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Inledning  
Enligt Gavlecons stadgar ska styrelsen för verksamhetsåret 2019 avsluta sitt uppdrag med att 
skriva en verksamhetsberättelse. Detta är ett dokument som återspeglar det gångna året för 
Gavlecons verksamhet. Verksamhetsberättelsen ses som en uppföljning av den 
verksamhetsplan som styrelsen för verksamhetsåret 2019 skrev i början av sitt verksamhetsår. 
Varje utskott fick då skriva sin egen del av styrelsens verksamhetsplan och därmed kommer 
även verksamhetsberättelsen vara uppdelad för respektive utskott. Därför vill vi härmed 
avlägga vår verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 för att återge hur året har 
förflutit.  
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Verksamhetsåret 2019 
 
Styrelsens övergripande målsättning under verksamhetsåret 2019 har varit att arbeta för 
medlemmarnas och föreningens bästa. Detta anser vi att sittande styrelse har gjort genom att 
vi i början av verksamhetsåret pratade med föreningens medlemmar och utvärderade vad vi 
kunde göra för att förbättra verksamheten. Exempelvis drog vi ned på antalet NV-kvällar, 
förbättrade säkerheten på NV samt erbjöd en bokloppis vid två tillfällen under 
verksamhetsåret. För att underlätta för nya medlemmar att bli medlemmar i Gavlecon har vi 
även sett till att öppna medlemsregistrering via webb-enkäter under höst- och vinterinspark. 
Detta underlättar för medlemmarna genom att det är enklare och tar mindre tid. Den respons 
vi fått tyder även på att förändringen är uppskattad av medlemmarna.  
 
Styrelsemedlemmarna för Gavlecon 2019 har varit drivna och har alltid haft medlemmarnas 
och föreningens bästa i åtanke. Vi har haft en ömsesidig respekt för varandra och visat 
engagemang för föreningen - vilket vi i sin tur tror har smittat av sig till föreningens 
medlemmar. Vi upplever nämligen att viljan av att engagera sig ideellt har ökat detta år då 
svårigheterna med att få personal till våra evenemang inte har varit lika stora som vi upplevt 
att de varit under tidigare verksamhetsår.  
 
Förbättringar av vårt klubbhus Nya Vall har skett genom att ett räcke har byggts runt 
huvudentrén. Detta för att förbättra säkerheten för våra medlemmar då huvudentrén ligger i 
direkt anslutning till en trafikerad bilväg. Vi har också byggt ett till WC-rum på Nya Vall, 
vilket vi tror kommer underlätta för medlemmarna, då det tidigare bara funnits en toalett som 
bidragit till långa köer.  
 
Under året är vi glada över att ha tecknat två nya avtal med samarbetspartners, Academic 
Work samt Shotluckan. Dessvärre har avtalet med Akademikerförbundet SSR upphört. 
Gavlecon har under 2019 bytt bank – från Swedbank till Handelsbanken då Handelsbanken är 
en huvudsponsor till Gavlecon.  
 
Styrelsen för 2019 har arbetat mycket för att få alla medlemmar att känna sig delaktiga i 
föreningen, oavsett vilket program de tillhör. För att skapa detta valde vi därav att inte bara ha 
ett pris för årets ekonom under arbetsmarknadsdagen för ekonomer och rättsvetare 
(Kontaktia), utan vi delade även ut ett pris till årets rättsvetare. Vi har även anordnat herr-
sittning då det tidigare bara anordnats tjej-sittningar.  
 
Styrelsen har representerat Gavlecon på Högskolan i Gävle genom att delta på öppet hus, 
föreningsmöten och utskottsträffar. Vi har fortsatt vårt samarbete med Högskolemäklarna 
genom att anordna ett lyckat Gardenparty samt deltagit på olika utbildningar. Styrelsen har 
också deltagit på konferenser och resursdagar som anordnats av Sveriges Ekonomföreningars 
Riksorganisation (S.E.R.O). Under dessa konferenser och resursdagar har styrelsens 
medlemmar representerat föreningen mycket väl och skapat nya kontakter som har kommit att 
främja vår verksamhet med nya idéer.  
 
 
 
 
 
 
 



Ordföranderiet 
Ordföranderiet har under verksamhetsåret 2019 sett till att sittande styrelse har fått en 
grundläggande förståelse för föreningens stadgar och vad dessa innebär. Styrelsens 
medlemmar har under det gångna året därmed verkat inom ramen för föreningens stadgar.  
 
