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Ekonom- och fastighetsmäklarföreningen  
vid Högskolan i Gävle 
	  
Styrelsemöte	  datum:	  2018-‐‑03-‐‑26	  
	  
Närvarande:	  	  
Kajsa	  Johansson,	  ordförande	  	  
Kajsa	  Bergklint,	  vice	  ordförande 
Paulina	  Mattila,	  sekreterare	  	  
Katarina	  Nordin,	  skattmästarinna	  	  
Kalle	  Gudmundsson,	  ledamot	  
Gustaf	  Persson,	  suppleant	  
Caroline	  Lindberg,	  suppleant	  
Sofi	  Sverin,	  ledamot	  
Henrik	  Ylipukki,	  suppleant	  
Jessie	  Jatala,	  ledamot	  
Fredrik	  Petersson,	  suppleant	  
Julia	  Forsberg,	  suppleant	  
	  
Frånvarande	  
Andreas	  Jävert,	  ledamot	  	  
Simon	  Andersson,	  ledamot	  
	  
1§	  Mötets	  öppnande	  	  
17.21	  
	  
2§	  Mötesformalia	  	  
Godkännande	  av	  kallelse	  och	  dagordning	  	  
Val	  av	  justerare:	  Julia	  Forsberg	  och	  Fredrik	  Petersson	  
Protokoll	  att	  lägga	  till	  handlingarna:	  2018-‐‑03-‐‑01	  
	  
3§	  Kortläsare	  
Kalle	  har	  kollat	  på	  hur	  mycket	  det	  skulle	  kosta	  med	  en	  kortläsare	  på	  NV.	  Trossen	  använder	  i	  
dagsläget	  iZettle,	  för	  att	  använda	  den	  behövs	  en	  iPad	  och	  det	  krävs	  även	  internet.	  Det	  andra	  
alternativet	  är	  Bambora,	  där	  man	  hyr	  en	  kortläsare.	  Detta	  alternativ	  är	  lite	  billigare	  men	  
man	  måste	  slå	  in	  allt	  i	  kassan	  och	  även	  slå	  in	  beloppet	  på	  kortläsaren,	  vilket	  inte	  är	  lika	  
effektivt.	  Det	  är	  även	  en	  bindningstid	  på	  två	  år.	  	  
	  
Försäljningen	  måste	  öka	  för	  att	  det	  ska	  bli	  lönsamt,	  men	  när	  medlemmarna	  kan	  betala	  med	  
kort	  så	  kommer	  fler	  kunna	  handla	  då	  många	  inte	  har	  med	  sig	  kontanter.	  En	  kalkyl	  ska	  göras	  
för	  att	  se	  om	  det	  skulle	  funka	  att	  ta	  in	  en	  kortmaskin.	  
	  
4§	  DJ-‐‑bord	  
På	  NV	  finns	  det	  inget	  DJ-‐‑bord,	  att	  hyra	  ett	  bord	  är	  dyrt	  och	  kostar	  ungefär	  lika	  mycket	  som	  
att	  köpa	  ett.	  Denna	  termin	  är	  det	  löst	  då	  DJ:s	  är	  inbokade	  för	  terminen	  men	  kommer	  vara	  
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ett	  problem	  igen	  nästa	  termin.	  Sexmästeriet	  ska	  kolla	  upp	  vad	  det	  skulle	  kosta	  att	  köpa	  ett.	  	  	  
	  
5§	  Plan	  för	  att	  motverka	  mobbning	  
Vid	  upptakten	  i	  sommar	  är	  det	  viktigt	  att	  vi	  tar	  upp	  att	  fogdarna	  ska	  hålla	  koll	  på	  att	  ingen	  
känner	  sig	  utanför	  och	  att	  alla	  känner	  sig	  delaktiga	  i	  gruppen.	  Detta	  ska	  framföras	  till	  
projektgruppen	  för	  insparken	  så	  att	  de	  tar	  upp	  detta	  en	  extra	  gång.	  	  
	  
6§	  SM	  i	  Ekonomi	  
SM	  i	  Ekonomi	  är	  den	  3	  -‐‑	  6	  maj,	  temat	  för	  konferensen	  är	  ”Tradition	  is	  the	  future”.	  Denna	  
konferens	  ska	  styrelsen	  ha	  ett	  spex	  under	  sittningen	  där	  temat	  är	  ”Enligt	  tradition…”.	  	  
	  
7§	  Avtal	  avslutningsceremonier	  	  
Utbildning	  jobbar	  med	  avslutningsceremonin	  inför	  sommaren.	  De	  på	  skolan	  har	  frågat	  ifall	  
utbildningsutskottet	  skulle	  vilja	  hålla	  i	  framtida	  avslutningsceremonier	  för	  program	  inom	  
akademin	  för	  utbildning	  och	  ekonomi.	  Sofi	  och	  Henrik	  ska	  kolla	  upp	  vad	  som	  ingår	  i	  avtalet	  
till	  nästa	  möte.	  	  	  
	  
