. Våra introduktionsveckor samt 
diverse företagsträffar och aktiviteter har bidragit till att företagen har fått en bättre kontakt 
med våra medlemmar. Övriga utskott i styrelsen har även de varit mycket flitiga då de inför 
olika evenemang samarbetat med lokala företag i Gävle och därigenom gynnat föreningens 
ekonomi i form av sponsring av produkter, mat samt erhållna rabatter. 
 
Vårt klubbhus, Nya Vall, har används flitigt detta år och är fortfarande uppskattat hos 
föreningens medlemmar. Festkvällar, utskottsmöte, pluggstugor och företagsmingel är bara 
några evenemang att nämna som huset bidragit med. Under året har de två sedvänliga 
introduktionsveckorna anordnats. Som ovan nämnt tog skolan in fler studenter på både 
mäklarprogrammet och ekonomprogrammet som resulterade i Gavlecons största 
introduktionsvecka någonsin, historiskt sett. Både gamla och nya medlemmar uppskattade 
denna vecka och knöt kontakter för framtiden. Under verksamhetsåret har Gavlecon skapat 
aktiviteter med andra föreningar för att stärka banden och relationerna. Samarbetet med 
mäklarföreningen HSM har utvecklats och i sedvänlig anda arrangerades återigen det 
uppskattade evenemanget Gardenparty på Söderheimska gården. Kvällen erbjöd grillbuffé, 
underhållning och dans.  
 
Föreningen har haft två projektgrupper som i samverkan med styrelsen anordnat Gavlecons 
traditionsenliga introduktionsveckor för att de nya medlemmarna ska känna sig välkomna till 
Gävle, Gavlecon men även studentlivet. Både gamla och nya studenter uppskattade dessa 
veckor och bortsätt från ett litet missöde med stulna elkablar så anser vi att dessa veckor var 
lyckade då de bidrog till att medlemsantalet nådde nya höjder. Ansökan för den nya styrelsen 
slog rekordet från 2016 och vi är glada att det finns ett så pass stort intresse för att engagera 
sig inom föreningens styrelse.  
 
Den stora arbetsmarknadsdagen Kontaktia avrundade året och traditionsenligt anordnades den 
i november. Det blev en väldigt lyckad tillställning och dagen gästades av Frida Boisen som 
höll en väldigt inspirerande föreläsning i Valhall för att avsluta dagens mässa. Kvällen firades 
med en bankettmiddag på Gasklockorna där projektgruppen hade arbetet på bra och kunde 
erbjuda rabatterade biljetter till middagen. Hela arbetsmarknadsdagen uppskattades av både 
studenter och de företag som närvarade. 
 
Ordförande 
Under verksamhetsåret 2017 har ordföranderiet sett till så att sittande styrelse fått en 
grundläggande förståelse om föreningens stadgar och vad dessa är. Som ett resultat av detta 
har styrelsen verkat inom ramen för stadgarna och för att vårt arbete ska gynna våra 
medlemmar. Ordföranderiet har arbetet integrerat, varit lyhörda gentemot övriga 
styrelsemedlemmar och uppmuntrat till en öppen miljö där alla har visat ömsesidig respekt 
och hjälpt varandra. Vi upplever att detta har resulterat i en stark sammanhållning mellan 
styrelsemedlemmarna där gränserna mellan utskotten suddats ut och ingen har varit rädd för 
att hjälpa till med saker utanför sin befattningsbeskrivning.  



 
Ordföranderiet har under året förbättrat kontakten med övriga föreningar på skolan och detta 
har åstadkommits genom att närvara på alla träffar med övriga ordföranderi men även genom 
egna initiativ. I början av året anordnade Gavlecon en krisutbildning för alla föreningar och i 
slutet av året anordnade vi en middag med tillhörande aktivitet för att skapa en bättre relation.  
 