Ordföranderiet har arbetat för att skapa en öppen miljö och för att bistå med de resurser som 
styrelsens medlemmar behövt för att nå sina mål för respektive utskott. Ordföranderiet har 
uppmärksammat och stöttat varje styrelsemedlem genom att ha enskilda samtal med 
respektive styrelsemedlem. Detta för att se till att varje individ känner sig sedd och för att 
främja god kommunikation. Genom dessa utvecklingssamtal har vi i ordföranderiet kunnat 
stötta varje individ och se till att de har kunnat nå sina uppsatta mål för verksamhetsåret. 
 
Ordföranderiet har under verksamhetsåret deltagit på föreningsträffar och möten med Gävle 
kommun, vilket vi upplever har stärkt relationen mellan dessa och Gavlecon. Ordförande har 
även närvarat på alla fullmäktigemöten som hållits i samband med konferenserna som 
S.E.R.O anordnar. Ordförande har därmed bidragit med åsikter för att förbättra 
organisationen. Vi är tacksamma över att ha utvecklat en god kontakt med S.E.R.O, och deras 
stöd i form av bland annat projektstöd och utbildningar har varit mycket värdefulla för oss. 
Ordföranderiet har under verksamhetsåret 2019 även arrangerat Gardenparty tillsammans med 
Högskolemäklarna.  
 
 
Skattmästare 
Under verksamhetsåret 2019 har skattmästaren haft huvudansvaret för Gavlecons ekonomi. 
Detta har innefattat ansvaret för samtliga inbetalningar, utbetalningar samt ansvaret för att 
upprätta den löpande bokföringen under verksamhetsåret. Skattmästaren har tillsammans med 
skattmästarinnan från 2018, ordförande 2019 och vice-ordförande 2019 planerat budgeten för 
verksamhetsåret 2019. Skattmästaren har under året haft budgeten som underlag för att tillse 
att styrelsen inte överskrider sin befogenhet samt drar på sig för stora kostnader utifrån 
budgeten. Skattmästaren har under året med jämna mellanrum haft budgetuppföljningar med 
resterande delar av styrelsen för att uppmärksamma, presentera samt förklara hur föreningens 
ekonomi varit under året samt uppmärksammat hur ekonomin varit i förhållande till budgeten. 
Skattmästaren har under året haft genomgångar med resterande delar av styrelsen för att öka 
den ekonomiska förståelsen för att styrelsen skall få en bättre förståelse för de 
rättigheter/skyldigheter styrelsen har mot tredjeman. Resultaten för verksamhetsåret 2019 
avslutades med ett negativt resultat som var marginellt större än det negativa resultat som 
planerades i budgeten. Under det tredje och fjärde kvartalet 2019 insåg skattmästaren att det 
beräknade resultaten för året troligtvis skulle bli större och positivt vilket ledde till att 
skattmästaren uppmärksammat övriga styrelsen om detta. För att åtgärda detta har styrelsen 
påbörjat renoveringar av Nya Vall för att förbättra medlemmarnas upplevelser vid deras 
vistelse på föreningens klubbhus.  
 
Under verksamhetsåret har skattmästaren tillsammans med resterande styrelsen beslutat om 
att föreningen skall avsluta sin kontanta hantering samt att avskaffa de resterande kontanter 
som funnits kvar i verksamheten. Anledningen beror på att föreningen under 2018 
införskaffat betalningsfunktion för kort. Under 2019 har styrelsen endast använt sig av 
betalmedel i form av kort och swish. Styrelsen har under samtliga tillfällen och evenemang 
2019 ej noterat något behov eller önskemål från medlemmar eller kunder att betala med 
kontanter. Under tredje kvartalet 2019 föreslog skattmästaren att kvarvarande kontanter i 
föreningen skulle börja fasas ut. Under det fjärde kvartalet 2019 bokförde skattmästaren ett 



innehav på 0,0kr i kontanter. Avskaffandet av kontanter finns också noterat i föreningens 
årsredovisning för 2019.  
 
Skattmästaren har under verksamhetsåret 2019 sett över möjligheterna att byta bank från 
Swedbank till Handelsbanken. Anledningen för bankbytet har varit att Gavlecon inte har 
något samarbetsavtal med Swedbank, samt att Gavlecons huvudsponsor/samarbetsparter varit 
Handelsbanken sedan en tid tillbaka. Skattmästaren har under ett styrelsemöte presenterat 
förslag om att öppna ett bankkonto hos Handelsbanken för styrelsen, vilket röstades igenom. 
Under tredje kvartalet 2019 har skattmästaren och vice-ordförande tecknat avtal med 
Handelsbanken. Under det fjärde kvartalet 2019 har skattmästaren tillsammans med 
kontaktperson på Handelsbanken avslutat samtliga avtal och konton hos Swedbank. 
Bankbytet finns också noterat i föreningens årsredovisning för 2019. 
 
