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1§ Mötets öppnande
Öppnat klockan 16:33
2§ Mötesformalia
Godkännande av kallelse och dagordning
Val av justerare: Lukas Hägglund och Therese Jansson
Protokoll att lägga till handlingarna: 2019-09-26
3§ Fakturering Inspark
Skattmästaren saknar fortfarande faktureringsunderlag från insparken. Påminnelse till
näringsliv att fakturan till Svensk Fastighetsförmedling fortfarande är obetald.
4§ Tacksittning
Vi kan inte budgetera för drivmedel till sittningar, återbetalning skall ske till Gavlecons
konto. En swishåterbetalning kommer att göras till alla som köpte biljett till sittningen.
Beslut genom röstning att ta bort de extra 25 kronorna som går till Gavlecon för varje
biljett. Gavlecon ska gå plus-minus-noll på sittningar.
Erik Olsson ankommer 16:45
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5§ Budget
Presidiet har sammankallats för att kolla på en ny budget. Beslut om att toaletten kommer
att byggas av snickare. Kontakt kommer att ske närmsta veckorna. Budget för toalett är
erlagd till 80 tusen kronor ex moms.
Beslut angående appen har tagits. Återstår genomgång av avtalen. Marknadsföring kommer
att få en genomgång med leverantören. Styrelsen testar appen först. Fomulär på facebook
där insamling av kontaktuppgifter kommer att ske.
Den nya budgeten hänger mycket på hur det blir med toaletten.
6§ Info ang. bank
Skattmästaren informerar om att Gavlecon nu är bankkunder hos handelsbanken. Allt är
påskrivet och klart. Dagsläget har Gavlecon dubbla konton. Swedbank sägs upp helt i
månadsskiftet. Nytt swish-nummer. Nya bankkort.
7§ Kick-Off
Sexmästeriet har bokningsansvar.
8§ Månadens Gavleconit
Röstning kommer att ske på facebook.
9§ Information från och frågor till:
Ordförande: FUM ska kontakta Ann-Sofi. Serveringstillstånd ifall vi ska bygga nytt.
Sittningen har skräp kvar att städa. 21/10 är det resursdag för skattmästaren, frågan är ifall
nuvarande skattmästare kan få kandidaten för nästkommande års skattmästare/
skattmästarinna med sig.
Vice Ordförande: Relativt lugnt just nu. Ska sitta som mötesordförande tillsammans med
sekreterare på Högskolemäklarnas årsmöte.
Sekreterare: Ställer frågan om vilka som får följa våra sociala medier.
Skattmästare: Sitter mitt i bankbyte. Lite extra avtal med bank och tjänster. Bokföring
september klar. Lite fakturering återstår. Resursdag kommer.
Näringsliv: Fakturor till Henning. Snackar med shotluckan angående lite avtal. Pratar med
GT angående mingel hos dem. Ny rekryteringsansvarig på EO. Affisch till swish.
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Utbildning: Planerar bokloppis vecka 45–46. Kontakt med Sara om FEKIS. Skolan ska ge ut
master inom marknadsföring. Första utbildningsrådet har varit.
Sexmästeriet: PA har sittning. Ordförande och Sexmästare som ansvariga under sittning
och näringslivsansvarig och sexmästare ansvariga under eftersläppet. Skräckfilms kväll
med GT. Möte med tjejsittningsgruppen, de har börjat kolla sponsorer och satt datum 21
november. Intressant att shotluckan ska vara på plats. Kopparbergs priser har vi inte hunnit
kolla upp.
Marknadsföring: Beställt ove-märken. Beställt ovar. Designat kort till appen. Installerat
lite spamfilter på hemsidan.
Kontaktia: Nästa vecka säljs biljetterna. Priset är inte helt spikat. Sponsorer har varit lite
omständliga. Saknar likvidamedel enligt budgetering. Mycket går bort genom
samarbetsparters avtal. I framtiden sätter vi av pengar direkt från näringsliv till kontaktia.
Framför detta till nästa års styrelse.
Klubbhus: Mest med toaletten. Två stycken ska kika nu i veckan. Fixa ljusröret. Handikapp
anpassad.
10§ Övriga frågor
11§ Nästa möte
11 november 2019
12§ Mötets avslutande
Möte avslutas 17:47

