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1§ Mötets öppnande  

16:31  

 

2§ Mötesformalia  

Godkännande av kallelse och dagordning  

Val av justerare: Anton Molander & Alva Isegren 

Protokoll att lägga till handlingarna: 2019-04-25 

 

3§ Konferans på HiG 

Mellan 16-17 oktober kommer en konferens som heter FEKIS hållas på skolan. Föreläsare 

kommer att komma och besöka skolan. Skolan behöver 8-10 personer som ställer upp och jobbar. 

Heldag plus middag. Beställer tröjor. Mer information kommer. Alla utom Julia och Jens kan 

tänka sig ställa upp. 

 

4§ Städdag 

Mellan 3-4 juni är det städdag av Nya Vall. Listor med saker som behöver städas kommer sättas 

upp.  

 

5§ Megakonferansen 

Ifall Gavlecon vill hålla i Megakonferensen 2020. En projektgrupp behöver tillsättas. Julia kollar 

sovsalar under sommaren. Årets megakonferens hålls mellan 7-10 november 2019. 
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6§ App för medlemskap 

Möte har ägt rum angående införandet av två olika appar. Vice ordförande vill ha en 

betalningsfunktion i appen. Öppnar upp för diskussion. Styrelsen står positiv till betalning via 

app. Viktigaste för sexet är notiser och påminnelser.  

 

Paus 16:53 

 

Mötets upptagande 16:59 

 

7§ Insparken – vad gäller för styrelsen 

Under sommaren den 11 juli så kommer förstahandsvalet ut. Andra urvalet 1 augusti. Hela 

styrelsen ringer ut till samtliga nollor. Fundera lite på vad för tips vi ska skicka ut. Gavlecons 

hemsida ska justeras. Den 18 augusti ska styrelsen hjälpa till med att resa tältet. Styrelsen har 

tagit beslut om avstängning. Nattvakter kommer att patrullera nattetid vid tältet. De som är 

ansvariga samma kväll är nattvakt.  

 

 

8§ Månadens Gavleconit 

Beslut tas om månadens Gavleconit.  

 

 

9§ Information från och frågor till: 

 

Ordförande: Svarar på mail. Kåren kommer få behålla sitt kårstadie. Styrelsen är satt.  

 

Vice Ordförande: Gått på möte med skola, kommun och lite annat.  

 

Sekreterare: Kollat på hur vi kan effektivisera ansökningsprocessen. 

 

Skattmästare: Tillgång till banken. Byta bank under sommaren till handelsbanken. Budget och 

resultaträkning.  

 

Näringsliv: Klara med den stora brännbollsyran. Avtal ska in. För dialog med företag angående 

goodiebags. Det blir inget snusavtal då kostnaderna är för höga.  

 

Utbildning: Pluggstuga på måndag. Daniel Andersson kommer, ska kolla med Jonas Kågström. 

 

Sexmästeriet: Hemliga sexmästerifesten. Grillfest med PA den 1 juni. Uppskatta OG solutions. 

Pratat med Redbull till insparken.  

 

Marknadsföring: Löste sig med ovarna. Nya ovar är beställda. Ska beställa massa märken. 

Behöver mått på de gamla märkena.  
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Kontaktia: Marknadsföringsföretag som ekonomer vill jobba på till kontaktia. Börjar ringa runt 

till företag. Saknar folk, och kommer förmodligen att tappa en. Förhandlar med en föreläsare. 

Alva delar med sig av hur avtal ser ut. Stora, lilla gasklockorna.  

 

Klubbhus: Försökte handla inför trallbygget och ska försöka ta det i bilen Byta lite sponsortavlor 

samt gavleconit-tavlor.  

 

10§ Övriga frågor  

Utbildning frågar om ekonomin. 

 

11§ Nästa möte  

Exakt datum kommer. 

 

12§ Mötets avslutande  

Klockan 18:14  


