Gavlecon
Ekonom- och fastighetsmäklarföreningen
vid Högskolan i Gävle
Styrelsemöte datum: 2019-04-01
Närvarande:
Andreas Jävert
Julia Eriksson
Emelie Jakobsson
Henning Kihlberg
Alva Isegren
Therese Jansson
Anton Molander
Felix Ramsten
Jens Lahti
Henrik Hallqvist
Frånvarande:
Matthias Sundeqvist
Lukas Hägglund
Erik Olsson
Minna Johansson
1§ Mötets öppnande
Klockan 16:32
2§ Mötesformalia
Godkännande av kallelse och dagordning
Val av justerare: Therese Jansson och Julia Eriksson
Protokoll att lägga till handlingarna: 2019-03-11
3§ Samarbete Kåren och Trossen
Diskussion om att:
-

Ändra medlemsvillkoren: Kunna dela med uppgifter till tredje part vid avstägning
Information varningar/avstägningar ska kunna delas via post
En avstägning på en studentpub kan leda till minst en varning hos annan pub

Mail angående nya medlemsvillkor kommer att skickas ut till Gavlecons samtliga
medlemmar. Sekreterare tar på sig att göra detta.
4§ Script.com
Planen var att förenkla sättet vi tecknar avtal på. Hemsidan kommer inte att funka för
Gavlecon så utredningen kring detta lades ner.
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Minna Johansson ankommer 16:41
Matthias Sundeqvist ankommer 16:42
5§ Företag rättsvetare
Näringsliv föreslår att Gavlecon ska ha ett samarbete med företag som kan gynna Gavlecons
medlemmar som pluggar till rättsvetare. Förslag kring hur dessa företag kan hittas
diskuteras.
6§ Garden Party
Biljettförsäljning kommer att ske inom snar framtid. Det beslutas att Styrelsemedlemmar,
Erik Olsson Ambassadörer får förköpa biljetter. Det kommer även att erbjudas ett fåtal
biljetter till intresserade lärare.
7§ SM i Ekonomi i Göteborg
Styrelsen kommer att åka till Göteborg för SM i ekonomi. Styrelsemedlemmar fick anmäla
intresse för om de vill åka med. HiG kommer även att ha ett lag representerat.
8§ Månadens Gavleconit
Beslut om månadens Gavleconit tas.
9§ Information från och frågor till:
Ordförande: Haft ett möte med kommunen, där det planerades om studenternas dag i city.
Där målet är att interagera studenter med resten av stan. Kostnaden för detta står Gävle
kommun för. Datum är 25 maj. Prov i alkoholservering kommer att tas, därför planerar
ordförande tillsammans med sexmästeriet att köpa studiepaketet för att kunna studera på
bästa sätt. Information inför mäklarmiddagen. Plats 17.30 på NV. Svarta byxor och vit tröja.
Vice Ordförande: Varit på möten med kåren och kommunen. Mötet handlade om hur
kommunen kan göra en bättre hemsida för studenter. Flera föreningar deltog. Kommunen
vill göra kartor för nya studenter. Skickat dokument för att söka organisationsbidrag till
SERO. Haft kontakt med en dam som jobbar på kommunen angående reglerna kring
marknadsföring.
Sekreterare: Sålt lite medlemskap och gavleconkort.
Skattmästaren: Bokfört lite betalningar. Påminner om att det behövs meddelanden vid
swishbetalningar.
Näringsliv: Vi har kommit fram till att inte fråga S.E.R.O om organisationsbidrag inför
Brännbollsyran. Kontakt med kommun och Polis står på att-göra-listan. Letar ny plan att ha
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eventet på, förslagsvis fotbollsplanen. Ska skicka inbjudan till Styrelser utanför skolan.
Kontakt med Redbull har tagits. Kollar över vilka material som finns kvar från förra året.
Marknadsföra SF mer. Vi ska fixa diplom.
Nytt avtal med Academic work har skrivits. De kommer att erbjuda utbildning för nästa års
valberedningen. Svenska Handelsbanken har beslutat om att dra in årets ekonom och
istället ge in de pengarna till föreningen. Garderoben håller på att fixas. Väntar på dekor.
Lukas Hägglund ankommer 17:42
Utbildning: Haft det lugnt efter SM i ekonomi. Letar talare till avslutningen. Pluggstuga
nästa tentavecka. Förslag om att göra materialet som distans elever får ta del av för alla.
Informerar om att framtida förändringar väntar ekonomiprogrammet.
Sexmästeriet: Börjat planera lite inför sommarens inspark.
Marknadsföring: Goda nyheter är att vi har fått tag på loggan till overallerna. Beställde
overaller för två veckor sedan. Beställde en ny variant som ej finns i XS. Ha en till utlämning
lite längre fram. Planera med sexmästeriet och näringsliv inför brännbollsyran. Nya
ovemärken är på gång. Försäljning på Trossen där vice utbildning biträder.
Kontaktia: Inget nytt. Inspring där en kontakt med lärare måste tas. Göra ett inlägg i
Gavlecon med hjälp av marknadsföring.
Klubbhus: Funderat på planer med dörr. Kollat om budget räcker till. Alternativa lösningar.
Målat om i garderoben med hjälp av vice sexmästare. Ordförande inflikar om att
fastighetsägaren vill ha ett riktigt staket.
10§ Övriga frågor
Tillägg: tält, möte med kommunen om. Alla läst igenom.
Diskussion kring brandvarnare hölls, alternativt kolla på en modell som klarar av
rökmaskinen.
11§ Nästa möte
25 april 2019
Klockan 16.30
12§ Mötets avslutande
18:16