Sekreterare 
Sekreteraren har under året upprättat ett protokoll i samband med varje styrelsemöte för att 
dokumentera diskussioner och beslut, så att medlemmarna kan ta del av dessa. Vidare har 
sekreteraren haft det övergripande ansvaret för Gavlecons alla medlemmar genom att upprätta 
listor över ordinarie medlemmar, stödmedlemmar samt alumnimedlemmar. Sekreteraren har 
lagt ner mycket tid under året på att, i stort sett hela tiden, vara tillgänglig som stöd för 
medlemmarna som haft frågor, men även för andra utskott i styrelsen, främst 
skattmästarinnan, där sekreteraren fungerat som en hjälpande hand vid behov. Sekreteraren 
har tillsammans med marknadsföringsutskottet designat om medlemskortet. Sekreteraren har 
valt att införa nya rutiner kring medlemsregistrering i form av webbaserade enkäter. 
Avslutningsvis har sekreteraren funnits till som stöd till projektgrupper och har genom sina 
egna idéer och förslag verkat för föreningens bästa i alla sammanhang. 
 
Näringslivsutskottet 
Vi i näringslivsutskottet, verksamhetsår 2019, har arbetat för att behålla och stärka de 
befintliga samarbeten som existerar i Gavlecon för att få långsiktiga och stabila relationer som 
gynnar både våra medlemmar och våra samarbetspartners. För att lyckas med detta har vi haft 
god kontakt med samtliga företag, även haft företagsträffar med de som varit intresserade av 
det. Det har dessutom varit bra närvaro av våra samarbetspartners vid årets insparkar som 
också leder till en starkare relation mellan Gavlecons medlemmar och våra samarbetspartners. 
 
Vi hade i slutet av 2019 den årliga julfrukosten tillsammans med våra samarbetspartners som 
tack för året som varit. Ett av målen som vi jobbat för under 2019 var att få in en 
samarbetspartner till föreningens rättsvetare, vilket vi tyvärr inte har kunnat avsluta, men 
hoppas att framtida personer inom utskottet ska fortsätta att jobba för. Under 2019 har alla 
befintliga avtal blivit förnyade, förutom avtalet med Akademikerförbundet SSR som 
upphörde då företaget bytte kontaktperson som inte ansåg att deras investerade pengar gav 
dem något värde. Vi är däremot stolta över att ha dragit in 2 nya samarbetspartners som är 
Academic Work och Shotluckan. Tack vare ett bra samarbete och en sammanhållen styrelse 
har vi fortsatt behålla de goda samarbetena med våra partners och stärkt banden för 
framtidens styrelser. 
  
Utbildningsutskottet 
Utbildningsutskottets mål för 2019 var främst att agera mellanhand för studenter och lärare på 
Högskolan i Gävle. Genom att ta vara på studenternas åsikter och synpunkter strävade vi mot 
att utveckla och höja kvalitén på utbildningen. 
 



Under året tog vi tillvara på studenters synpunkter på utbildningen där exempelvis frågor om 
kvalité på föreläsningar och åsikter på hur utbildningen i övrigt kan förbättras. Dessa 
synpunkter diskuterades löpande under året med Zahra Ahmadi, avdelningschef för 
Avdelningen för Utbildning och Ekonomi på Högskolan i Gävle. 
 
Vidare under året anordnades det nationella mästerskapet SM i Ekonomi och 
utbildningsutskottet var projektledare för deltävlingen på Högskolan i Gävle. Inför 
deltävlingen hade vi som mål att höja antalet tävlande och siktade även på att ta fram ett så 
bra tävlande lag som möjligt. Vi jobbade flitigt med detta och är nöjda med antalet lag som 
ställde upp i deltävlingen. Vi är även väldigt stolta över det vinnande lagets prestation under 
finalhelgen i Göteborg då de var det första laget någonsin från Högskolan i Gävle att komma 
topp 4 i landet. 
 
