Gavlecon
Ekonom- och fastighetsmäklarföreningen
vid Högskolan i Gävle
Styrelsemöte datum: 2018-05-21
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
Fredrik Petersson, suppleant
Frånvarande:
Jessie Jatala, ledamot
Julia Forsberg, suppleant
1§ Mötets öppnande
17.19
2§ Mötesformalia
Godkännande av kallelse och dagordning
Val av justerare: Gustaf Persson och Henrik Ylipukki
Protokoll att lägga till handlingarna: 2018-04-24
3§ Städdag NV
Innan sommaren så ska NV städas och vinden ska rensas. Sista helgen innan sommarlovet
så ska man städa en dag och man kommer överens om tid med de övriga som ska städa
samma dag.
4§ GDPR
Kajsa och Paulina har vart på föreningskväll med kommunen om GDPR, den nya
dataskyddslagen som träder ikraft 25 maj.
5§ S.E.R.O. på introduktionen
Kajsa har pratat med ordförande i S.E.R.O som har önskemål om att vara med en dag under
insparken. Förslag är att de ska vara med under summergames eller finsittningen. Vi
beslutar att bjuda in dem till finsittningen där de kan presentera sig, då de redan är många
företag under summergames.
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6§ Insparken – vad gäller för styrelsen
Budgeten för insparken ligger bra till, dock är inte alla avtal inne ännu. Vissa kostnader
kommer vara högre detta år, bland annat kostnaden för tältet. Schemat för insparken är
klart, det kommer vara mer gemensamma aktiviteter med de andra föreningarna än
tidigare år samt även vara mindre spex. Det kommer finnas vattendunkar till lagen under
insparken som kommer fyllas på kontinuerligt.
Styrelsen ska vara med på både dagar och kvällar, man måste säga till i förväg om man ska
vara borta någon kväll. Två kvällar ska man att vara ansvarig och vi kommer ha ett
förberedelsemöte innan insparken drar igång så alla har koll på allt. Det ska även fixas en
rutinlista som ska ligga i tältet. Vi kommer använda kortmaskinen men även kontanter i fall
de blir långa köer.
Phadderutbildningen är obligatorisk och om man missar den kommer man inte kunna vara
med som fogde. Utbildningen är den 20 augusti kl. 09.00. Styrelsen ska även ringa runt till
de nya studenterna efter antagningsbeskedet, vilket blir i två olika omgångar då det är två
urval.
Under finsittningen så kommer teknologerna att jobba, dock ska styrelsen duka upp innan.
Under teknologernas finsittning är det styrelsen som jobbar.
7§ Månadens Gavleconit
Beslut tas om månadens Gavleconit.
8§ Information från och frågor till:
Ordförande
MEGA-konferensen är vecka 45, har även vart på möte om GDPR.
Vice Ordförande
Kajsa har varit med i valberedningen för kårvalet. Har även varit på FUM-möte med kåren
och röstat in nya styrelsen för kåren. Snart kan man söka till S.E.R.O.
Sekreterare
Har varit på informationsmöte om GDPR och på FUM-möte och röstat in nya styrelsen för
kåren.
Skattmästarinna
Har varit på banken, och bankkorten ska komma inom två veckor.
Näringsliv
Brännbollsevenemanget är flyttat till gamla golfbanan vid Kungsbäcksvägen för att mer
plats.
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Utbildning
Nästa vecka är avslutningsceremonin vilket de jobbar på med. De från styrelsen som ska
hjälpa till ska komma kl. 14.00 för att dela upp arbetsuppgifterna. Henrik har varit på
utbildningsmöte inför nästa termin, det är en ny hälsopedagog på skolan för studenter som
behöver stöd. Det är nytt bibliotekssystem till nästa termin, men kommer inte påverka
studenterna. På konferensen så fick de tips om att ha kursvärdering under kursen och inte
bara efter.
Sexmästeriet
Tunntömning på onsdag och det är nya priser på både mat och alkohol. Tillståndet är inte
klart till sommaren ännu. Sexmästerifesten är den 1 juni.
Marknadsföring
Har varit på DOME angående ett samarbete med rabatter för medlemmarna. Ska fixa
sittningshäften, och även göra ett filter till snapchat under brännbollen. Filmen från Garden
Party ska klippas ihop. Jobbar på med karriärssidan, men tar tid och är mycket jobb för att
få ihop.
Klubbhus
Har varit på FUM-möte och vart i kontakt med kommunen, som har sagt att man inte
behöver bygglov för trallen utanför, men ska dubbelkolla om det stämmer och skicka in
bilder. Ska försöka få upp ett snöre där kön ska vara så folk inte står på vägen. Jobbade även
på kåren under deras tunntömning.
10§ Övriga frågor
Kolla vad kostanden är för sittningshäften. Till mäklarnas avslutningsmiddag på torsdag så
ska bord och stolar fixas och hämtas.
11§ Nästa möte
21 augusti kl 16.00 kortare möte inför insparken
11 september 16.15
12§ Mötets avslutande
18.58

