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Styrelsemöte datum: 2019-11-11  
 
Närvarande:  
Andreas Jävert 
Julia Eriksson 
Henning Kihlberg 
Emelie Jakobsson 
Alva Isegren 
Therese Jansson 
Anton Molander 
Lukas Hägglund 
Felix Ramsten 
Matthias Sundequist 
Minna Johansson 
Jens Lahti 
Henrik Hallqvist  
 
Frånvarande: 
Erik Olsson  
 
1§ Mötets öppnande  
Klockan 16:30  
 
2§ Mötesformalia  
Godkännande av kallelse och dagordning: Godkänns   
Val av justerare: Julia Eriksson och Jens Lahti 
Protokoll att lägga till handlingarna: 2019-10-15	
 
3§ Årets Gavleconit 
Nominerade är:  
året 2019 alla månadens gavleconit.  
Diskussions förs och sluten röstning genomförs.  
Beslut om årets gavleconit tas. 
 
4§ Kontaktia – förväntningar styrelsen + budget 
Budgetmässigt just nu ligger kontaktias budget plus. Förslag om att dela ut pris till årets ekonom 
och årets rättsvetare. Utrymme ser helt ok ut, kommentar från skattmästare, budget från oktober 
månad inte fastställd. Självkostnadspriset framförs. Sälja biljetter till eftersläppet på dagen i 
gavlecons monter. Styrelsen bemannar montern. Schema-genomgång för dagen.  
 
5§ Stadgar 
Sekreterare och Kontaktiaansvarig har studerat gavlecons stadgar. Presentation av förslag på nya 
stadgar genomför. Styrelsen inväntar förslag på stadga ändringar till årsmötet 2020.  
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6§ Verksamhetsberättelse 
Information till styrelsen från ordförande.  
 
7§ Buisness Card Handelsbanken 
Mail från handelsbanken angående de nya business card. Dessa kommer vara kreditkort. 
Styrelsen beslutar att: föreningen Gavlecon skall uppta kredit på 30 000 kronor i form av två 
business card i handelsbanken vilka skall utfärdas på Julia Eriksson och Henning Kihlberg.  
 
8§ Samarbete G-tech insparken 
Förslag läggs fram om samarbete med G-tech under vinterinsparken 2020. Vi kommer då att 
använda bådas mötesplatser under insparken. För att gynna bägge parter. Öppnar upp för 
diskussion där positivt vägs mot negativt. Styrelsen ställer sig positiv till detta.  
 
9§ Information från och frågor till: 
Ordförande: Tagit fram nytt hyresavtal med fastighetsägaren. Löptid om10 år. Hyreshöjning 
varje år om 2 % index. Klausul kommer läggas in i hyresavtalet. Förbättring av utsidan på NV 
huset, vem ligger ansvaret på. Föreningsmöte på torsdag 16.00. Studentkortet vill vara med och 
hjälpa till. Julfrukost kommer vara i anslutning till när nya styrelsen är bestämd. Köpa in lite nya 
möbler till NV. Runda bord och plaststolar. Skinnsoffa och skärmar. Bilder på förslag kommer. 
Bygget med toaletten startas i januari.  
 
Vice Ordförande: Årsmötets datum ändras. Diskussion kring hur tal kommer ta plats eller inte.  
Förslag är: 
att valberedningen kör en presentation. Om inga frinomineringar kommer upp så framförs inga tal.  
Beslut: 
att Valberedningen får säga sitt i den här frågan. Förslag läggs fram till valberedningen. 
Sekreterare skriver ihop till valberedningen. Ny lokal på mötet.  
 
Sekreterare: Förslag till sommarinspark 2020 är att ha en dag där grupperna är uppdelade 
klassvis. Inspiration från Gefle studentkår att använda säkerhetsfrågor på gavlecons facebook.  
 
Skattmästare: Skattmästare och sekreterare ska banka de sista kontanterna vi har på NV. 
Kontaktia kan ta lite av kontanterna som finns även sexmästeriet. Uppgifter på hemsidan måste 
uppdateras. Söker kontakt med wildkidslaget. Återbetalning tacksittning 2019, summa mot 
Gavlecon 50 kronor. Styrelsebeslut fastställer återbetalning på 50 kronor. Anledning är att maten 
inte upplevde priset.  
 
Lukas Hägglund & Felix Ramsten avviker 17:43 
 
Näringsliv: Julfrukost nya styrelsen, kollat på olika förslag. Shotluckan kommer på tjejsittningen 
och eftersläpp. Annonser och goodiebags till insparken. Föreläsning ang ledarskap 19 november. 
Tröjor till ÖF är på gång.   
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Utbildning: Vinnare av årets föreläsare är utsedd. Bokloppis lades ner pga. bristande evenemang.  
Lukas Hägglund & Felix Ramsten åter 18.00. 
 
Sexmästeriet: NV ikväll. Under eftersläppet på tjejsittningen så kommer Vou DJa. Vou kommer 
förbereda dagen innan med ljus. Kopparberg hade glömt att lägga in en beställning. 
Valberedningen rullar på och ringer runt till sina nominerade. Inflikning av vice ordförande 
flyttar extra årsstämma till 4/12 pga. valberedning ordförande inte kan infinna sig den 5/12. 
 
Marknadsföring: Försökt få en uppdatering på ovar. Försökt hitta nya medlemsförmåner. 
Märken är godkända och borde vara påväg. Förslag om Julkalender där vi lottar ut priser. Budget 
läggs för detta.  
 
Kontaktia: - 
 
Klubbhus: Nytt handfat i helgen. En snickare gav en offert på 98,5 k. Han tror att det kan bli av 
tidigast januari. Söker kontakt med bygglovshandläggare. Godkännande från fastighetsägare. Om 
någon mot förmodan söker efter vart vattnet stängs av är det i trälådan vid entrén.  
 
10§ Övriga frågor 
SERO har fulltalig styrelse.  
Andreas Jävert sitter i är SEROs valberedning 2020.  
 
11§ Nästa möte 
3 december 2019 
 
12§ Mötets avslutande  
Mötets avslutande 18.33  
	
	
	
	
___________________________________________	 	 ____________________________________________	
Andreas	Jävert																																																																							Emelie	Jakobsson	
Mötesordförande	 	 	 	Sekreterare	
	
	
	
___________________________________________	 	 ____________________________________________	
	 	 	 	 	
Justerare	 	 	 	 Justerare	
 


