Gavlecon
Ekonom- och fastighetsmäklarföreningen
vid Högskolan i Gävle
Styrelsemöte datum: 2018-10-30
Närvarande:
Kajsa Johansson, ordförande
Kajsa Bergklint, vice ordförande
Paulina Mattila, sekreterare
Katarina Nordin, skattmästarinna
Kalle Gudmundsson, ledamot
Simon Andersson, ledamot
Caroline Lindberg, suppleant
Sofi Sverin, ledamot
Henrik Ylipukki, suppleant
Fredrik Petersson, suppleant
Jessie Jatala, ledamot
Julia Forsberg, suppleant
Andreas Jävert, ledamot
Frånvarande
Gustaf Persson, suppleant
1§ Mötets öppnande
17.03
2§ Mötesformalia
Godkännande av kallelse och dagordning
Val av justerare: Kajsa Bergklint och Caroline Lindberg
Protokoll att lägga till handlingarna: 2018-10-01
3§ Överlämningar
Det börjar närma sig årsmötet där nästa styrelse väljs in och redan nu kan man börja skriva
ihop en skriftlig överlämning till den som ska ta över posten. Vi ska även ha ett gemensamt
styrelsemöte som brukar vara runt vinterinsparken. Vi beslutar att i år ha
överlämningsmötet tidigare då många slutar efter jul, vi bokar in den 18 december kl.
17.00. Då ska man även ha hunnit med den individuella överlämningen.
4§ Kick-ut
Vi har planerat att ha en kick-ut för alla som har engagerat sig i föreningen under året.
Förslag är lasermaxx på Gävle Drömhus. Vi ska även ha en Kick-ut för styrelsen och vi
kommer fram till att vi ska fika och ha en avslutning tillsammans den 5 december kl. 18.30.
5§ Näringsliv
Gustaf kommer inte kunna vara med lika mycket sista tiden i styrelsen och det är en del
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kvar att göra med vintergames och att förnya avtal. Kajsa har som förslag att de som inte
har så mycket att göra på sin post hjälper till. Julia kommer ha det lugnare efter Kontaktia
och ska hjälpa till lite extra då. Det finns även en risk för att det är något mäklarföretag som
inte kommer vilja förlänga sitt kontrakt vilket kommer påverka våran budget.
6§ Markoolio
Om vi har pengar över i december ska vi kolla om Markolioo kan komma hit.
7§ Månadens Gavleconit
Vi tar beslut om månadens Gavleconit.
8§ Information från och frågor till:
Ordförande:
Har varit på möte med kommunen och utvärderade studenternas dag i city. Till nästa år vill
dem att det ska bli en större grej vilket krävs mer planering. Nästa möte ska vi utse Årets
Gavleconit, och detta ska vara någon som har blivit utsedd till månadens Gavleconit tidigare
under året. Vi kommer även få listor till de nya studenterna i vinter, vilket innebär att vi
kommer kunna ringa runt till de som ska börja.
Har även prata med Söfre om en överlämningskonferens. Detta ska dock både gamla och
nya styrelsen vilja vara med på så vi måste höra med dem när de väljs in. Det är även
utvärderingsmöte om fadderutbildningen och insparken den 22 november kl. 16.00 med
Kåren. Samma dag är även Nordnets aktieföreläsning men Andreas kan gå på mötet med
Kåren.
Vice Ordförande:
Har haft möte med projektgruppen inför vinterinsparken. Har även bokat tåg till
konferensen i Skövde. Vi har en plats över eftersom Andreas inte kan åka med. Vi beslutar
att fråga någon av de som sitter i projektgruppen om de kan åka med. Till fulsittningen på
konferensen ska vi klä ut oss, om man kommer på något så ska man höra av sig.
Sekreterare:
Har varit på valberedningsmöte på Kåren. Har även skrivit klart de nya listorna. Har även
fått mycket frågor om våra medlemsförmåner även gäller för stödmedlemmar vilket de inte
gör, detta ska marknadsföring ta upp i gruppen med alla styrelser på skolan så de går ut
med det för sina medlemmar.
Skattmästarinna:
Håller på att bokföra. Har lite problem med fakturering av sittningar.
Näringsliv:
Vi ska ha julfrukost med samarbetspartnerna och den nya styrelsen. Förslag är att ha det på
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Stora Vall den 12 december.
Utbildning:
Har varit på möte med Kåren. Har även haft en pluggstuga som väldigt många kom på.
Avslutningsceremonin i vinter kanske inte utbildning kommer hjälpa till med då det är
svårt att få tag på de som anordnar det. Vill påminna om att söka till årets ekonom.
Sexmästeriet:
Börjat med att göra en lista till överlämningen. Det är även beerpong i nästa vecka och alla
lagen är fyllda.
Marknadsföring:
Hemsidan är uppe igen och ovar är beställda.
Kontaktia:
Biljettförsäljningen har gått bra, biljetterna till banketten är slut och det finns några kvar till
eftersläppet. Har även fått projektstöd. Det kommer även komma några gymnasieelever på
mässan som går sista året ekonomi. Kan även komma in några fler företag till mässan. Årets
föreläsare ska få en biljett till banketten.
Klubbhus:
Väntar svar från byggnadsnämnden fortfarande. Ska även köpa fler bord och stolar.
9§ Övriga frågor
Insparken VT19 börjar 21 januari och håller på till 25 januari. Alla i styrelsen ska försöka
vara där, då man måste vara ansvarig. Vid årsmötet i februari ska också alla från styrelsen
försöka vara där då vi får ansvarsfrihet.
Valberedningen har gjort iordning case. Det är väldigt många som har sökt till styrelsen i år
vilket är roligt. Vi måste boka in en städdag på NV innan vi lämnar över till nästa styrelse,
och vi bestämmer att detta ska göras 17 eller 18 december beroende på när man kan.
10§ Nästa möte
15 november kl.16.15.
Mötet därpå det blir den 3 december kl.16.15
11§ Mötets avslutande
19.04

