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Styrelsemöte datum: 2020-04-06 
 
Närvarande: 
Hannah Björk  

Erik Andersson 

Felicia Engberg  

Ester Olsson 

Jesper Goldkuhl 

Fredrik Ulvestaf  

Lova Lindman  

Anton Molander  

Agnes Nyberg  

Danne Andersson  

 

Frånvarande: 

Alva Isegren 

Amanda Andersson 

Niklas Gruvman 

Hampus Häggström 

 
1§ Mötets öppnande 
Klockan: 16:48 
 
2§ Mötesformalia 
Godkännande av kallelse och dagordning 
Val av justerare: Fredrik Ulvestaf och Jesper Goldkuhl 
Protokoll att lägga till handlingarna: 2020-03-10 
 
3§ Vårens evenemang 
Gavlecons alla evenemang under vårterminen förutom Oveinvigningen kommer att ställas in 
på grund av omständigheterna. Oveinvigningen kommer hållas i slutet av maj då den behöver 
bli gjord, den kommer dock ske utan att klubb NV är öppet efteråt. Sexmästeriet funderar på 
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om det går att hålla i något annat evenemang under våren. Något som fungerar trots de nya 
restriktionerna om bordsservering. Förslag om grillning på verandan utanför NV. 
Näringslivsansvarig tillägger att Brännbollsyran inte heller blir av. 
Förslag framförs om det är möjligt att ersätta Garden Party med något litet som alla som vill 
är med och ordnar.  
 
4§ Ove-invigning 
Det blir en Oveinvigning runt den 22 maj och en innan insparken i augusti. Planering sker om 
hur Oveinvigningen får hållas med tanke på Regeringens restriktioner. 
 
5§ Enkät till medlemmarna 
Enkäten är klar men har inte kommit till användning ännu på grund av rådande situation. 
Styrelsen ska tillsammans komma överens om när enkäten skall läggas ut. 
 
6§ Köpa partytält 
Sexmästeriet tycker att Gavlecon skall köpa in ett nytt partytält då de gamla är trasigt. Om 
Gavlecon får tillstånd att servera alkohol på verandan så skulle bordsservering vara möjligt. 
Även till grillningen som föreslogs skulle ett tält vara bra. Det kan även vara användbart till 
annat i framtiden. Skattmästaren måste se över budget och återkomma med svar medan 
Sexmästeriet skall se över priser på tält. 
 
7§ Städdag på NV 
Planering om att få till en städ- och rensardag på NV i slutet på maj. Förslag på datum skrivs 
ut i gruppen och röstning sker. 
 
8§ Månadens Gavleconit 
Nominerade är: 
Beslut om månadens Gavleconit tas.  
 
9§ Information från och frågor till: 
Ordförande: 
 
Vice Ordförande: 
 
Sekreterare: 
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Sekreteraren vill att styrelsen kommer överens om när enkäten skall användas. Förslag om att 
skicka ut enkäten nu för att kunna ta vara på åsikterna ordentligt till nästa termin även om de 
inte går att göra något till denna. Styrelsen hoppas att medlemmarna är aktiva och svarar på 
enkäten även fast de inte är någon aktivitet de kan påverka denna termin.  
 
Skattmästare: 
Skattmästaren säger att det är oklart hur mycket Coronapandemin kommer påverka 
föreningen ekonomiskt. Gavlecon kommer troligtvis tappa mycket intäkter på grund av alla 
inställda evenemang.  
 
Näringsliv: 
Näringsliv har börjat maila med företagen som skall vara med under insparken. 
 
Utbildning: 
Det blir ingen examensceremoni för de som tar examen i sommar. Det blir mest troligt inga 
pluggstugor heller. Utbildning säger att Vice Ordförande fått information om att konferensen i 
SM i Ekonomi är inställd men att tävlingen kommer att ske digitalt. 
 
Sexmästeriet: 
Marktillståndet för tältet till insparken blev godkänt. Vidare funderar Sexmästeriet på 
eventuella event som går att ordna trots pandemin. Skulle det gå att ha ett event på verandan 
behövs en liten bar som går att flytta lätt. 
 
Marknadsföring: 
Marknadsföring föreslår att de skall gå ut med information om att kommande event är 
inställda. Information kommer läggas ut om att kommande evenemang är inställda men att 
möjlighet finns att andra former av event kan hållas. 
 
Kontaktia: 
Datumet för Kontaktia är bestämt till den 17 november. Temat är bestämt. Projektledaren 
skall på möte med skolan i veckan. Företagen är inte så lätta att planera med just nu men 
projektledaren jobbar på som att Kontaktia kommer ske som vanligt. 
 
Klubbhus: 
Det är småsaker som kan behövas fixas men kan vänta tills Klubbhusansvarig är tillbaka i 
Sverige. 
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11§ Övriga frågor 
Projektledare för Kontaktia frågar om Skattmästaren vill se över Kontaktias budget. Budgeten 
skall skickas till Skattmästaren. 
 
12§ Nästa möte 
Tisdag 5 maj 16:30 
 
13§ Mötets avslutande 
Klockan: 17:16 
 
 
 
 
 
 
_______________________________                   ________________________________ 
Ordförande                                                              Sekreterare 
 
 
 
 
_______________________________                   ________________________________ 
Justerare                                                                   Justerare 
 
 
 


