Gavlecon
Ekonom- och fastighetsmäklarföreningen
vid Högskolan i Gävle
Styrelsemöte 9 september 2019.
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 Lahti
Henrik Hallqvist
1§ Mötets öppnande
Klockan 17:06

2§ Mötesformalia
Godkännande av kallelse och dagordning
Val av justerare: Julia Eriksson och Erik Olsson
Protokoll att lägga till handlingarna: 23 maj 2019
3§ Vad Fan Gör Gavlecon?
Den 18 september klockan 16:30 kommer eventet Vad fan gör Gavlecon gå av stapeln. Styrelsen
presenterar sig själva och respektive utskott. Alla skickar sina punkter som önskas vara med på
presentationen till marknadsföring. Marknadsföring ska klippa ihop en film. Gavlecons
medlemskort ska delas ut.
4§ Valberedning till styrelsen 2020 (resursdag)
Det är dags för Gavlecon att skapa en valberedning som ska nominera till styrelsen 2020. I
valberedningen ska minst två från denna styrelse sitta. Lottning sker. Sexmästare och Utbildning
lottas. Vice sexmästare blir vice valberedning. De tre lediga platserna ska tillsättas av Gavlecons
medlemmar. Resursdag för valberedningen med Academic work. Riktlinjer och dokument ska
finnas och plockas fram.
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5§ FEKIS- konferansen
Styrelsen ska jobba på FEKIS konferensen den 16–17 oktober. Alla berörda kommer bli kallade
till möte.
6§ Beslut om att byta till Handelsbanken som bank
Styrelsen beslutar att byta bank från Swedbank till Handelsbanken då det ligger i föreningens
intresse.
7§ Megakonferensen
Megakonferensen hålls detta år i Halmstad mellan 7–10 november. Respektive styrelsemedlem
ska meddela ordförande ifall de vill delta. Spexgrupp tillsätts.
8§ Kickoff/in
Diskussion kring olika alternativ. Förslag skickas till ordförande senast 13 september. Därefter
sker omröstning.
9§ Schema HT19
Höstens ansvarig på NV schema delas ut. Ändringar kommer att ske. Husman Hagberg önskar
event den 22 oktober på Tennstopet. Civil ekonomerna önskar event under samma datum. Klurar
på lösning. Uppmanas att försöka uppdatera i styrelseschemat. Mellan 15–22 planeas det att
hållas en tjejsittning. Projektgrupp sökes. Pubrunda den 27 september, samspel med Kåren och
G-tech. NV kommer att hålla fredagsöppet under hösten.
10§ Utvärdera insparken
Julia: Positivt med att finsittningsförsäljningen flyttade datum. Förbättring behöver ske kring
kommunikation med lagledarna.
Emelie: Försöka få in de internationella studenterna. Höja summan pengar till lagledarna.
Jens: Uppmanar till att våga delegera. Kommunikationen var lite bristfällig. Beer pong
turneringen var personalen underbemannad. Mer tydlighet kring vad Gavlecon ska göra på event
och vad sponsorerna ska göra. Förslag på uppföljningsmöten under insparken.
Henning: Utförligare stående rutiner, Försäljningssiffrorna var super!
Henrik: Be lagledarna informera om att äta middag innan Pizza-sittningen.
Lukas: Bindande kontrakt för när medlemmar ska jobba. I dagsläget har vi ingen grund för att ge
någon form av konsekvens vid uteblivet jobbpass. Kåren kanske kan lägga in det i avtalet.
Förslag om avtal till vinterinsparken som kommer ske vecka 4.
Erik: Håller med Jens om underbemanning under Beer pong turneringen.
Felix: Kommunikationen hade sina brister. Alla ska veta vad de ska göra som ansvarig.
Anton: Rutiner kring ljud och ljus behövs.
Matthias: Instämmer med tidigare talare.
Alva: Bättre rutiner kring allas ansvarsområden. Det saknas riktlinjer för näringsliv under
insparken. Planerar att skapa ett till nästa näringsliv för att underlätta deras jobb
Minna: Bristfällig information att styrelsen har så mycket ansvar under insparken. Önskar att det
framstår lite mer vid tillsättningen av en styrelsepost.
Therese: Handlingslista till Överfogdarna direkt på kvällen.
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Andreas: Stolt över styrelsen. Bra jobb överlag. Vidare fundering till samtliga om att vi är
ansiktet utåt, beteende efter detta.
11§ Månadens Gavleconit
Beslut tas om månadens Gavleconit.
12§ Information från och frågor till:
Ordförande: Påminnelse om Slottsmingel klockan 17:30 på Gävle slott.
Vice Ordförande: Samtal från app-företag, lägger detta på is. Skolan önskar deltagande av
Gavlecon på välkomstmässan. Marknadsföring och Vice Sexmästare ställer upp. Planerar sälja
medlemskap. Sekreterare skickar länk till detta.
Sekreterare: Sammanställt alla nya medlemmar. Cirka 150 nya i dagsläget.
Skattmästare: Bokföring för augusti sammanställd. Resultat en månad bak i tiden: minus
100 000, dagens resultat ligger på minus 1000. Bokföringen är inte helt klar. Projekt-toalett ska
budgeteras.
Näringsliv: Avtal ska förnyas. Bifogar fakturor till Skattmästare. Avtalar med Shotluckan.
Utbildning: Pluggstuga där Grant Thorton vill komma. Bokloppis under hösten. Söker personer
till utbildningsrådet.
Sexmästeriet: Ska starta planeringen idag. ÖF tillsatta.
Marknadsföring: Oveförsäljning den 2 oktober, har ett litet lager. Veckoschemat kommer igång.
Ska ta tag i beställning av ovemärken.
Kontaktia: Vi är nu 10 personer i projektgruppen. Hoppas att det rullar in sponsorer och ett möte
ska ske i morgon med hela projektgruppen. Har en redovisningsbyrå som vill ha mer kontakt med
ekonomstudenter. Skickar detta vidare till Näringsliv. Ska bjuda in gamla Sexmästare och
Sexmästarinna som toastmasters. Fotograf för kvällen, kontakt delas ut.
Klubbhus: Skickat iväg en offert till olika företag för ny toalett. Inväntar svar. Ny rökruta måste
göras. Staketet måste säkras upp. Rökruta på stora altanenen ska målas upp.
13§ Övriga frågor

14§ Nästa möte
26 september klockan 16:30
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15§ Mötets avslutande
Klockan 19.17

