Gavlecon
Ekonom- och fastighetsmäklarföreningen
vid Högskolan i Gävle
Styrelsemöte datum: 2018-09-11
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
Jessie Jatala, ledamot
Julia Forsberg, suppleant
Andreas Jävert, ledamot
1§ Mötets öppnande
16.21
2§ Mötesformalia
Godkännande av kallelse och dagordning
Val av justerare: Sofi Sverin och Simon Andersson
Protokoll att lägga till handlingarna: 2018-05-21
3§ Vad Fan Gör Gavlecon?
Vi har bytt tid på evenemanget till kl. 17.15. Styrelsen ska vara på plats tidigare och ställa
iordning stolar och när alla har kommit så ska vi presentera oss. Efter det ska Gavleconkorten delas ut som behövs för att komma in under club NV som är på kvällen. De som inte
kan närvara på ”Vad Fan Gör Gavlecon?” kan hämta ut sitt kort under ett senare tillfälle.
4§ Valberedning till styrelsen 2019
Redan nu i september ska ansökan till valberedningen öppnas och man kan ansöka till den
3 oktober. Från styrelsen så vill Henrik och Fredrik sitta i valberedningen. Årsmötet
planeras vara den 4 december kl. 16.15 och då väljs den nya styrelsen in.
5§ Valberedning Kåren
Det är valberedningsmöte på kåren på måndag och någon som är med i FUM måste vara
där. Nästa FUM möte är den 26 september och då kan Kajsa Bergklint inte närvara, Simon
som är suppleant väljer att gå på mötet.
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6§ Megakonferensen
Megakonferensen är i Skövde den 8–11 november, eftersom det är ett begränsat antal
platser kommer dessa lottas ut bland styrelsen. Om man inte kan dessa datum ska man
kolla upp det så snabbt som möjligt.
7§ Företag på NV
Vi tar beslut om att företag ska få komma på NV-kvällar men detta gäller endast om de har
haft ett evenemang under dagen och vi har öppet under kvällen.
8§ Schema HT18
Det kommer vara club NV en gång per månad under den här terminen och den första är den
19 september. Det kommer vara två sittningar och även några pubkvällar men hur många
beror på hur efterfrågan ser ut.
9§ Utvärdera insparken
Det var en jätterolig inspark med många nya nollor. Förslag är att ha nattvakter till nästa år
vilket ska tas upp med nästa styrelse. En uppdaterad lista för öppning och stängning för
tältet måste göras till nästa år. Ett annat förslag till nästa års inspark är att summergames
ska ligga tidigare i schemat och att man gör upp ett bättre tidsschema så det blir mer
effektivt och inte så utdraget så att fler stannar under hela evenemanget.
Paus 17.37
Återupptar mötet 17.47
Blockparty blev ett bra och väldigt uppskattat evenemang, men om man ska göra detta
nästa år vore det kul om fler föreningar kom. Kylskåpet som gick sönder behöver vi inte
betala för utan Red Bull står för detta. Vi tar beslut att om man får sitt band klippt två
gånger så får man inte vara med på en inspark igen. Även om det var mycket som gick fel så
hjälptes alla åt och det blev en lyckad inspark.
10§ Månadens Gavleconit
Beslut tas om Månadens Gavleconit.
11§ Information från och frågor till:
Ordförande:
Vill påminna om marknadsföringsschemat med HSM. I morgon är det välkomstmässa i
skolan där vi ska ha en monter där vi bjuder på kaffe och godis och berättar om vad vi gör i
Gavlecon.
Vice Ordförande:
Alla i styrelsen ska skicka filmmaterial till Kajsa så hon kan göra en film till ”Vad Fan Gör
Gavlecon?”.
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Sekreterare:
Har gjort listan för de nya nollorna. Ska även stämma av medlemmarna med Katarina.
Skattmästarinna:
Allt går bra och flyter på. Har inte bokfört insparken ännu men när det är klart så ska vi ha
budgetuppföljning.
Näringsliv:
Alla samarbetspartners verkar nöjda. Nya lappar till garderoben måste fixas och ska prata
med notar om det. Kommer även upp lite fler evenemang med företag. Vill gärna få in en
aktieföreläsning.
Utbildning:
Vill få till en pluggstuga innan första tentan och ska kolla upp detta.
Sexmästeriet:
Börjat prata med nya projektgruppen inför insparken. Har även börjat leta efter några som
kan jobba den 19 september då första club NV är.
Marknadsföring:
Veckoschemat är igång för terminen. Annars börjar det komma igång med jobb nu.
Funderar på att ha ove-försäljning den 25 september.
Kontaktia:
Det har kommit in några nya i projektgruppen. Har även hittat föreläsare till Kontaktia och
bestämt tema. Har även hittat några som kan va toastmaster och hittat ett ställe att beställa
lunch ifrån. Datum för biljettförsäljning är satt.
Klubbhus:
Reunion blir på torsdag. Har bokat en tid med kommunen för att kolla trallen som ska
byggas utanför. Har även kollat upp ett kostnadsförslag för nya stolar och detta skulle kosta
runt 7000kr, men bokföring för insparken måste göras först så vi ser hur vi ligger till i
budgeten.
12§ Övriga frågor
Vi beslutar att vi köper Katarinas Ipad för 1500kr och vi måste köpa ny laddare. Funderar
på att köpa en till iZettle beroende på hur trycket är på NV-kvällarna.
13§ Nästa möte
1/10 17.15
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14§ Mötets avslutande
19.37