Ett annat mål som utbildningsutskottet har arbetat flitigt med under året är utvecklandet av 
pluggstugan som traditionsenligt ges två-tre gånger per termin på Nya Vall. Vid två tillfällen 
har lärare från skolan närvarat för att hjälpa våra ambitiösa studenter. I verksamhetsplanen 
inför 2019 angavs det att ambitionen även var att bjuda in företag. Vilket genomfördes under 
hösttermin då Grant Thornton medverkade och hjälpte studenter med bland annat 
externredovisning.  
 
Nytt för i år är att vi även har arrangerat en bokloppis. Ett tillfälle där studenter var välkomna 
att både köpa och sälja böcker till varandra. Vi är ganska nöjda med resultat men den här 
gången var efterfrågan på böcker större än utbudet, vilket gjorde att alla som kom inte 
lyckades köpa det man önskade. För att utveckla det framåt kan man arbeta mer proaktivt med 
att fler ska sälja kurslitteratur. 
 
På Kontaktiabanketten i november delade utbildningsutskottet ut pris för Årets Föreläsare 
2019, vilket gick till Jonas Kågström. 
 
Sexmästeriet  
Under verksamhetsåret så har vi i sexmästeriet uppnått de ekonomiska mål som satts och stått 
för en mycket bra försäljning samt hållit sig inom budget. Målet om att involvera Gavlecons 
medlemmar allt mer anser vi har gått i linje med vad föregående sexmästeriet har byggt upp 
då vi har fortsatt med konceptet ”Tjejsittning” då en projektgrupp från Gavlecons medlemmar 
har tillsatts och hållit i hela sittningen. Vi har under verksamhetsåret 2019 för första gången 
startat ett liknande koncept i form av en ”Herrsittning” med liknande upplägg och samma 
premisser som tjejsittningen. 
 
Vidare så har vi valt att dra ned antalet KLUBB NV-kvällar i syfte att när vi väl har öppet så 
vill vi ha fullt hus. Detta har visat sig väldigt lyckat då feedbacken från medlemmar varit 
positiv och försäljningen från sexmästeriet aldrig har varit bättre. Under första halvåret gjorde 
vi några försök med PUB NV utan vidare lycka, vilket ledde till att detta inte var någonting vi 
fortsatte med under verksamhetsårets andra halva.  
 
Vi har även arbetat för att utöka sortimentet i baren på Nya Vall samt att tydligare disponera 
vad vi säljer i baren. Utöver detta så har vi gjort en helt ny drink-lista med en ny drink för 
varje förening på skolan och givit dem namn efter respektive förening. Detta anser vi går i 
linje med det mål vi uppsatt om att stärka samarbetet och relationen med andra föreningar på 
skolan.  
 



Marknadsföringsutskottet 
Marknadsföringsutskottets huvuduppgift är att dela med sig av information om aktiviteter och 
evenemang som Gavlecon anordnar. 

Vi inledde styrelseåret med att analysera vad vi ansåg oss vilja göra med utskottet och 
strukturera upp en plan över vad vi behövde göra för att nå våra mål. Föregående års utskott 
gav oss en tydlig och utvecklad struktur för hur arbetet skulle utföras på bästa sätt och utifrån 
det valde vi att utveckla vidare våra tankar och idéer för året. Under året har utskottets 
verksamhet till stor del ägnat sig åt att sälja overaller, utveckla nya overallmärken, fota samt 
filma under medlemsevenemang och lägga stort fokus på rörligt material så som filmer till 
våra sociala medier. 

Från tidigare år låg tydliga styrdokument med alla mallar för exempelvis veckoscheman på 
vår Google Drive vilket underlättade vårt arbete direkt från start. Google Drive har vi arbetat 
aktivt med under året och fört vidare till nästa styrelses utskott.  

Fokus under året har varit att lösa det inledande problemet med overall-leverantör och i bästa 
fall finna en billigare och enklare leverantör som håller god kvalitet. Därför valde vi att ägna 
stor del av året att ta kontakt med leverantörer, ta fram kostnadsförslag och beställa 
provstegar för att försäkra oss om att overallerna skulle hålla samma kvalitet som de 
nuvarande. Vi fann att det inte fanns något bättre alternativ för oss i nuläget och valde därefter 
att tillsvidare fortsätta med nuvarande leverantör. 

Inledningsvis under styrelseåret ändrades förutsättningarna för marknadsföringen drastiskt då 
definierade lagar gjorde det omöjligt att ha öppna marknadsföringskanaler och minskade 
förmågan att sprida budskapet och intresset till nya medlemmar. De nya förutsättningarna 
medförde behovet av att rensa och strukturera upp våra konton på Facebook och Instagram så 
att endast aktiva medlemmar fick följa oss. 