Vice ordförande har sammanställt en noggrann guide för vad som gäller under föreningens 
introduktioner, tanken är att denna ska överlämnas till kommande projektgrupper och 
styrelser för att underlätta arbetet och undvika missöden. Ordförande har tillsammans med 
akademin för utbildning och ekonomi startat upp och anordnat de första 
avslutningsceremonierna för ekonomer, mäklare och MBA studenter. Två ceremonier har 
genomförts i juni 2017 och januari 2018 och förhoppningen är att dessa ska fortsätta 
anordnas, då det ger medlemmarna ett bra avslut på sin studietid.  
 
Under verksamhetsåret har vi representerat föreningen på såväl konferenser samt resursdagar 
tillsammans med Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.). Både ordförande 
och vice ordförande har närvarat på resursdagar genomförda av S.E.R.O. där vi växlat tankar 
och idéer med andra föreningar för att få tips på förbättringar till vårt styrelsearbete. Under 
årets tre konferenser vi medverkat på har vi båda suttit med på S.E.R.O.:s fullmäktigemöten 
och bidragit med åsikter och propositioner för att förbättra deras organisation. Deras hjälp har 
varit betydelsefull för oss och vi har använt oss mycket av deras stöd i form av projektstöd, 
utbildningar och mötesledare. 
 
Skattmästarinnan 
Efter en mycket tydlig överlämning från föregående skattmästarinna kunde jag tidigt sätta mig 
in i redovisningen för 2017. Jag har haft mycket stöd under året av resterande 
styrelsemedlemmar men även från Grant Thornton som bistått med hjälp när jag haft specifika 
frågor gällande bokföringsrutiner eller andra lagstadgade bestämmelser. 
 
Jag upplever att samtliga styrelsemedlemmar har haft bred förståelse i hanteringen av 
styrelsens ekonomi och haft viljan att följa upp budgeten för att själva hålla koll på att vi inte 
spenderat för mycket i förhållande till den lagda budgeten. Kunskaperna för kassahanteringen 
har jag också upplevt fungera för alla medlemmar utan missförstånd eller felaktigheter. 
 
Jag har genomgående under året försökt förmedla en översiktlig bild till alla över hur 
ekonomin och utskottens budget ser ut. Det skedde tyvärr en miss i systemet med ett fåtal 
fakturor som tidigt på året blev inscannade på 2016, vilket dessvärre inte uppdagades förrän i 
december och resulterade i att budgeten sett bättre ut under året än vad den egentligen varit. 
Men trots incidenten höll vi oss till budgeten och hamnade på ett nollresultat vilket är positivt 
då en ideell förening ska eftersträva detta. 
 
Sista halvåret har jag fokuserat på lite förbättringsåtgärder vad gäller skattmästarinnans roll 
inför kommande år. Eftersom bokföringen sker kontinuerligt och ställer krav på stor 
tillgänglighet har det stundvis varit mycket att göra. Ett förslag har varit att införa en kassör-



roll som förslagsvis sekreteraren kan ta på sig. Det innebär ett bättre samarbete mellan 
sekreteraren och skattmästarinnan samt att arbetsuppgifterna blir en aning mer fördelade till 
nästkommande år. Även faktureringsprocessen har underlättats genom att införa en 
elektronisk faktureringsmall som alla i styrelsen ska ha tillgång till och använda sig utav när 
fakturering ska utföras av skattmästarinnan.  
 
Utöver detta anser jag att jag lyckats hålla god strukturering och planeringsförmåga kring vad 
som skall göras. Mycket av detta har varit på grund av den goda kommunikationen mellan 
hela styrelsen. 
 
Sekreteraren 
Sekreteraren har under året upprättat ett protokoll i samband med varje styrelsemöte för att 
dokumentera diskussioner och beslut, så att medlemmarna kan ta del av dessa. Vidare har 
sekreteraren haft det övergripande ansvaret för Gavlecons alla medlemmar genom att upprätta 
listor över ordinarie medlemmar, stödmedlemmar samt alumnimedlemmar. Sekreteraren har 
lagt ner mycket tid under året på att, i stort sett hela tiden, vara tillgänglig som stöd för 
medlemmarna som haft frågor, men även för andra utskott i styrelsen, främst 
skattmästarinnan, där sekreteraren fungerat som en hjälpande hand vid behov. Avslutningsvis 
har sekreteraren funnits till som stöd till projektgrupper och har genom sina egna idéer och 
förslag verkat för föreningens bästa i alla sammanhang.  

