Gavlecon
Ekonom- och fastighetsmäklarföreningen
vid Högskolan i Gävle
Styrelsemöte datum: 2019-02-04
Närvarande:
Andreas Jävert
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
1§ Mötets öppnande
16:41 öppnat
2§ Mötesformalia
Godkännande av kallelse och dagordning
Val av justerare: Andreas Jävert & Alva Isegren
Protokoll att lägga till handlingarna: 2018-12-18
3§ FUM-Kåren
Styrelsen tog beslut om att bidra med fem ordinarie personer plus tre reserver till FUM-Kåren.
FUM är kårens beslutande organ. De fem personer som ställer upp får deras kårenmedlemskap
betalt och när en reserv går på ett möte betalas även deras medlemskap. De fem ordinarie
personerna är Ordförande, Vice Ordförande, Sekreterare, Marknadsföringsansvarig samt Vice
Marknadsföring. De tre reserver som ställer upp är Vice Utbildning, Klubbhus och Skattmästare.
4§ Budget och budgetuppföljning
Budgeten för det kommande året är klar. Alla gavlecons medlemmar är välkomna att höra sig till
skattmästaren med frågor rörande budgeten.
5§ Kontaktmannakonferensen
Styrelsen kommer att delta på Kontaktmannakonferansen i Västerås 21-24 februari. Excell
dokument med styrelsens personuppgifter ska sammanställas. Grupp startas angående spex.
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6§ GÖFLEKONRHEKA
Tillsammans med SÖFRE, Karlekon och Eurekha kommer GÖFLEKONRHEKA äga rum i Karlstad
9–10 februari. Självkostandspris 100kr. Tema är kom som en låt. Transportmedel: hyrbil.
Paus: 17.20
Öppnar 17:40
7§ Styrelseoutfit
Följer föregående års styrelseoutfit.
Mörka byxor, mörk kavaj med neutral tröja under. Styrelseoutfit gäller när styrelsen
representerar Gavlecon utåt.
8§ Öppethus
Gavlecon ska den 13 och 14 februari delta på Högskolans öppna hus. Personer från styrelsen
anmälde sig frivilligt. Gavlecon ska informera om föreningen samt våra program. Kolla vad
Högskolan förväntar sig innan vi går ut med mer information.
9§ Kick-off
Ordförande föreslår Alborgen. Datum för detta är inte satt.
9§ Hockey
Den 12 februari klockan 19.00 med Grant Thornton. Alternativ fotografering innan.
10§ Sexets schema VT18
Schemat för våren är klart.
Tre personer från styrelsen har inte ansvariga på NV ännu och ska få gå med under varsin NV
kväll.
11§ Ny leverantör overaller
Marknadsföring håller på att kolla upp möjligheten att byta leverantör. Prisändraring skulle ske.
Alternativ ny leverantör är Tingstad som utlovar en mycket kortare leveranstid. Styrelsens
stödjer marknadsförings önskan om att byta leverantör
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12§ utvärdering inspark
Överlag är styrelsen väldigt nöja med Inspark VT 19.
Förslag till förbättringar: Mer information till alla fogdar angående nollefrid och vikten av att
delta aktivt.
13§ Månadens Gavleconit
Beslut tas om månadens Gavleconit.
14§ Information från och frågor till:
Ordförande:
Mycket mail just nu. Studentdag med sittning för styrelsemedlemmar. Ett gemensamt schema
för styrelsen ska sammanställas. Möjlig försäljning av Gavlecon T-shirts.
Vice Ordförande:
Svarar på mail. Datum för gardenparty är 14 maj. Beslut om att ett nytt mixerbord behöver
införskaffas. Skattmästaren ombeds att se över utrymme i budget. Kåren har en utbildning
angående alkohol den 6 och 12 mars vill se alla som kan delta. Ska ta över Gavlecons sociala
medier kommande vecka.
Sekreterare:
Kommer ha två dagar där sekreteraren ger nollorna att komma förbi i biblioteket för att hämta
sina gavleconkort. Medlemskapsförsäljningen under insparken var lyckad trots avsaknaden av
gamla sekreteraren. Önskar ett möte med skattmästaren där betalningarna från Insparken VT19
ska dubbelkollas.
Ska sammanställa ett dokument till Ordförande med styrelsens personuppgifter och specialkost.
Skattmästare:
Har inte riktigt tillgång till alla system förrän efter årsmötet. Vill kolla upp om ett byte av bank är
möjligt. Beslut om att helt ta bort kontanterna. Förslagsvis köpa nya bord och stolar till NV.
Påminnelse om att det krävs kvitton på allt.
Näringsliv:
Har några möten inbokade. Flertal möjliga framtida samarbeten har hört av sig. Ett mål för
näringsliv är att få fler samarbeten för rättsvetare. Försöka dela upp ansvaret för alla
samarbeten lite. Kollar upp inför brännbollsyran med bidrag och tillstånd. Se över lite kontrakt
som går ut.
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Utbildning:
Förbereder inför SM i ekonomi. Frivilliga tentavakter under SM i ekonomi är Kontaktia och
Skattmästaren. Alla ombes att kollar runt bland kompisar för att hitta fler tentavakter. Sökt
projektstöd för den kvällens middag och pratat med ICA söder.
Sexmästeriet:
Har hjälpt till under insparken. Beställer in alkohol och rekvisita för framtida NV kvällar. Kontakt
med nya insparksgruppen. Ska skicka in för ansvarsskifte efter årsmötet. Rökförbud kommer att
gälla från 1 juli utanför NV. Kolla upp angående alkoholtillstånd på verandan. Alkoholutbildning
till Sexmästaren. Föreläsning gällande droger för Vice Sexmästare 5/2. Nytt mixerbord kostar
mellan 25 000-30 000 inflikar Vice Marknadsföring.
Marknadsföring:
Gjort insparkshäften för Inspark VT19. Jobbar på ett schema när sakar ska läggas upp på
Gavlecons sociala medier. Beslut togs om vem eller vilka som ska få ha inlogg till sociala medier.
Diskussion kring månads- och veckoschema för alla medlemmar. Låst instagram till endast aktiva
medlemmar. Regler ska fastställas för vad som får publiceras på samtliga sociala medier.
Kontaktia:
Önskemål om att låta styrelsen vara med aktiv. Riktlinjer som sätter en standard för år till år. En
person till projektgruppen har fastställts. Planer om att byta ut loggan, alternativt hålla en
Loggotävling. Försöka kolla på att byta lokal för mässan.
Klubbhus:
Skottar mest utanför NV med hjälp av Vice Sexmästare. Ska försöka köpa in nya bord och stolar
samt byta lite lampor. Planer om att göra något på väggen som piggar upp stämningen. Kollar
också på förslag att fixa utrymme mellan kontoret och trappan. Kollar möjligheter för att få in en
till toa. Halktejp i trappen. Ta kontakt med kommun för skylt ute vid vägen. Staket för trallen.
Vill flytta dörren till verandan. Kolla med snickare och skattmästare för budget.

15§ Övriga frågor
Lottar ut ansvarsområden.

16§ Nästa möte
Måndag 11 mars 16.30.
17§ Mötets avslutande
Klockan 20:48

