Gavlecon
Ekonom- och fastighetsmäklarföreningen
vid Högskolan i Gävle
Styrelsemöte datum: 2018-10-01
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
Kl. 17.16
2§ Mötesformalia
Godkännande av kallelse och dagordning
Val av justerare: Kajsa Johansson och Julia Forsberg
Protokoll att lägga till handlingarna: 2018-09-11
3§ Budgetuppföljning
Det är just nu bokfört till efter insparken i augusti. Det ser bra ut och vi ligger plus i nuläget,
men det har kommit några fakturor i september som också hör till insparken och dessa är
inte bokförda ännu. Nästa budgetuppföljning blir om två möten.
4§ Styrelseoutfit
Vi kommer fram till att vi ska rösta innan varje evenemang om vad vi ska ha på oss, detta
gäller inte Kontaktia eller när vi är på konferens.
5§ Allmänt NV
Vi skulle behöva hyra släp under en dag för att få bort allt skräp utanför NV. Samtidigt ska vi
även byta ut några bord och stolar. Eftersom vi säljer sittningsbiljetter till 80 personer
måste vi ha så många sittplatser.
Just nu har vi bara en soptunna för brännbart och flera för glas, Andreas ska se ifall vi kan
byta ut en glassoptunna till en brännbart istället och om det skulle bli en extra kostnad för
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det. Har även försökt få något svar från kommunen om trallen men inte fått något svar.
6§ Megakonferensen
Kajsa vill påminna om att man måste läsa deltagarpolicy innan konferensen. Detta skickas
ut när vi fått välkomstbrevet. Kajsa Bergklint ska göra anmälan nu till konferensen då vi
inte visste hur många som kunde åka med tidigare. Kan man inte åka med när man sagt att
man ska åka så får man stå för tågbiljetten själv. Vi kommer åka den 8 november på dagen
för att hinna checka in innan start.
7§ Nödutgång Club NV
Det har varit mycket spring i nödutgången på NV vilket inte är bra. Vi beslutar om att den
som ska plocka på golvet och en av de som står i garderoben ska bytas av och stå vid
nödutgången. Vi beslutar även att om någon går ut eller in via den dörren får personen en
varning och man får gå hem för kvällen. Detta ska även stå i evenemanget på Facebook inför
club NV.
8§ Nollor VT19
Styrelsen har tidigare inte ringt runt till de studenter som ska börja efter vintern. Detta har
inte gjorts tidigare eftersom uppropet är samma dag som insparken börjar. Vi beslutar om
att vi ska ringa runt till de nya studenterna på vintern och eftersom den nya styrelsen håller
i vinterinsparken så ska vi se om de vill ringa runt. Ska dubbelkolla så att skolan kan skicka
ut listorna på de nya studenterna till oss.
9§ Månadens Gavleconit
Vi tar beslut om månadens Gavleconit.
10§ Information från och frågor till:
Ordförande:
Har varit på FUM möte där det beslutades om datum för de resterande mötena för
terminen. Nästa möte är 1 november och det andra 12 december. Det kommer utöver det
vara valberedningsmöten. Vi beslutade på FUM mötet som var att kårstyrelsen ska träda ut
ur SFS och även starta upp ett pedagogiskt centrum för lärare. Det är en ny länk till
marknadsföringsschemat som ligger uppe. Har även en del jobb med valberedningen.
Vice Ordförande:
Ska göra anmälan till konferensen och har varit på föreningsmöte där de pratade om att ha
en föreningsdag med alla styrelser på skolan. Förra året var det Gavlecon som höll i det och
nu har de frågat vilken förening som skulle vilja hålla i det i år. Det innebär att man har ett
möte tillsammans och gör något kul. Håller även på med valberedningen med Kajsa
Johansson som stänger den 3 oktober.
Sekreterare:
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Håller på att skriva om medlemslistorna. Har även delat ut gavlecon kort två dagar i skolan
för de som inte kunde komma på ”Vad Fan Gör Gavlecon?”. Har även vart på FUM möte.
Skattmästarinna:
Har bokfört till efter insparken. Har haft lite problem med iZettle men har löst det nu. Har
en del att göra med det går framåt.
Näringsliv:
En aktieföreläsning kommer att bli av, förhoppningsvis innan jul. Har även pratat med
Handelsbanken och Grant Thornton om att få ihop ett event. Husman Hagberg ska ha
mingel den 23 oktober och det behövs folk som kan jobba från styrelsen.
Utbildning:
Har haft första pluggstugan, detta krockade med säljträning och mingel för mäklarna tyvärr.
Håller även på med Årets Ekonom inför Kontaktia och ska försöka marknadsföra detta
bättre så att fler söker. Fixar även men Årets föreläsare som också utses på Kontaktia.
Sexmästeriet:
Har haft första mötet med projektgruppen inför insparken och det känna som en bra grupp.
Första club NV gick bra. På onsdag är det märkespub på Trossen och så många som möjligt
från styrelsen ska vara där. På fredag är det pub NV och det finns 20 platser. Drinkbiljetter
delas ut till de som jobbat på NV och dessa ligger i kassaskåpet, viktigt att komma ihåg att
dessa ska ha en notarstämpel.
Marknadsföring:
Ove-försäljningen är på torsdag. Hemsidan ligger helt nere och ska försöka hitta någon som
är bra på IT som kan hjälpa till. Förslag är att höra med teknologerna om någon där skulle
kunna titta på hemsidan. Har även fått in en ny medlemsförmån som är Make Up Store där
man får 20% rabatt på ett köp om man visar upp Gavlecon kortet.
Kontaktia:
Är i fullgång med planering och har mycket möten med projektgruppen nu. Det mesta flyter
på bra. Har sökt projektstöd men vet inte ännu om vi kommer få något. Schema för
styrelsen kommer lite närmare men alla ska vara beredda på att hjälpa till.
Klubbhus:
Behöver köpa en ny sopskyffel.
11§ Övriga frågor
Laddare till Ipaden behövs. Eftersom vi använde Carolines laddare och den är borta så
behövde hon köpa en ny och vi kommer ersätta henne för detta.
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12§ Nästa möte
30/10 kl. 17.15.
13§ Mötets avslutande
19.07