 
Näringslivsutskottet 
Näringslivsutskottet har under året fokuserat på att behålla och utveckla de befintliga 
samarbeten som existerar med våra nuvarande samarbetspartners. Målet har varit att ha kvar 
och utveckla den goda relationen med företagen och att vi genom detta får en långsiktig 
stabilitet som gynnar både samarbetspartners och våra medlemmar. För att lyckas med detta 
har vi haft en tät kontakt och varit lyhörda för förslag och åsikter genom att skapa personliga 
relationer med berörda parter. Under året har vi ordnat företagsträffar för alla företag som 
varit intresserade och även haft ett bra deltagande under introduktionsveckorna av våra 
samarbetspartners vilket har gett ett gott resultat i relationerna oss emellan.  

I slutet av 2017 anordnades den årlig julfrukosten för våra samarbetspartners på Stora Vall 
istället för Nya Vall, som ett resultat av den ekonomiska stabiliteten som vi har åstadkommit 
inom Gavlecon. Näringslivsutskottet har även varit i kontakt med Universum och 
marknadsfört deras karriärstest, någonting som ledde till att föreningen vann 4000:- då 
Gavlecon hade störst andel svarande respondenter i hela landet, någonting vi är mycket stolta 
över. Under verksamhetsåret 2017 har vi förnyat alla befintliga avtal förutom med Svenska 
Mäklarhuset vars avtal upphörde i mars då de valde att inte förnya eftersom de ansåg att deras 
investerade pengar inte gav det mervärde de önskade då de redan hade hög närvaro hos 
mäklarstudenterna genom utbildningen. Trots detta är vi stolta då vi även dragit in två helt 
nya sponsorer och vi ser väldigt positivt på dessa avtal inför kommande verksamhetsår. Med 
hjälp av vår nytänkande och engagerade styrelse har vi lyckats skapa ett bra rykte bland våra 
samarbetspartners vilket bådar gott inför framtiden.  

 



Utbildningsutskottet 
Utbildningsutskottets mål för 2017 var främst 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 synpunkter på utbildningen där exempelvis frågor om 
kvalité på föreläsningar, förseningar av tentamensresultat och åsikter på hur utbildningen i 
övrigt kan förbättras. Dessa synpunkter diskuterades löpande under året med Tommy 
Gerdemark, avdelningschef för Avdelningen för Utbildning och Ekonomi på Högskolan i 
Gävle.  

Vidare under året anordnades det nationella mästerskapet SM i Ekonomi och 
utbildningsutskottet var projektledare för deltävlingen på Högskolan i Gävle. Inför 
deltävlingen hade vi som mål att höja antalet tävlande och siktade även på att ta fram ett så 
bra tävlande lag som möjligt. Vi jobbade flitigt med detta och är nöjda med antalet lag som 
ställde upp i deltävlingen och även det vinnande lagets prestation under finalhelgen i Luleå.  

Utöver de mål som sattes i verksamhetsplanen inför 2017 genomfördes två pluggstugor på 
Nya Vall, en i Externredovisning A och en i Ekonomi och verksamhetsstyrning A. Den 
sistnämnda pluggstugan var främst för de nykomna studenterna och var mycket uppskattad. 
På Kontaktiabanketten i november delade utbildningsutskottet ut pris för Årets Föreläsare 
2017, vilket gick till Jonas Kågström. 

