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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 2018 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 2018 har som ledmotiv att
engagera medlemmarna.
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Övergripande målsättning:
Styrelsen för 2018 kommer, precis som 2017 års styrelse, arbeta för föreningens och
medlemmarnas bästa. Vi ska verka för att förbättra ekonom- rättsvetar- och
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 samt god kontakt
med studenterna. Föreningen kommer arbeta för att öka medlemmarnas kontakt med
näringslivet i syfte att underlätta för studenterna både under och efter studietiden. Vi vill att
föreningens samarbetspartners ska vara relevanta samt en bro mellan studielivet och
arbetslivet och fortsätta involvera dessa partners genom företagsträffar och andra
evenemang.
För att berika studentlivet och engagera medlemmarna 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 2018 kommer se till att uppdatera Gavlecons hemsida i syfte att spegla
föreningen och dess värderingar samt även öka tillgängligheten. 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 position och ser fram emot ett händelserikt 2018!
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Ordförande och vice ordförande:
Ordföranderiet har med föreningens stadgar som grund ett övergripande ansvar för att
styrelsen ska arbeta för medlemmarnas bästa, vilket vi strävar efter. Ordförande och vice
ordförande ska inspirera, informera och vara ett stöd för övriga styrelsemedlemmar samt
utskotten i föreningen genom att ge dem ett stort förtroende och ansvar under året.
Samtliga styrelsemedlemmar ska bistås med de resurser som behövs för att uppnå sina mål.
Ordföranderiet vill utveckla verksamheten enligt medlemmarnas önskemål. Målet är att
skapa ett samtalsklimat som främjar en öppen diskussion genom att hålla regelbundna
styrelsemöten.
Ordförande och vice ordförande ska under året delta på föreningsträffar och därmed arbeta
med att bibehålla och förbättra det goda samarbetet med övriga föreningar på högskolan
samt Gefle Studentkår.
Ordförande och Vice ordförande kommer arbeta mer integrerat under 2018 och kommer
eftersträva att resterande styrelse gör detsamma. Ordförande kommer ge extra stöd till
ekonomiansvarig och vice ordförande kommer främst ansvara för all kontakt med S.E.R.O. Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation.

Sekreterare:
Sekreteraren kommer att fortsätta arbetet med att föra protokoll under föreningens
samtliga möten och se till att föreningens medlemmar kan ta del av dem. Sekreteraren
kommer att föra medlemslistor samt ansvara över att registrera stödmedlemmar för
föreningen och även fungera som en kontakt till de alumnimedlemmar föreningen har.
Sekreteraren kommer att fungera som en hjälpande hand åt föreningens samtliga utskott
och speciellt till skattmästarinnan med ett fortsatt gott samarbete sinsemellan.

Skattmästarinna:
Skattmästarinnans huvuduppgift är att hålla god ordning på Gavlecons ekonomi och den
löpnade 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 vill upprätthålla en öppen och tydlig kommunikation med övriga
styrelsemedlemmar för att underlätta ekonomiarbetet för alla, då det är ett stort och viktigt
ansvar för oss alla i styrelsen. Någonting som är nytt för verksamhetsåret 2018 är att
Gavlecons sekreterare även kommer agera som kassör. Under år 2018 ser skattmästarinnan
fram emot ett närmare samarbete med sekreteraren/kassören och har som mål att ta fram
rutiner för detta samarbete så det blir så effektivt som möjligt. Skattmästarinnan hoppas att
detta samarbete kommer leda till ett effektivare ekonomiarbete som gynnar hela Gavlecon.
Skattmästarinnan ser fram emot ett gott ekonomiskt 2018!
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Näringslivsutskottet:
Precis som tidigare år har vi i Gavlecons näringsliv som målsättning att i första hand behålla
och utveckla de befintliga samarbetena som existerar med våra nuvarnade
samarbetspartners. Våra mål är att ha kvar en god relation med företagen vi samarbetar
med, samt i viss mån försöka utöka intäkterna till Gavlecon för att på så sätt kunna
underlätta för eventuell reparation av klubbhus, underlätta för projektgruppen vid
insparkarna (sommar och vinter), samt kunna anordna fler evenemang med hjälp av
sexmästeriet.
Vår ambition är att vidareutveckla relationen med befintliga samarbetspartners. Vi håller
dock våra ögon och öron öppna för eventuella nya företag som skulle kunna passa in och
tillföra värde till föreningen.
Vi kommer, genom företagsträffar och liknande evenemang ge våra medlemmar i Gavlecon
hjälp att nätverka och skapa relationer inför sin framtida karriär. Vi har även som mål att
försöka utöka intresset genom att försöka göra dessa evenemang mer attraktiva.
Genom att samarbeta med övriga utskott är vi säkra på att skapa tillväxt och värde för
Gavlecon. Under året ser vi fram emot diverse utmaningar, som vi tillsammans med
resterande styrelse kommer att överkomma med bravur.

