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Styrelsemöte datum: 2020-05-05 
 
 
Närvarande: 
Alva Isegren  
Amanda Andersson  
Hannah Björk  
Erik Andersson  
Felicia Engberg 
Niklas Gruvman 
Ester Olsson  
Jesper Goldkuhl  
Fredrik Ulvestaf  
Hampus Häggström 
Anton Molander  
Agnes Nyberg 
 
Frånvarande:  
Lova Lindman 
Daniel Andersson 
 
1§ Mötets öppnande  
Klockan 16:40 
 
2§ Mötesformalia 
Godkännande av kallelse och dagordning  
Val av justerare: Ester Olsson och Erik Andersson 
Protokoll att lägga till handlingarna: 2020-04-06 
 
3§ Valberedning 2020  
Styrelsen godkänner följande valberedning för år 2020: Amanda Andersson, Fredrik Ulvestaf, 
Hanna Gusén, Adam Johansson och Max Grönkvist. 
 
4§ Sveriges lagbok- säljas? 
Förslag om att samarbeta med ett företag som säljer lagböcker. Gavlecon får köpa in 
lagböckerna till ett givet pris. Sedan sälja dem för valfritt pris. De som ej blir sålda kan sedan 
skickas tillbaka. Frågan är hur många som köper nya lagböcker? Utbildningsutskottet får välja 
huruvida de vill sälja lagböckerna under insparkarnas bokloppisar.  
Styrelsen kommer överens om att köpa in ett antal och prova. 
 
5§ SM i ekonomi 
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Finalen sänds online 16 maj. Styrelsen ska kolla på den. Marknadsföring ska lägga ut 
information på Instagram om finalen och uppmana medlemmar att kolla.  
Semifinalen sker 14 maj kl. 9-12 i sitt eget lärosäte. 
  
6§ Projektgrupp Megakonferensen 2020 
Alla poster till projektgruppen är fyllda utom näringsliv. Personen som sökt till 
föreläsningsansvarig fortfarande tveksam. 
Styrelsemedlemmar får enligt S.E.R.O. vara med i projektgruppen om de vill. 
 
7§ Utomlandsstudier 
Näringslivsansvarig har ansökt om en utbytestermin och kommer åka om det blir av. 
Högskolan i Gävle har ej tagit beslut om de kommer skicka iväg utbytesstudenter. Posten 
kommer att fungera utomlands också. Vice Näringsliv samt resten av styrelsen tycker att det 
är okej. 
 
8§ Städning av NV 
På grund av att allas pluggsituation ser olika ut så blir det ingen gemensam städdag. En lista 
görs av Ordförande så kan alla gå till NV och städa när de kan.  
Sexfesten flyttas till vintern då det inte är många som hunnit jobba ihop några pass. 
 
9§ Uppföljning enkät 
En del svar har kommit in. Enkäten läggs ut igen och sammanställs därefter innan terminen är 
slut. 
 
10§  Månadens Gavleconit 
Daniel Andersson ankommer klockan 17:10. 

Nominerade är: 
Beslut om månadens Gavleconit tas.  

11§ Information från och frågor till: 
Ordförande:  
Vice Ordförande: 
Ordförande samt Vice Ordförande har på senaste svarat på mail. De har dialogmöte 6 maj. 
Snart ska Ordförande, Sexmästaren och Näringslivsansvarig skriva alkoholprovet. Datum ej 
valt. 
 
Sekreterare:  
Fixar endast de runt enkäten.  
 
Skattmästare:  
Skattmästaren blev precis klar med bokföringen för april. Gavlecon har just nu ungefär lika 
mycket kostnader som förra året vid denna tidpunkt. Ganska mycket mindre intäkter vilket 
beror på alla inställda evenemang. 
 
Näringsliv:  
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Näringsliv svarar på mail inför insparken. De har även kontaktat alla företag inför insparken. 
Företagen är sega på att svara. 
Handelsbanken vill se mer samarbete med styrelsen för att träffa mer studenter och vill därför 
ha förslag på vad de kan hitta på. Näringsliv anser att de behövs en tätare kontakt med 
Handelsbankens kontorschef. 
 
Utbildning:  
Utbildning förbereder för semifinalen 14 maj. De har knappt fått någon information om den 
från någon. Utbildning försöker fixa en tentavakt till semifinalen. 
 
Sexmästeriet:  
Sexmästeriet har fixat lite inför insparken. Han som ordnar ljud och ljus till insparken har 
givit Gavlecon en garanti att svara senast en vecka innan insparken börjar om det behövs eller 
inte. Tältet är beställt och de har inte samma garanti.  
Sexmästeriet förbereder även inför oveinvigningen. 
 
Marknadsföring:  
Det är inte mycket som händer. 
 
Kontaktia:  
Projektgruppen har börjat prata med företag där några är intresserade. Inga avtal skrivna ännu. 
Företagen är sega på att svara. Diskussion men Högskolan om att Kontaktia kanske måste 
flyttas fram. Företagen kommer få tillbaka pengarna om Kontaktia inte blir av vilket gör 
företagen lite mer motiverade i dessa tider. 
En reklamfilm kommer spelas in för att avslöja temat. Projektledaren vill gärna att några i 
styrelsen ställer upp i filmen. 
 
Klubbhus:  
Fortfarande fast på Åland. 
 
11§ Övriga frågor 
Inget partytält kommer köpas då det inte ska läggas ut mer utgifter än nödvändigt samt att det 
inte blir några event.  
Förslag om en presentation av styrelsen så de nya studenterna får koll på vilka som sitter i 
styrelsen och på vilken post. Lämna in texter till presentationer till Marknadsföring senast 
söndag 10 maj. 
 
12§ Nästa möte 
Måndag 8 juni 16:30 
 
13§ Mötets avslutande 
Klockan 17:45 
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________________________________                  ________________________________ 
Ordförande                                                                Sekreterare 
 
 
 
_______________________________                    ________________________________ 
Justerare                                                                    Justerare 


