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1§ Mötets öppnande
16:34
2§ Mötesformalia
Godkännande av kallelse och dagordning
Val av justerare: Lukas Hägglund & Matthias Sundeqvist
Protokoll att lägga till handlingarna: 2019-04-01
3§ GDPR
Medlemsblanketterna har uppdaterats med en GDPR ifyllnadsruta samt en ruta för godkännande
att dela med sig av uppgifter till tredjepart. Ett mail har gått ut från Gavlecon till gavlecons
samtliga medlemmar. Där informeras folk om denna uppdatering kring medlemsvillkoren.
En diskussion kring en ny lösning om hur medlemsinformation lagras samt framtida
medlemskapskort har tagit plats.
4§ Inspirationsdag på vasaskolan
Gavlecon kommer att närvara på Vasaskolans inspirationsdag den 23 augusti 2019. Det är
ordförande och vice ordförande som ställer upp och berättar om respektive program och
högskolan i Gävle.
5§ ÖF
Överfogdarna är i uppstartsfasen, med planeringen av sommarens inspark, schema och teman för
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kvällarna är fastställda. Evenemanget och anmälningar förväntas komma in snart. Budget ska
sättas och projektstöd ska sökas från S.E.R.O.
6§ Ansvar i sina roller
Ordförande lyfter vikten av ansvar som alla i styrelsen har. Det kommer finnas möjlighet för
respektive styrelsemedlem att ha ett utvecklingssamtal med ordföranderiet.
7§ Kvartalsrapport
Skattmästaren visar upp en rapport för kvartal ett. Det det konstateras att vi ligger hyfsat med
budget. Diskussion kring iZettle äger rum. Förslag om riktiga dosor från bank istället. Det läggs
upp förslag om att förhandla med iZettle, ordförande tar på sig att kolla upp. Näringsliv ska kolla
möjligheterna till att kolla på en ny lösning av bank.
8§ SM i Ekonomi i Göteborg
Transport till ner Göteborg diskuteras. Välkomstbrev kommer att komma ut inom kort.
9§ Månadens Gavleconit
Beslut om månadens Gavleconit tas.

10§ Information från och frågor till:
Ordförande: För en diskussion kring styrelse Kickoff. Lite problem med ansvariga inför sista
NV. Kontaktia anmäler sig som ansvarig. NV- städdag.
Vice Ordförande: Mycket mail, klurat på GDPR. Valborg nästa vecka som Kontaktia och vice
ordförande håller en lunchsittning på Kåren. Söker folk som vill jobba.
Sekreterare: Stödmedlemskap under kvällarna och lagt in i stödmedlemsknapp i kassasystemet.
Skattmästare: Möte igår med FUM, intressant möte. En hade sökt till vice ord. Allt annat är
lämnat vakant. Omsatt nio personer just nu, men nu ska kåren bestå av sju ledamöter. Vi ombes
göra reklam för FUM. Hållt på med lite fakturering utöver det. Lite mer exakta betalningar för
hyran av NV. Mailkontakt med honom kring datum och info.
Näringsliv: Håller på med brännbollsyran. Bokningsbekräftelse av plan. Erik ska fixa
mattillstånd. Tre planer i stället för två. Något mer racket kanske måste beställas. Höra av sig till
slick med nya avtal.

Utbildning: Försöker jaga lite folk till utbildningsrådet. Ekonomiklasserna höra av sig i sina
klasser. Pluggstugor. Spontan pluggstuga på lördag. Annonsera ut det med hjälp av
marknadsföringsutskottet snart. Bokloppis under insparken och en excell utbildning.
Kursutvärderingar vad händer med dem hur påverkar de egentligen. Tas upp i FUM. Kolla med
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Jonas Kågström angående tillgång till distansföreläsningarna.
Sexmästeriet: Sittning i morgon, hade sittning igår. Pub och grill den 3dje maj. En som kommer
och hjälper och kollar folk som går ut. Näringslivsansvarig ställer upp. Krigar på med Polisen om
marktillstånd insparken, ska ringa dem. Möte med PA i övermorgon angående en gemensam
sommarfest med de andra föreningarna.
Marknadsföring: Pågående process med overallerna. Provexemplar för den billigare ove höll
inte måttet. Beslutar om att sälja de ovarna som inte är utlämnade. Oveinvigning kommer att ske
för de som inte var med i vintras. Tar upp frågan om av en prioriterad leverans skulle kosta.
Kanske gå ihop med andra föreningar. Lägger även en beställning mot insparken och bygger upp
ett lager. Kommer paket i sommar så löser vi det med avhämtning. Förslag på ovemärken.
Kontaktia: Satt ett datum för kontaktia 27 november. Gasklockorna och skolan är bokade. Möte
igen imorgon. Vill öka antalet företag. Hur ska Kontaktia marknadsföringsutskottet nå ut.
Tillfälle för näringsliv att få fler sponsorer genom Kontaktia. Årets rättsvetare.
Klubbhus: Ska påbörja bygget av en trall efter tentan på måndag. Ska bli staket. En till toalett
planeras att byggas i slutet på sommar. Fixa smågrejer som handdukar till köket. Nytt kylskåp.
Lägre hastighet ringa kommun.
Emelie Jakobsson avviker 18:37
11§ Övriga frågor
Vice sexmästare: Studentdag i boulognernskogen den 18e maj
Ska försöka hjälpa till i största mån.
12§ Nästa möte
23 Maj 2019
13§ Mötets avslutande
18:43