 
Sexmästeriet 
Som utskott har vårt arbete med huvudmålet, att gå med ett positivt resultat, slutat väl och vi 
som sexmästeri har klarat den budget som sattes upp för vårt kalenderår och detta är ett 
resultat av att vi genomfört fler evenemang under året. Målet som innefattade att interagera 
medlemmar från olika föreningar har lagt en positiv grund för de evenemang vi haft på Nya 
Vall såsom sittningar och Beer-Pong turneringar där vi bjudit in flertalet föreningar och där 
utfallet blivit att vi fått en uppslutning från flera föreningar.  

Vi som utskott har även bidragit till förbättringar av vårt klubbhus genom den nya öl-tappen 
och införandet av inventeringslistor. Arbetet med att föra in fler nyktra evenemang har vi 
skött med bravur då vi under båda terminerna startat det nya konceptet Bio-Gavlecon. Tyvärr 
så har de idrottsrelaterade evenemangen som fotbollsturneringen i slutet på vårterminen och 
Lucia-bandyn i slutet på höstterminen ej genomförts, dock anordnades kubbspel istället för 
fotbollen.  

Arbetet med att engagera medlemmarna genom att tillsätta projektgrupper tycker vi har skötts 
bra då vi tillsatt fyra olika projektgrupper under året till introduktionerna, tjejsittningen samt 
en pyjamassittning.  

Samarbetet med andra föreningar och kåren har fungerat väl, vilket exempelvis har visat sig 
under sommarinsparken och under de evenemang vi har haft då andra föreningar har ställt upp 
och jobbat när det behövts. Samarbetet med övriga utskott i styrelsen har fungerat väldigt bra 
då vi både fått hjälp och hjälpt andra när det har behövts.  



Avslutningsvis för att tacka de medlemmar som ställt upp och arbetat under året eller suttit i 
en projektgrupp så har vi som utskott varje termin genomfört en egen sittning till dessa 
medlemmars förnöjelse.  

 
Marknadsföringsutskottet 
Vi har under året arbetat aktivt efter vår verksamhetsplan för att på så sätt uppfylla alla dess 
mål. Vi inledde året med att analysera vilka förbättringar vi ansåg oss vilja göra med utskottet 
och vad som skulle krävas för att nå dessa mål. Vi upplevde tidigt ett behov av att organisera 
och strukturera upp utskottet. Vi upprättade därför styrdokument för att arbeta mer strategiskt 
med vår marknadsföring. Vår mail samt Google Drive strukturerades upp för att underlätta 
marknadsföringsarbetet. Vi uppdaterade även diverse mallar såsom veckoschema för att få ett 
mer uppfräschat utseende överlag. Som ett steg för att involvera våra medlemmar mer i 
utvecklingen av Gavlecon ställde vi oss i den allmänna lokalen Rävhallen och bjöd på fika, 
för att på så sätt inhämta idéer och önskemål från dem. 
 
Då ett av årets mål var att förnya föreningens hemsida undersökte vi olika lösningar för detta. 
Vi tog fram kostnadsförslag samt skickade ut intresseförfrågningar till medlemmar med 
kunskap inom webdesign. Samtidigt ansåg vi att en ytterligare bristfällighet i 
marknadsföringsarbetet var tillgången till bild och film. Därav valde vi att själv skapa en ny 
hemsida och istället investera de budgeterade pengarna på en kamera som vi ansåg som en 
bättre investering för marknadsföringsutskottet och föreningen i stort för framtida bruk. Detta 
har resulterat i att vi kunnat samla in material från de flesta evenemang under året som ska 
underlätta arbetet för kommande styrelser. Vi har skapat filmer såsom en aftermovie från 
vårens populära evenemang Gardenparty. 
 
Vi har under året uppdaterat våra medlemsförmåner. Vi har dels behållit de förmåner vi ansåg 
vara populära och relevanta, samt förnyat med en hel del ställen. Här har vi utgått från 
medlemmarnas önskemål som inkom under vårterminen och jobbat för att bredda utbudet. Vi 
har även här arbetat för att få in fler förmåner speciellt inriktade mot kvinnor, då det var hög 
efterfrågan på det.  
 
