
Gavlecon  
Föreningen för ekonomer,  
fastighetsmäklare och rättsvetare 
vid Högskolan i Gävle 
 
Styrelsemöte datum: 2020-03-10 
 
Närvarande: 
Alva Isegren  
Amanda Andersson  
Hannah Björk 
Felicia Engberg  
Niklas Gruvman  
Ester Olsson 
Jesper Goldkuhl  
Fredrik Ulvestaf  
Hampus Häggström  
Lova Lindman  
Anton Molander  
Agnes Nyberg  
Danne Andersson 
 
Frånvarande: 
Erik Andersson 
 
1§ Mötets öppnande 
Klockan: 16.32 
 
2§ Mötesformalia 
Godkännande av kallelse och dagordning 
Val av justerare: Niklas Gruvman och Lova Lindman 
Protokoll att lägga till handlingarna: 20-02-18 
 
3§ Megakonferensen Projektledare 
Styrelsen har fått in tre stycken anmälningar, alla är bra kandidater för uppgiften.  
Beslut om två stycken projektledare tas.  
  
4§ Åsikter från medlemmarna 
Styrelsen vill ha in åsikter från medlemmarna men vi vet inte hur vi enklast ska få dem. 
Förgående års Sexmästeri fick inte in åsikter när de försökte. Förslag ges om att göra en enkät 
och lägga ut i alla klassgrupper. Alla utskott skall skicka in två frågor vardera senast söndag 
till Sekreteraren. 
 
5§ Stödmedlemskap  
Nytt förslag om stödmedlemskap. Det gynnar bara Gavlecon att tillåta utomstående att skaffa 
stödmedlemskap. Maxantal sattes på tio utomstående stödmedlemmar per kväll. Första och 
sista NV-kvällarna varje termin när det brukar vara fullt kommer de ej få komma för att ej 
missgynna våra ordinarie medlemmar. 
Konceptet blir samma som vanliga stödmedlemskapet, bara en egen lista. 
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6§ Upplärning av ansvariga på NV 
Förslag ges om att ha en genomgång någon kväll för dem som inte haft upplärning/de som vill 
gå igenom igen. Listorna skall uppdateras. 
 
7§ Månadens Gavleconit 
Nominerade är: 
Beslut om månadens gavleconit tas. 
 
8§ Val av valberedning 
Ordförande har inte fått in några anmälningar. Styrelsen vet eventuellt några som är 
intresserade så anmälningen hålls öppen längre. Förslag om att nästa gång välja in 
valberedningen samtidigt som styrelsen väljs in. Academic Work kan hålla en föreläsning i 
intervjuteknik för valberedningen.  
 
9§ Rektorsmiddag 
Ingen från Gavlecon kan tyvärr delta på rektorsmiddagen. 
 
10§ Kortinnehavare Handelsbanken 
Styrelsen beslutade att; Gavlecon skall uppta kredit på 30 000 kronor i form av två Business 
Card i Handelsbanken vilket skall utfärdas på Erik Andersson och Alva Isegren. 
 
11§ Information från och frågor till: 
Ordförande: Vi har haft möte om Megan och pratat med kommunen.  
Vice Ordförande: När det kommer en fråga i chatten så svarar alla. Styrelsens engagemang 
för event måste förbättras. Efter bästa förmåga ska en vara med på event. Styrelsen har ansvar 
att få dit folk, då borde även styrelsen komma dit också. 
 
Sekreterare: 
Förslag om att ha schemalagd ”kontorstid” framöver för att underlätta utdelning av 
medlemskort.  
Diskussion började om att ha ett ”kontor” i skolan för Gavlecon. 
Resterande styrelse får gärna be Sekreteraren om hjälp då tid finns över. 
 
Skattmästare: 
 
Näringsliv: 
Oklarheter angående avtal med Civilekonomerna/Akavia skall redas ut så att Akavia står på 
det nya avtalet. 
Näringsliv har haft samtal med Higher Ambition idag och kommer förhoppningsvis skriva 
avtal. 
Börjat planera Brännbollsyran som kommer hållas tisdag 12 maj med oveinvigning samma 
kväll. 
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PwC vill ej vara med på varken sommar- eller vinterinspark utan vill engagera sig mer i 
Kontaktia. Förslag om att fråga PwC om de vill utse årets ekonom. Kontaktia måste då ha ett 
företag till årets rättsvetare också.  
Näringsliv har dubbelkollat med Erik Olsson om Garden Party och det funkar bra. 
 
Utbildning: 
SM deltävlingen är klar och allt gick bra. 
Pluggstuga kommer hållas för tentamen i Extern redovisning A och B den 18 mars kl. 17:00. 
Emil Hansson som är amanuens kommer förbi och hjälper till. Evenemang skall snarast upp 
på Facebook.  
 
Sexmästeriet: 
Sexmästeriet tyckte Beerpongtuneringen som hölls i helgen var lyckad och fick bra respons. 
Tältet för sommarinsparken är ordnat. De har skickat in ansökan om marktillstånd. Skall ringa 
och ordna ljud och ljus snarast. Förslag från ÖF om möte innan insparken med utskotten som 
är involverade i evenemangen under insparken i sommar. Mötet skall hållas snarast. 
Alla event för terminen är planerade. Det har gått bra att få in folk som kan jobba på senaste.  
Alkoholprovet skrivs 30 mars av Ordförande, Sexmästare och Näringslivsansvarig.  
 
Marknadsföring: 
Oveförsäljningen är klar och beställningen är beräknad att komma i april. 
Gavlecons lista hos FUM-kåren är godkänd. 
Styrelsen önskar mer upprepande information om event på sociala medier. 
 
Kontaktia: 
Första mötet kommer hållas imorgon. Projektledaren skall skicka ut informationsmail till 
företagen framöver. Kontaktia kommer hållas 25-26 november. Saknas fortfarande två till tre 
stycken i projektgruppen.  
Förslag ges om att ha en workshop innan Kontaktia för att företagen vill träffa studenterna 
mer avslappnat innan själva dagen.  
 
Projektledaren skall kolla upp om det går att hyra gasklockorna utan att ha deras mat för 
Megakonferensen. 
 
Klubbhus: 
Klubbhusansvarig skall ordna nya lysrör inne på NV, lycko-hjulet ska ut, sätta upp en 
postlåda för förslag, laga grinden och klockan. 
Plywood-skiva som ramp att få in alkoholen lättare. Inköpslista skall ordnas. 
 
12§ Övriga frågor 
Sexmästeriet har ett muntligt avtal med Emil Andersson om att han ska spela på NV så många 
kvällar han kan. Sexmästeriet skall prata vidare med Emil om avtal. Upplysning om att Hugo 
Norberg också kan tänka sig att spela på NV. 
Förslag ges om att styrelsen skall träffas för att städa och rensa på NV. 
Ny adapter måste köpas till DJ-bordet. 
Förslag åt klubbhusansvarig att beställa sophämtning efter varje NV kväll. 
Alla i styrelsen skall diska efter sig när man använt något, speciellt efter event. 
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13§ Nästa möte 
Måndag 6 april 16:30 
 
14§ Mötets avslutande 
Klockan: 17:54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________                   _______________________________ 
Ordförande                                                                   Sekreterare 
 
 
 
 
 
_________________________________                   ________________________________ 
Justerare                                                                       Justerare 