8§	  Pluggstugor	  
Utbildningsutskottet	  ska	  planera	  in	  pluggstugor	  och	  behöver	  hjälp	  av	  studenter	  då	  det	  är	  
svårt	  att	  få	  lärare	  som	  vill	  hjälpa	  till.	  De	  ska	  försöka	  ha	  pluggstugor	  framförallt	  i	  A-‐‑kurserna.	  
Ska	  föröka	  få	  in	  en	  till	  sommaren,	  men	  även	  en	  ganska	  snabbt	  inpå	  efter	  insparken	  när	  de	  
nya	  studenterna	  börjar.	  	  	  
	  
9§	  Månadens	  Gavleconit	  
Beslut	  tas	  om	  månadens	  Gavleconit.	  	  
	  
10§	  Information	  från	  och	  frågor	  till:	  
Ordförande:	  Kajsa	  Johansson	  
Påminner	  om	  att	  boka	  in	  ett	  budgetsamtal	  med	  Kajsa	  eller	  Katarina.	  Alkoholprovet	  ska	  
göras	  den	  27	  mars.	  	  
	  
Vice	  Ordförande:	  Kajsa	  Bergklint	  
Har	  stått	  i	  kårens	  monter	  i	  förra	  veckan.	  	  
	  
Sekreterare:	  Paulina	  Mattila	  
Laminerat	  listor	  som	  ska	  ligga	  på	  NV.	  Påminner	  om	  att	  två	  personer	  ska	  skriva	  under	  
kassarapporterna.	  	  
	  
Skattmästarinna:	  Katarina	  Nordin	  
Jobbar	  på	  med	  bokföringen.	  
	  
Näringsliv:	  Kalle	  Gudmundsson	  och	  Gustaf	  Persson	  



Gavlecon 
Ekonom- och fastighetsmäklarföreningen  
vid Högskolan i Gävle 
	  
Har	  flutit	  på	  bra	  under	  terminen.	  Målet	  har	  varit	  att	  öka	  intäkterna	  det	  här	  året	  vilket	  ser	  
väldigt	  bra	  ut	  just	  nu.	  Ska	  försöka	  få	  in	  lite	  mer	  mingel	  med	  ekonomföretagen.	  Ska	  även	  
marknadsföra	  ”Årets	  Ekonom”	  bättre	  det	  här	  året	  så	  att	  fler	  vet	  att	  man	  kan	  söka.	  
Undersöker	  även	  om	  något	  företag	  skulle	  vilja	  vara	  med	  och	  sponsra	  för	  att	  fixa	  till	  
övervåningen.	  	  	  
	  
Utbildning:	  Sofi	  Sverin	  och	  Henrik	  Yulipukki	  
Har	  anordnat	  SM	  i	  ekonomi,	  vilket	  gick	  bra.	  Jobbar	  annars	  på	  med	  avslutningsceremonin.	  	  
	  
Sexmästeriet:	  Jessie	  Jatala	  och	  Fredrik	  Petersson	  
Fadderutbildningen	  i	  år	  kommer	  att	  vara	  den	  20	  augusti	  som	  är	  obligatorisk.	  Denna	  inspark	  
kommer	  alla	  som	  vill	  vara	  med	  behöva	  anmäla	  sig.	  Utbytesstudenterna	  ska	  även	  bli	  
inbjudna	  till	  insparken	  även	  fast	  de	  har	  sin	  egna	  senare.	  Ska	  fixa	  en	  påsk	  tävling	  och	  har	  
även	  en	  sittning	  den	  11	  april.	  	  	  
	  
Marknadsföring:	  Simon	  Andersson	  och	  Caroline	  Lindberg	  
Ovar	  är	  beställda,	  och	  ska	  även	  beställa	  OK-‐‑märken	  som	  delas	  ut	  när	  man	  blir	  invigd.	  
Förslag	  är	  att	  ha	  Snapchatfilter	  på	  vissa	  evenemang.	  Ett	  annat	  förlag	  är	  att	  göra	  en	  film	  om	  
hur	  det	  är	  att	  jobba	  på	  NV	  för	  att	  få	  upp	  engagemanget.	  	  	  
	  
Kontaktia:	  Julia	  Forsberg	  
Projektgruppen	  är	  tillsatt	  och	  på	  onsdag	  är	  första	  mötet.	  Har	  som	  förslag	  att	  vara	  med	  och	  
marknadsföra	  sig	  på	  summergame.	  	  
	  
Klubbhus:	  Andreas	  Jävert	  
Kunde	  ej	  närvara.	  	  
	  
11§	  Övriga	  frågor  	  
Kalle	  och	  Andreas	  behöver	  en	  person	  till	  som	  kan	  hjälpa	  till	  att	  inreda	  på	  övervåningen.	  
Ansvariga	  under	  insparken	  ska	  vara	  tillbaka	  mellan	  18-‐‑19	  augusti	  för	  att	  hjälpas	  åt	  att	  sätta	  
upp	  tältet.	  	  
	  
12§	  Nästa	  möte  	  
24/4	  kl.	  08.00	  
	  
13§	  Mötets	  avslutande	  	  
19.28	  


