
Gavlecon
Ekonom- och fastighetsmäklarföreningen 
vid Högskolan i Gävle

Styrelsemöte datum: 2018-12-18 

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 

Julia Eriksson 
Emelie Jakobsson 
Henning Kihlberg  
Alva Isegren 
Erik Olsson 
Therese Jansson 
Anton Molander 
Matthias Sundeqvist 
Minna Johansson 
Lukas Hägglund 
Felix Ramsten 
Jens Lathi 
Henrik Hallqvist  

Frånvarande: 
Gustaf Persson  

1§ Mötets öppnande  
Mötes öppnas 17:26    
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2§ Mötesformalia  
Godkännande av kallelse och dagordning:  
Val av justerare: Paulina Mattila och Julia Eriksson 
Protokoll att lägga till handlingarna: 2018-12-03 

3§ Årsmöte   
Den nya styrelsen ska presentera verksamhetsplan och budget vilket ska vara klart innan nästa 
möte. Nya ordförande och vice ordförande ska skriva en verksamhetsplan och tillsammans med 
nya skattmästaren lägga upp en budget för det kommande året. Verksamhetsberättelse och 
årsredovisning ska göras klart av den gamla styrelsen innan årsmöte 2019 då 
verksamhetsberättelsen för det gånga året ska presenteras.  

Preliminärt datum för årsmötet är 13 februari 2019.  

4§ Vinterinspark  

Vinterinsparken kommer vara som en övergångsperiod, för den gamla och nya styrelsen. 
Nya styrelsen kommer att schemaläggas som ansvariga med två andra från gamla styrelsen. 

Det saknas fortfarande lagledare till ett av lagen. Därför ombes alla att kolla runt bland kompisar 
för att få ihop lagledare.  

Det beslutades i höstas att vi även ska ringa alla nya studenter som börjar nu i vinter 2019. Det är 
den nya styrelsen som kommer att ringa runt under julledigheten.  

Under finsittningen kommer den nya styrelsen att presentera sig. 

Monter på wintergames 22 januari 2019: Sexmästeriet kommer att stå i montern. Behöver de 
hjälp så ska de skicka ut en förfrågan om det.  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5§ Ansvarig på NV 

Nya styrelsen får vara med två från den gamla styrelsen under insparken för att se hur det går till 
att vara ansvarig under en NV-kväll. Ansvariga ska vara på plats lite innan för att göra iordning 
innan de som ska jobba kommer. Ansvariga ska inte ha någon fast position under kvällarna de 
jobbar då de måste kunna vara på plats om något händer.  

Maxantal på NV är 120 personer. Är övervåningen öppen är maxantalet på övervåningen 25 
personer. Totala maxantalet om både över och undervåning är öppen är 145 personer.  

Nya rutinlistor på öppning och städning av NV ska ordnas.  

6§ Varningar och tystnad 

Näringsliv är de som tar beslut om avtal, viktigt är att kolla med dem innan så att inga avtal 
bryter mot varandra. Beslut måste även tas av nya styrelsen på nästa möte om hur varningar ska 
hanteras. 

Alla i styrelsen står gemensamt bakom alla beslut om varningar som tas. 

7§ Overaller till insparken 

På grund av fel i produktion är overallerna i dagsläget i Kina.  
Lösningen blir att det delas ut röda overaller så länge lagret räcker, därefter delas de rosa 
overallerna som finns på NV från en tidigare felleverans ut. Sedan får de som fått en rosa overall 
hämta ut en ny röd i Januari när leveransen har kommit. Nya overallerna beräknas att komma i 
mitten på Januari. Nya marknadsföring ska kolla på att eventuellt hitta en ny leverantör. Jobbar på 
kompensation.  

8§ Information från och frågor till:  

Ordförande: Nya: överlämning har skett. Projektstöd för pizza. 
Gamla: Lämnar över successivt, verksamhetsberättelse och årsredovisning. Omber alla att kolla 
Gavlecons postlåda vid kåren. 

Vice Ordförande: Nya: Skicka ut ringlistor till nya styrelsen för de nya studenterna. Tröjor och 
brickor har kollats.  
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Gamla: Verksamhetsberättelse.  

Sekreterare: Nya: Överlämning har skett, bankat pengar. Idé om att förflytta allt från USB minne 
till dropbox. Vid medlemskap och finsittningsförsäljning under Vinsterinsparken hjälper 
Klubbhus, Utbildning och vice sexmästare till. 
Gamla: Hjälp till på insparken. Vilka medlemskap som finns: Stödmedlem, Alumni medlemskap 
och hedersmedlem. En i styrelsen måste kunna ta ansvar över Alumni. 

Skattmästarinna/skattmästare: Nya: Överlämning har skett, gått igenom bokföring och faktura 
systemen som finns. 
Gamla: Gått igenom det teoretiska. Har den praktiska delen kvar. Lägga budget inför nästa år. 
Vilket ska presenteras på nästa möte.  

Näringsliv: Nya: Överlämning har skett, gick igenom alla avtal. Ska höra av sig till alla företag 
för att presentera sig. Kollar på förslag för nya avtal.  
Gamla: Instämmer. 

Utbildning: Nya: Överlämning har skett. Kommer en ny ekonomichef på högskolan. 
Bokloppisförslaget ska tas upp. Andra föreningar vill också vara med.  
Gamla: Instämmer. 

Sexmästeriet: Nya: Överlämning har skett. Arbetsschema för insparken har påbörjats.  
Gamla: Idé om att införskaffa ett DJ bord.  

Marknadsföring: Nya: Överlämning har skett, nollehäftet är påbörjat. De har drivedokument 
från tidigare år.  
Gamla: Instämmer. 

Kontaktia: Nya: Börjat fundera på idéer. Ska samarbete med näringsliv för de stora sponsorerna.  
Gamla: Överlämning har skett.  

Klubbhus: Nya: Överlämning har skett. Genomgång av NV. Viktiga nummer har överlämnats.  
Gamla: Ringde och beställde tömning på alla käl.  

9§ Övriga frågor  
Karlstad: Preliminärt åka. Karlstad är till självkostnadspris.  
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SERO: Information. Tre gånger per år är det konferens. Första är 20-24 februari i Göteborg. 
Ordförande måste vara med på fullmäktigemöte.Går att söka projektstöd.  

10§ Nästa möte 
Inget exakt datum satts. Sker efter insparken.  

11§ Mötets avslutande  
Mötet avslutades: 19:04


