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1§ Mötets öppnande
Klockan 16.33
2§ Mötesformalia
Godkännande av kallelse och dagordning
Val av justerare: Lukas Hägglund & Jens Lahti
Protokoll att lägga till handlingarna: 2019-02-04
3§ Beslut om företrädare mot Swedbank
Styrelsen beslutar om att följande personer får:
- Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt ideel förening som
fullmaktshavare
- Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för
ideell förening gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan
som fullmaktsgivare
- Företräda enligt ovan var för sig
Julia Eriksson & Henning Kihlberg
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4§ Beslut om användare av Swedbanks internetbank
Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i
Swedbanks internetbanken för företag.
Julia Eriksson & Henning Kihlberg
Nya bankomatkort kommer att utföras.
5§ Budgetuppföljning
Enligt Skattmästaren ligger Gavlecon skapligt till i dagsläget jämförande mot budget. De
mest berörda poster får en inblick i hur deras individuella budget ser ut.
Vinterinsparken 2019s resultat var lovande.
6§ Inspring
Det kommer att ske ett inspring där vice ordförande, kontaktia och sekreterare kommer att
gå runt i de klassrummen för att informera om kontaktia men även göra reklam för
Gavlecon. Kontaktia ska föra en dialog med ansvarig för de berörda klasserna.
7§ Brännbollsyran näringsliv
Datum för brännbollsyra di Gavlecon är satt som 22 maj 2019. Bidrag från SERO ska sökas.
Näringsliv ska få igång en dialog med Redbull. Samt kontakta kommunen angående
tillstånd. Men även kolla chanserna till en extra spelplan. Ständig kontakt hålls med Svensk
Fastighetsförmedling. Förslag om att bjuda in fler styrelser togs upp.
8§ Brännbollsyran sexet
På kvällen kommer det att vara en picknick på Kungsbäcksvägen 53 med efterföljande oveinvigning och dagen avslutas med lageråterställning på Nya vall. Beslut om att spelande lag
bestående av HiG studenter kommer att prioriteras vid fullt antal platser.
9§ Styrdokument varningar
Beslut om att ett styrdokument kommer att läggas ut på hemsidan och ligga till grunden för
vad som kan medföra till en varning. Beslut om att detta styrdokument gäller på Gavlecon
samtliga evenemang.
10§ Krishanteringsplan
Styrelsen har gått igenom den redan existerande krishanteringsplan som finns. Ordförande
är väljs av styrelsen som kontaktperson vid kris.
Erik Olsson, Henrik Hallqvist & Minna Johansson avviker från mötet 17.39
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11§ Månadens Gavleconit
Beslut tas om månaden Gavleconit.
12§ Information från och frågor till:
Ordförande: Avslutningsmiddag för mäklarna kommer att ske den 3 april. Sexmästare,
Marknadsföring & Kontaktia anmäler sig för att biträda på middagen. Vår-evenemang med
svensk fast. Vid behov ska Gavlecon ha ett evenemang för svensk fast. Gardenparty blir av
som tidigare år. Biljettförsäljning kommer att ske 9 april på NV. Det saknas en fotograf till
Gardenparty. Styrelse kick off. Möte med Nya valls nya ägare för att teckna nytt kontrakt.
Höjning av hyra.
Vice Ordförande: Varit på lite möten. Dialog med SERO angående projektstöd. Ändrade
riktlinjer.
Sekreterare: Sålt nya Gavlecon kort.
Skattmästare: Vi momsredovisar inte ingående moms. Moms när vi köper /signar avtal.
Priser inklusive moms. Kvitton och orderbekräftelser. Lite bidrag från SERO saknas i
budget. Fakturera PA för sittning.
Näringsliv: Näringsliv har lämnat över ordet till ordförande då de inte närvarar. Full
planering angående ommålning av garderoben. LFF fixar loggan. Mitt uppe i ny
sammarbetspartner. Samt att Gavlecon tappat en för i år.
Utbildning: SM i ekonomi har nyss varit. Håller på att skicka lite papper till SERO. Väldigt
positiv feedback efter SM i ekonomi. Börja kolla lite på framtida pluggstugor.
Sexmästeriet: PA hade sittning på Nya vall. HiP vill ha sittning den 26 april.
Marknadsföring: Overallerna har kommit. Planerad utdelning är på torsdag. Sexmästaren
kommer hålla i märkesförsäljning samtidigt. Provexemplar av nya leverantören beställs.
Inget datum för oveförsäljning har satts i dagsläget. Alla är välkomna att lämna idéer för
nya ovemärken.
Kontaktia: Träffade nya utbildningsansvarig. Skolan vill vara mer engagerade. Förslag att
ha med Paneldebatter och skolan var väldigt inne på miljöfrågorna. En i projektgruppen
hittills därav är inspringet är viktigt.
Klubbhus: Förändringar på NV kommer att ske.
13§ Övriga frågor
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14§ Nästa möte
1 april 2019
15§ Mötets avslutande
19:24