Mycket av det vi lagt ut på föreningens instagram under året har varit informativa bilder, 
vilket inte alltid är så tilltalande och därför valde vi att avsluta året med en julkalender, där vi 
lottade ut diverse priser till våra medlemmar. Detta var något som enligt oss fick bra ROI då 
uppdateringarna fick en ökning på 254 % i jämförelse med föregående år. Vi anser att alla 
dessa åtgärder har gjort att vi nått ut till fler personer samt att intresset för Gavlecon har ökat 
och en indikation på detta är att vi under året tog Gavlecon till över 1000 medlemmar på våra 
sociala medier. Vår åsikt och förhoppning är att vi har förbättrat föreningens marknadsföring 
under året samtidigt som vi lagt en god grund för styrelsen 2018.  
 
Klubbhusansvarig 
Målsättningen för året 2017 var att kontinuerligt utföra underhåll, förbättra lokalens 
utrymmen samt utföra de förändringar vi i mån av tid och budget har möjlighet att utföra. 



Under året har två personer innehaft rollen som klubbhusansvarig då den ursprunglige 
styrelsemedlemmen valde att studera utomlands entledigades denna från ämbetet och nästa 
ansvarig övertog rollen som klubbhusansvarig. Det har genomförts en del förändringar i 
klubbhuset under året bl.a. utbyggnad av DJ-båset inne på Nya Vall, en ny rökmaskin, en ny 
kyl samt ett tillhörande lås har införskaffats. Utöver detta har det skett kontinuerligt underhåll 
av lokalen samt att läckan som uppstod i baren har åtgärdats och ismaskinen har varit på 
service. Något som har varit viktigt under året är att få bort den duva som bosatt sig i huset, 
till detta har jag införskaffat verktygen som behövs dock ej lyckats få ut duvan ännu. 

El- och hyresavtalet har fortlöpt så att Gavlecons föreningsliv har kunnat fortsätta sin 
verksamhet och erbjuda kvalitativa evenemang till sina medlemmar. Den ekonomiska planen 
för klubbhus har följts och det har inte uppkommit några oväntade kostnader på denna post. 

Arbetsmarknadsdagen-Kontaktia:  
Projektgruppen för Kontaktia 2017 vill mena att syftet med dagen är uppnått. Studenterna fick 
en chans att komma i kontakt med cirka 20 olika företag som är verksamma inom 
ekonombranschen och vissa fick även sitta ner i en kortare intervju med några av företagen 
under dagen. Vi har mottagit mycket positiv feedback från såväl medverkande företag som 
studenter angående arbetsmarknadsdagen. 
Vi upplever även att de små målen som var uppsatta är uppfyllda. Bland annat ville vi 
uppmärksamma dagen i tid, och det gjorde vi med hjälp av aktiv marknadsföring via vår 
Facebook-sida med bland annat företagspresentationer och videoklipp. Vi anordnade även 
”Warm up”-dagar inför Kontaktia där studenterna fick träffa några utvalda företag och de 
berättade hur man på bästa sätt kunde förbereda sig för en arbetsmarknadsdag eller en 
arbetsintervju.  
 
Vi ville även hitta en ny, inspirerande föreläsare inför dagen och därför blev det Frida Boisen 
som höll en uppskattad föreläsning under Kontaktia. Hon bjöd på en timme full av skratt, 
inspiration och viktiga samhällsfrågor. Under kvällen bjöd projektgruppen in till en 
uppskattad bankett på Stora Gasklockan med liveband, en fantastisk middag, utdelning av fina 
utmärkelser, DJ, saxofonist och dans.  
 
Vi i projektgruppen är otroligt nöjda med utfallet av Kontaktia 2017 och även vårt samarbete 
inom gruppen. Gruppens mål var att skapa en god känsla redan från start, ha en bra 
kommunikation mellan varandra och att ses minst en gång i månaden för möte och 
uppföljning. Vi anser att vårt samarbete har vart mycket bra och att vi nådde vårt mål.  
 