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 2018 är att få Gavlecons medlemmar att engagera sig mer i
föreningen samt att kommunicera mer med medlemmarna.
Marknadsföringsutskottet ska under året arbeta vidare med, och om möjligt förbättra de
befintliga informationskanalerna som hemsida, Facebook och Instagram. Vi kommer att
uppdatera hemsidan för att få den mer personifierad med Gavlecon och dess färger. Samt
att även uppdatera layouten på diverse sidor.
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, under detta år, få föreningen att bli mer tilltalande och
attraktiv. Vi kommer att använda oss mer av film och foto på event kopplat till Gavlecon för
att medlemmarna ska kunna se händelser som de har deltagit i eller missat. Vår strävan är
även att öka intresset för föreningen och att evenemang ska bli mer attraktiva detta har vi
även tänkt att göra genom att ha exempelvis inspring för att informera medlemmar inför
större evenemang.
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Utbildningsutskottet:
Utbildningsutskottets uppgift för verksamhetsåret 2018 är att vara den sammankopplande
länken mellan studenter och lärare för att hjälpa till att utveckla utbildningen för ekonomer
och mäklare. Detta verksamhetsår vill vi i utskottet för utbildning jobba med att utveckla fler
möjligheter för studenterna att kunna samlas och dela kunskaper tillsammans med varandra
och lärare. Detta för att ta vara på de kunskaper och erfarenheter som studenterna besitter
samt för att kunna skapa en ännu mer familjär känsla inom Gavlecon där vi hjälper varandra
med studierna.
Vi i utbildningsutskottet kommer att arrangera deltävlingen i Gävle för SM i ekonomi där vi i
år vill fokusera på att locka så många tävlande som möjligt och därmed hjälpa till att slå
rekord i antalet anmälda lag för hela SM-projektet. Vi tror att medverkan på den stora SMfinalen kan hjälpa till att ge Högskolan i Gävle och skolans ekonomiutbildningar en högre
prestige.
Utbildningsutskottet kommer för verksamhetsåret 2018 att ta över arbetet med
avslutningsceremonierna för de ekonom- MBA- och mäklarstudenter som tar examen. Vi
kommer att göra detta med nöje för att studenterna ska känna att de får ett trevligt avslut
på sina studier vid Högskolan i Gävle.
Vidare så kommer utskottet också att fortsätta arbetet som föregående års
utbildningsutskott startade med att förbättra rättningstiderna för tentamen och se till att
tidsramen följs. Målet ska försöka uppnås genom att behålla den goda dialogen mellan
lärare och beslutsfattare på Högskolan i Gävle som föregående års utskott har arbetat med.

Klubbhusansvarig:
Som Klubbhusansvarig är ens huvudansakliga uppgift att förvalta och underhålla föreningens
gemensamma klubblokal Nya Vall. Huset är beläget intill hjärtat utav Högskolan i Gävle och
fungerar som 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 2018 är fortsätta med underhåll, förbättra de utrymmen
vi har att utnyttja samt försöka gör de nödvändigaste förbättringarna för våra medlemmar i
Gavlecon i mån av budget och tid. Den största förändringen är att fortsätta på planerna från
2017 att bygga en trall utanför för att förbättra kösystemet och höja säkerheten för våra
medlemmar. En annan förändring är att vidare undersöka möjligheten till att förbättra Nya
Valls exteriör med en ommålning. Erhålls ett tillstånd för detta kan det vara att bra sätt för
medlemmarna att engagera sig mer genom att hjälpas åt med detta.
Att få medlemmar såväl som styrelsen att engagera sig i Nya Valls förbättring och underhåll
är något Klubbhusansvarige ser skulle vara positivt, samt bygga en gemenskap gentemot
varandra. Att få motiverade medlemmar att hjälpas åt att bibehålla den standard vi har nu
men även höja gör att vi under en länge tid kan utnyttja det Nya Vall har att erbjuda oss.
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Sexmästeriet:
Sexmästeriets huvudsakliga mål kommer under detta år att, i samband med att uppnå goda
ekonomiska resultat, fortsätta integrera Gavlecons medlemmar samt utveckla Gavlecons
relationer med andra studentföreningar.
För att integrera Gavlecons medlemmar med varandra, men även med andra
studentföreningar, kommer de återkommande evenemangen i form av Club NV och Pub NV
fortsättas med. Även nyktra evenemang i form av exempelvis tävlingar, biokvällar och
sportevenemang skall framhävas i högre grad. För att medlemmarna i Gavlecon skall kunna
vara med och påverka evenemangen som vi i sexmästeriet anordnar, men även kunna hålla i
och anordna evenemang själva, skall utskottsmöten hållas. Utskottsmötenas syfte är bland
annat att stärka medlemmarnas engagemang samt påvisa hur de själva kan ta del av
sexmästeriet och få hålla i egna evenemang.
Under insparkarna som under året kommer hållas för att välkomna de nya studenterna
kommer Gavlecons sexmästeri att arbeta för att upprätthålla den höga standarden som
tidigare insparkar haft, med sexmästerier från Högskolan i Gävles övriga studentföreningar.
Vi är övertygade om att detta år kommer bli ett starkt år för Gavlecons sexmästeri såväl
ekonomiskt som socialt.

Projektledare för Kontaktia 2018:
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 2018 som huvudmål att i största möjliga mån vara lyhörd mot
både studenter och företag för att på 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 2018 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.
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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 CVföreläsning som studenterna kan ha användning av inför mötet med näringslivet under
arbetsmarknadsdagen.