Till nästa års marknadsföringsutskott anser vi att en grafisk profil bör upprättas för att få en 
enhetlig layout på det material som läggs upp på sociala medier då vi under året känt att det 
saknats i våra nuvarande kanaler. Utöver det kan det med fördel struktureras upp med vilket 
material som läggs ut på respektive medie. 

Föregående års utskott lade stort fokus på att nå ut till medlemmarna i filmformat då de ansåg 
att det hade en stor slagkraft och fångade medlemmarnas uppmärksamhet. Det här ville vi 
arbeta vidare på och valde att lägga stort fokus på att marknadsföra Brännbollsyran di 
Gavlecon med filmer. Vi använde oss av gammalt filmat material för att göra Teasers inför 
evenemanget för att öka intresset och valde att lotta lagen till turneringen via Livestream för 
att öka medlemmars intresse och deltagande. Stort fokus lades dessutom på en Julkalender 
som lades ut i 25st avsnitt med nya priser att vinna varje dag. Det valde vi att göra då vi 
tyckte att det skulle engagera våra medlemmar på sociala medier.  

Ett mål för året var att öka medlemmarnas engagemang. Det här känner vi att vi har lyckats 
med då vi ser att fler medlemmar är aktiva i föreningen. Dessutom har sålt många fler 
overaller i år jämfört med förra året. Vi anser även att vi har lyckats då antalet besökare på 
våra evenemang har ökat under både vårtermin och hösttermin där det finns ett stort intresse 
från medlemmar att delta. 

Vi anser att vi lyckas väl med föreningens marknadsföring under året och att medlemmarna 
har nåtts av de budskap vi ville. Vårat fokus har även legat på att bibehålla och utveckla 
strukturen samt förutsättningarna för nästkommande styrelse.  



Klubbhusansvarig 
Under detta verksamhetsår har jag som Klubbhusansvarig för Gavlecons klubbhus Nya Vall 
genomfört ett antal projekt för att förbättra vår lokal. Förutom den vardagliga driften av huset 
som sophämtning och skottning har jag genomfört ett par större förändringar. 
Verksamhetsårets första projektet var att måla om garderoben, detta för att färgerna ska passa 
till vår sponsor Svensk Fastighetsförmedling.  

Efter sommaren byggdes det även nya staketet utanför Nya Vall. Detta för att förhindra att 
studenterna att stå och köa på̊ vägen, vilket är en säkerhetsrisk som vi vill förhindra. Att 
bygga ett staket var en åtgärd vi själva tog samtidigt som jag även haft kontakt med 
kommunen för att se till att de ska sänka hastigheten utanför vårt klubbhus. Ett projekt som 
krävde mycket tid men som fick ett mycket bra resultat!  

Det största projektet under verksamhetsåret har varit att få till en ytterligare 
wc-rum. Efter mycket planering och letande efter rätt firma har nu Rörfokus påbörjat 
byggnation och det ser i nuläget att bli riktigt bra! På grund av bygglovsanledningar blir det 
en stor pissoar istället för en klassisk toalett. Förhoppningsvis kommer nu toalettköerna på 
NV förkortas ordentligt när det nya WC-rummet blir klart.  

Projektledare för arbetsmarknadsdagen Kontaktia 
Projektgruppen för Kontaktia 2019 menar att syftet vi hade för dagen uppfyllts. Dagen 
började med frukost för studenter och utställare där de kunde mingla. Sedan fick studenterna 
en föreläsning av Snacka Snyggt AB. På föreläsningen fick studenterna verktyg för att 
konversera med andra personer. Vårt syfte med denna föreläsning var att dem skulle känna 
sig trygga med att sedan ta kontakt med företagarna men också för framtiden. Under mässan 
deltog 19 organisationer för både ekonom- och rättsvetarstudenter. Studenter erbjöds innan att 
skicka in sina CVn för att företagen i förväg skulle kunna välja ut studenter som de vill träffa 
för ett personligt möte under dagen. Dagen avslutades med en bankett för ekonomer och 
rättsvetare samt utställarna där utmärkelser från dagen och året delades ut. Nytt för i år var att 
vi valde att dela ut pris för både årets ekonom och årets rättsvetare. Efter banketten var alla 
medlemmar välkomna för att avsluta Kontaktia 2019. Vi i projektgruppen är nöjda med dagen 
och kvällen, där vi fick uppskattning för vårt jobb. Under året har vi haft planeringsmöten för 
att kunna arrangera denna dag för att få ett så bra resultat av den som möjligt. 
 


