
Gavlecon 
Ekonom- och fastighetsmäklarföreningen  
vid Högskolan i Gävle 
	  
Styrelsemöte	  datum:	  2018–04–24	  
	  
Närvarande:	  	  
Kajsa	  Johansson,	  ordförande	  	  
Kajsa	  Bergklint,	  vice	  ordförande 
Paulina	  Mattila,	  sekreterare	  	  
Katarina	  Nordin,	  skattmästarinna	  	  
Kalle	  Gudmundsson,	  ledamot	  
Gustaf	  Persson,	  suppleant	  
Sofi	  Sverin,	  ledamot	  
Henrik	  Ylipukki,	  suppleant	  
Jessie	  Jatala,	  ledamot	  
Fredrik	  Petersson,	  suppleant	  
Julia	  Forsberg,	  suppleant	  
Andreas	  Jävert,	  ledamot	  	  
Simon	  Andersson,	  ledamot	  
Philip	  Grabert	  
	  
Frånvarande:	  
Caroline	  Lindberg	  
	  
1§	  Mötets	  öppnande	  	  
08.14	  	  
	  
2§	  Mötesformalia	  	  
Godkännande	  av	  kallelse	  och	  dagordning	  	  
Val	  av	  justerare:	  Kajsa	  Johansson	  och	  Kajsa	  Bergklint	  
Protokoll	  att	  lägga	  till	  handlingarna:	  2018-‐‑03-‐‑26	  
	  
3§	  Beslut	  om	  tillförordnad	  Klubbhusansvarig	  
Philip	  Grabert	  röstas	  in	  som	  tillförordnad	  klubbhusansvarig	  för	  Gavlecon	  2018	  
	  
4§	  Kick-‐‑off	  
Vi	  har	  inte	  hunnit	  med	  en	  kick-‐‑off	  ännu,	  förslag	  är	  att	  äta	  middag	  tillsammans	  och	  göra	  
någon	  aktivitet.	  Tanken	  är	  att	  ha	  kick-‐‑offen	  innan	  sommaren	  men	  annars	  under	  hösten,	  då	  
slår	  vi	  eventuellt	  ihop	  kick-‐‑off	  och	  kick-‐‑slut.	  	  
	  
5§	  ÖF	  
Fått	  in	  några	  gamla	  och	  nya	  sponsorer.	  Har	  vart	  på	  resursdag	  i	  Stockholm	  med	  SERO	  och	  
Civilekonomerna,	  förslag	  där	  ifrån	  är	  att	  Gavlecon	  ”utmanar”	  någon	  annan	  förening	  på	  
Kårens	  volleybollturnering	  under	  insparken.	  Tröjorna	  har	  kommit	  till	  projektgruppen,	  och	  
planeringen	  går	  som	  den	  ska.	  Fler	  måste	  anmäla	  sig	  till	  insparken,	  både	  fogdar	  och	  
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lagledare.	  
	  
	  
6§	  Avslutningsceremonier	  	  	  
Avtalet	  som	  skolan	  vill	  att	  utbildningsutskottet	  ska	  skriva	  på	  om	  att	  hålla	  i	  framtida	  
avslutningsceremonier	  väljer	  utbildning	  att	  inte	  skriva	  på.	  Anledningen	  är	  att	  de	  då	  tar	  
beslut	  även	  för	  framtida	  styrelser	  att	  göra	  detta	  vilket	  vi	  inte	  vet	  om	  de	  har	  tid/vill	  hålla	  i.	  
Utbildning	  behöver	  hjälp	  av	  styrelsen	  med	  avslutningsceremonin	  den	  31	  maj.	  Även	  en	  
student	  ska	  hålla	  tal.	  	  
	  
7§	  Budgetuppföljning	  
Katarina	  har	  bokfört	  för	  första	  kvartalet	  och	  det	  ser	  bra	  ut	  i	  budgeten.	  	  	  
	  
8§	  Priser	  på	  NV	  
Priserna	  på	  NV	  måste	  höjas,	  då	  vi	  tagit	  in	  en	  kortmaskin	  samt	  att	  priserna	  gått	  upp.	  Vi	  
beslutar	  att	  höja	  priset	  på	  öl	  med	  5	  kronor.	  
	  
9§	  Brännbollsyran	  
De	  andra	  föreningarna	  på	  skolan	  vill	  vara	  med	  under	  brännbollen	  den	  23	  maj.	  
Svenskfastighetsförmedling	  kommer	  sponsra,	  de	  kommer	  även	  ha	  en	  foodtruck.	  Behöver	  
även	  någon	  som	  kan	  vara	  domare.	  	  Varje	  lag	  ska	  bestå	  av	  10	  personer	  varav	  minst	  två	  tjejer	  
och	  två	  killar.	  	  
	  
10§	  Redbull	  
Vi	  har	  fått	  Redbull	  till	  NV	  tidigare,	  jobbar	  man	  så	  får	  man	  ta	  något	  att	  dricka	  och	  då	  ingår	  
även	  Redbull.	  	  
	  
11§	  Garden	  Party	  	  
Kajsa	  Johansson	  och	  Kajsa	  Bergklint	  ska	  dela	  ut	  band	  och	  kolla	  listan	  under	  Garden	  Party,	  
de	  får	  även	  hjälp	  av	  HSM.	  Allt	  är	  fixat	  till	  förfesten	  med	  Erik	  Olsson.	  	  
	  
12§	  SM	  i	  Ekonomi	  i	  Karlstad	  
Under	  sittningen	  ska	  styrelsen	  spexa	  på	  konferensen.	  Alla	  ska	  läsa	  igenom	  välkomstbrevet	  
och	  deltagarpolicy	  som	  Kajsa	  har	  skickat	  ut.	  Tåget	  går	  till	  Karlstad	  07.14	  på	  
torsdagsmorgonen.	  	  
	  
