
Gavlecon  
Föreningen för ekonomer,  
fastighetsmäklare och rättsvetare 
vid Högskolan i Gävle 
 
Styrelsemöte datum: 2020-02-18 

 
Närvarande: 

Alva	Isegren	
Amanda	Andersson	
Hannah	Björk	
Erik	Andersson	
Felicia	Engberg	
Niklas	Gruvman	
Ester	Olsson	
Jesper	Goldkuhl	
Fredrik	Ulvestaf	
Hampus	Häggström	
Lova	Lindman	
Anton	Molander	
Agnes	Nyberg	
Frånvarande: 

Danne	Andersson	
 
1§ Mötets öppnande 

Klockan: 17:42 

 
2§ Mötesformalia 

Godkännande av kallelse och dagordning: Godkänns 

Val av justerare: Agnes Nyberg och Felicia Engberg 

Protokoll att lägga till handlingarna: 12-02-20 

3§ FUM-Kåren 
FUM är Kårens beslutande organ och ska innehålla representanter från varje förening. 
Styrelsen beslutade om att låta Hannah Björk, Lova Lindman, Jesper Goldkuhl och Agnes 
Nyberg sitta som representanter från Gavlecon. Styrelsen tog beslut om att låta Amanda 
Andersson, Ester Olsson och Anton Molander vara reserver som skall finnas tillgängliga vid 
möten.  
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4§ Kontaktmannakonferensen 
Gavlecon kommer att delta med 9 personer från styrelsen vid Kontaktmannakonferensen i 
Karlstad 20-23 februari. Minibuss är bokad. 

5§ Styrelseoutfit 
Styrelsen har i år beslutat om att inte följa tidigare års ”Styrelse-outfit” som skall bäras när 
styrelsen representerar Gavlecon utåt. Styrelsen får själva välja vad de vill ha på sig under 
t.ex. konferenser. 

6§ Kick-off 

Styrelsen tog beslut om att vänta med en Kick-off tills det blir varmare ute eller till slutet av 
styrelseåret för att göra något större då.  

 
7§ Hockey 
Den 27 februari kl. 16-17 Håller Grant Thornton i styrelseutbildning för hela styrelsen. De 
bjuder sedan på pizza. På kvällen var planen att hela styrelsen skulle med Grant Thornton, 
men Näringsliv berättade att de endast har 5 platser till hockeyn då de delar loge med ett annat 
företag som också kommer vara där. Niklas får en av platserna som är kontaktperson till 
Grant Thornton. Lottning skedde om vilka som fick resterande platser. Resten av styrelsen 
skall höra med kåren om det finns biljetter till hockeyn. 

8§ Utvärdering inspark 
Upplärningen under insparken upplevdes bristfällig av någon och fungerande av någon. 
Styrelsen skall uppdatera check-listan över hur NV fungerar.  

9§ Månadens Gavleconit 
Nominerade är: 

Beslut om månadens gavleconit tas.  

10§ Garden Party 
Datum för Garden Party satt 21 maj. Söderheilmska är bokat. Näringsliv ska dubbelkolla 
förminglet med Erik Olsson. 

11§ Användning av sociala medier 
Endast Marknadsföring och Sexmästeriet använder Gavlecons sociala medier.  

12§ Val av valberedning 
Enligt stadgarna ska valberedningen väljas in med styrelsen. Styrelsen fick godkänt av 
stämman på årsmötet att välja valberedningen i efterhand. Två ifrån styrelsen är valda att sitta 
i valberedningen. Ordförande kommer att välja de utomstående efter intresseanmälningar. 
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13§ Nya villkor för stödmedlemmar 

Enligt alkohollagen ska medlemmar ha ett intresse för föreningen, dvs. att hen skall studera på 
skolan eller vara medlem i en annan förening. Styrelsen planerar att ändra i stadgarna.  

 
14§ Information från och frågor till: 

Ordförande: 

Ordförande har börjat planera Garden Party. 

 
Vice Ordförande: 
Vice ordförande har börjat planera Garden Party. 

Sekreterare: 

Raderar medlemmar på Facebook. 

 
Skattmästare: 

Skattmästaren har ej fått tillgång till banken ännu. Förhoppningsvis denna veckan så allt 
funkar som det ska och utbetalningar kan ske. Styrelsen fick ett papper med information om 
vad som skulle underlätta skattmästarens arbete. 

Näringsliv: 
Första avtalet förnyat. De har nu presenterat sig för alla företag. De har även fått en förfrågan 
om nytt samarbete.  

Utbildning: 

Förberedelser sker för deltävlingen i SM i ekonomi 4 april. 9 stycken lag är anmälda. Pratat 
med Grant Thornton om mingel 6 april för de som deltagit. 

Programansvarig för ekonomprogrammet berättade att programmet ska ändras tillbaka till de 
förgående igen. 

Bokloppisen under insparken var obefintlig och måste förbättras till i sommar. De i styrelsen 
som ringer de nya studenterna kan informera om böcker/bokloppis. 

 
Sexmästeriet: 
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Sexmästeriet har haft kontakt med kommun, anmält nya styrelsen samt pratat om tillstånd. 
Planerat de flesta event inför vårterminen samt satt ut ansvariga. Sexmästeriet skall ha kontakt 
med Teknologernas sexmästeri för att event ej skall krocka. 

Planerar att byta ut från att ha två leverantörer till att endast ha Martin & Servera. Skall höra 
om nya jobbtröjor till NV. Skall även räkna på priserna på NV ifall de ligger bra eller skall 
höjas.  

Sexmästeriet har kontakt med sommarens insparksgrupp.  

Förslag om att sälja märken när de säljer biljetter till event. 

 
Marknadsföring: 

Marknadsföring håller just nu på med overallförsäljning. 

Förslag ges om nya märken, t.ex. ett styrelsemärke. 

Protokollen på hemsidan skall justeras. Förra protokollet skall läggas upp, ett funkar ej att gå 
in på. 

 
Kontaktia: 

Projektgruppen börjar fyllas, de ska ha sitt första möte snart.  

Vill marknadsföra Kontaktia med hjälp av Gavlecon. Projektansvarig vill hitta företag som 
håller på med marknadsföring samt företag för rättsvetare. 

 
Klubbhus: 

Skall köpa något att ha i pissoaren så de luktar gott. 

 
14§ Övriga frågor 

Ett företag som vill samarbeta har mailat både Marknadsföring och Näringsliv. De måste ha 
kontakt med varann så ej båda svarar. 

SERO vill ha årets sista konferens, Megakonferensen i Gävle. Styrelsen skall höra runt samt 
göra en intressekoll för att i så fall få ihop en projektgrupp till det.  

Fotografering av styrelsen skall ske snart, styrelsen skall komma överens om när. 

Förslag om en ”bötesburk” för styrelsen. 
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15§ Nästa möte 

10 mars 16:30 

 
16§ Mötets avslutande 

Klockan: 19:16 

 

 

 

 

_________________________                                 ____________________________ 

Ordförande                                                                Sekreterare 

 

 

________________________                                  _____________________________ 

Justerare                                                                    Justerare 


