Gavlecon
Ekonom- och fastighetsmäklarföreningen
vid Högskolan i Gävle
Styrelsemöte datum: 2018-11-15
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
16.16
2§ Mötesformalia
Godkännande av kallelse och dagordning
Val av justerare: Sofi Sverin och Julia Forsberg
Protokoll att lägga till handlingarna: 2018-10-30
3§ Årets Gavleconit
Vi utser Årets Gavleconit.
4§ Kontaktia – förväntningar styrelsen + budget
Budgeten inför Kontaktia ser bra ut. Både intäkterna och kostnaderna för mässan är lägre
än budgeterat. Budgeten för banketten ser bra ut och det finns lite marginal ifall något
skulle hända. Totalt så ligger det plus än så länge. All fakturering ska ske efter Kontaktia.
Schemat för styrelsen ligger uppe på facebook men man ska vara tillgänglig hela dagen i fall
det behövs. Snart kommer även schemat för hela dagen.
5§ Budgetuppföljning
Det är bokfört fram till november och alla kan få se hur det ser ut på sin post. Försäljningen
för sittningsbiljetter har minskat sedan förra året vilket påverkar intäkterna en del. Så som
det ser ut nu gick vi plus under insparken.
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6§ Verksamhetsberättelse
Det är nu dags att börja skriva ihop verksamhetsberättelsen för året. Alla poster skriver
ihop sin del om vad man har gjort under året. I Facebookgruppen ligger föregående års
verksamhetsberättelse uppe som man kan kolla på och detta ska vara klart till årsmötet i
februari.
7§ Information från och frågor till:
Ordförande:
Kajsa har bokat julfrukost den 12 december kl. 07.00 och företagen är inbjudna. Har även
fixat kick-ut för de som engagerat sig i Gavelcon under året. Det kommer tyvärr inte bli
någon föreläsning med Nordnet men detta innebär att fler kan gå på utvärderingsmötet på
kåren den 22 november. Den 12 december är det även FUM möte på kåren, varken Kajsa
eller Anderas kan gå så Caroline och Katarina går istället.
Vice Ordförande:
Kajsa har varit på FUM möte och även kontaktat alla företag som ska vara med under
wintergames. Under konferensen i Skövde röstade de även in nya styrelsen till SERO.
Sekreterare:
Har delat ut Gavleconkort i skolan under en dag.
Skattmästarinna:
Ska börja läsa på inför bokslutet.
Näringsliv:
Är kvar en del att göra på ekonomisidan. Notar kommer gå ner till ett annat avtal men ett
annat företag är intresserad av att ta över som huvudsponsor.
Utbildning:
Årets föreläsare är framröstad och detta ska presenteras under Kontaktia. Har även varit på
utbildningsmöte med skolan där de berättade att de ska göra om datorsalarna till rum där
man kan sitta och plugga. Förberedelserna inför avslutningsceremonin är även i full gång.
Sexmästeriet:
Det har varit mycket folk på de senaste eventen vilket är väldigt roligt och tjejsittningen igår
var lyckad. På fredag är det Pub NV.
Marknadsföring:
Håller på med en adventskalender och det är en del företag som är intresserade av att vara
med. Hemsidan ligger nere igen.
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Kontaktia:
Börjar närma sig Kontaktia så har en del att göra.
Klubbhus:
Behövs ett staket utanför och detta kommer vi nog få bygga då det är så pass nära vägen.
Trallen kommer bli av när vi fått svar av fastighetsägaren. Nya sjukvårdsgrejer måste köpas
in.
8§ Övriga frågor
9§ Nästa möte
3 december kl. 16.15
10§ Mötets avslutande
17.51