13§	  Beslut	  om	  företrädare	  gentemot	  Swedbank	  
Styrelsen	  beslutar	  att	  följande	  personer	  får:	  

•   Företräda	  föreningen	  enligt	  Swedbanks	  Fullmakt	  ideell	  förening	  som	  
fullmaktshavare	  

•   Skriva	  under	  blanketterna	  Ansökan	  ideell	  förening/Begäran	  om	  ändring	  för	  
ideell	  förening	  gentemot	  Swedbank	  samt	  Fullmakt	  ideell	  förening,	  enligt	  ovan,	  
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som	  fullmaktsgivare.	  	  
•   Företräda	  enligt	  ovan	  var	  för	  sig	  	  

Kajsa	  Johansson	  	  
Katarina	  Nordin	  	  
	  
14§	  Beslut	  om	  användare	  av	  Swedbanks	  internetbank	  för	  företag	  
Styrelsen	  beslutar	  att	  följande	  personer	  ska	  vara	  företagsanvändare	  för	  föreningen	  i	  
Swedbanks	  internetbanken	  för	  företag.	  	  
	  
Kajsa	  Johansson	  	  
Katarina	  Nordin	  	  
	  
15§	  Månadens	  Gavleconit	  
Beslut	  tas	  om	  månaden	  Gavleconit.	  	  
	  
16§	  Information	  från	  och	  frågor	  till:	  
Ordförande:	  	  
De	  i	  SERO	  undrar	  om	  vi	  är	  intresserade	  av	  att	  hålla	  i	  en	  konferens.	  Vi	  skulle	  tillsätta	  en	  
projektgrupp	  som	  anordnar	  konferensen.	  Vi	  bestämmer	  oss	  för	  att	  det	  inte	  passar	  det	  här	  
året	  då	  många	  i	  styrelsen	  går	  ut.	  Kajsa	  har	  även	  varit	  på	  föreningsmöte.	  Beslutar	  att	  minst	  
tre	  från	  styrelsen	  går	  med	  på	  dessa	  möten	  varje	  gång.	  Avslutningsmiddagen	  för	  mäklarna	  är	  
den	  24	  maj	  på	  NV	  och	  behöver	  att	  några	  från	  styrelsen	  hjälper	  till.	  	  	  
	  
Vice	  Ordförande:	  	  
Har	  kommit	  på	  ett	  spex	  till	  konferensen	  och	  fixat	  med	  Garden	  Party.	  	  
	  
Sekreterare:	  
Ska	  på	  föreningsmöte	  om	  GDPR	  med	  Kajsa	  Johansson.	  	  
	  
Skattmästarinna:	  
Håller	  på	  med	  banken	  och	  försöker	  fixa	  nya	  kort.	  Näringsliv	  får	  mail	  från	  iZettle	  men	  ska	  
försöka	  skriva	  om	  det	  till	  Katarinas	  mail.	  	  
	  
Näringsliv:	  
Har	  mycket	  att	  göra.	  PwC	  skulle	  vilja	  ha	  något	  event	  innan	  sommaren,	  även	  Handelsbanken	  
skulle	  vilja	  ha	  ett	  mingel	  i	  höst.	  Näringsliv	  har	  som	  förslag	  att	  de	  ska	  ha	  lunch	  med	  några	  av	  
företagen.	  Har	  även	  mycket	  att	  göra	  med	  brännbollseventet.	  	  
	  
Utbildning:	  
Har	  varit	  på	  utbildning	  med	  kåren.	  Har	  som	  förslag	  att	  göra	  en	  informationsfilm	  för	  de	  nya	  
studenterna	  som	  börjar	  efter	  sommaren	  om	  vad	  utbildningsutskottet	  gör.	  Har	  även	  som	  
förslag	  att	  medlemmarna	  får	  göra	  utvärdering	  av	  utbildningen,	  men	  även	  om	  styrelsen.	  	  
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Sexmästeriet:	  
Jessie	  har	  som	  förslag	  att	  hon	  ska	  hjälpa	  till	  under	  SFSFUM	  2018	  som	  Kåren	  anordnar	  och	  
att	  de	  pengarna	  som	  man	  får	  för	  att	  jobba	  under	  den	  dagen	  ska	  gå	  till	  sexmästerifesten.	  I	  
avtalet	  till	  insparken	  ska	  det	  ingå	  att	  om	  man	  pratar	  illa	  om	  någon	  annan	  förening	  eller	  
person	  så	  får	  man	  en	  varning.	  	  
	  
Marknadsföring:	  
Har	  jobbat	  på	  med	  att	  marknadsföra	  brännbollseventet.	  Under	  konferensen	  ska	  de	  få	  hjälp	  
med	  en	  karriärssida	  på	  Gavlecons	  hemsida.	  Försöka	  göra	  en	  film	  för	  att	  få	  folk	  att	  anmäla	  
sig	  till	  insparken.	  	  
	  
Kontaktia:	  
Är	  igång	  med	  få	  in	  företag	  till	  Kontaktia.	  Har	  haft	  några	  möten	  med	  projektgruppen.	  	  
	  
Klubbhus:	  
Väntar	  fortfarande	  på	  att	  få	  svar	  om	  trallen.	  Ska	  även	  slänga	  skräpet	  som	  ligger	  bakom	  NV.	  	  
	  
17§	  Övriga	  frågor	  
Marknadsföring	  ska	  rensa	  bland	  de	  Gavlecon	  följer	  på	  instagram	  så	  att	  det	  känns	  mer	  
relevant.  	  
	  
18§	  Nästa	  möte  	  
21	  Maj	  kl.	  17.15	  
	  
19§	  Mötets	  avslutande	  	  
10.44	  


