
Gavlecon  
Föreningen för ekonomer,  
fastighetsmäklare och rättsvetare 
vid Högskolan i Gävle 

 
Styrelsemöte datum: 2020-06-08 

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

Klockan 18:05 

 
2§ Mötesformalia 

Godkännande av kallelse och dagordning 

Val av justerare: Amanda Andersson och Agnes Nyberg 

Protokoll att lägga till handlingarna: 20-05-05 
 

3§ Antagningsbesked – Ringa nya studenter 

Första antagningsbeskedet kommer 9 juli, det andra kommer den 30 juli. Förra året ringde 
styrelsen de nya studenterna efter båda antagningsbeskeden. I år togs beslutet av styrelsen om 
att endast ringa efter det andra beskedet. 

 
4§ Alternativ ifall restriktionerna kvarstår  
Kåren har några olika planer beroende på hur restriktionerna kvarstår.  
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Kåren tar gärna emot idéer om hur eventen skall ordnas om  
restriktionerna är detsamma som nu. Kvarstår restriktionerna  
har styrelsen beslutat om att endast Gavlecons medlemmar  
kommer få vistas i tältet då platserna redan är begränsade.  
Styrelsen har kommit med förslag om att lagen har egna tält-kvällar.  
Förfesterna fungerar som vanligt utomhus, lagledarna får hålla koll 
så det ej överstiger 50 personer på platsen. Summergames bör också  
fungera som vanligt, eventuellt större mellanrum mellan montrarna för  
extra stort utrymma. Ett förslag är också att bara de nya studenterna samt lagledarna skall 
vistas där. 
 

5§ Resning av tält och nattvakter 
Troligtvis reser styrelsen tältet den 16 augusti, dagen innan fogdeutbildningen. Styrelsen 
beslutar om att ha en låst container i år igen för att slippa agera nattvakter. Det får ske en 
ordentlig upplärning så att alla som skall vara ansvariga vet hur de funkar och ej behöver 
ringa runt. 

 

6§ Övrigt om vårt ansvar under insparken 
Styrelsemedlemmarna brukar ha två kvällar vardera där en är ansvarig. Sexmästeriet för den 
mesta kontakten med ÖF och ordföranderiet för den mesta kontakten med lagledare för de nya 
studenterna som behöver hjälp under insparken. Näringsliv för den mesta kontakten med 
företagen. Ett möte kommer ske innan insparken för att alla ska ha koll på vad de ska göra 
under veckan.  

 

7§ Fogdar från andra föreningar  
Styrelsen har beslutat om att tillåta andra föreningar att vara med på Gavlecons inspark i den 
mån det går. Även detta beror på restriktionerna i augusti. Om restriktionerna står fast som nu 
går det tyvärr inte att tillåta andra föreningar att delta. 

 

8§ Månadens Gavleconit 

Nominerade är: 

Beslut om månadens Gavleconit tas. 

 
9§ Information från och frågor till: 



Gavlecon  
Föreningen för ekonomer,  
fastighetsmäklare och rättsvetare 
vid Högskolan i Gävle 

 
Ordförande & Vice Ordförande:  

Välkomstbrev har skrivits, ÖF har fotograferats. Möte skall  
ske med kåren och ÖF angående insparken. 
 
Sekreterare: - 

 
Skattmästare:  

Skall bokföra maj månad. 

 
Näringsliv:  

Näringsliv samlar in annonser till insparken. Förnyar ett avtal.  

En lista har gjorts med vad företagen skall bidra med till insparken. 

Näringslivsansvarig har ännu inte fått svar från skolan om utbytesterminen.  

 

Utbildning:  

Avslutningsceremonin var den 3 juni. Utbildning har fått mail om lagböckerna men ej kunnat 
svara ännu då det är oklart om hur insparken sker.  

 
Sexmästeriet: - 

 
Marknadsföring:  

Trotts sista anmälningsdag söker ÖF fusknollor och lagledare för att en inspark skall kunna 
genomföras. Ber styrelsen kolla med folk om de kan tänka sig att vara. 

 
Kontaktia: 

Projektledaren kontaktar företag och har fått in några som börjar bli intresserade. 
Projektgruppen kikar på föreläsare och underhållning. 

 
Klubbhus: 

Ska hem till Gävle nu och kan då fixa till på NV. 

 
11§ Övriga frågor 



Gavlecon  
Föreningen för ekonomer,  
fastighetsmäklare och rättsvetare 
vid Högskolan i Gävle 

 
 
12§ Nästa möte 

Tisdag 1 september kl. 16.30 

 
13§ Mötets avslutande 

Klockan 18:48 

 

 

 

 

_______________________________                 ______________________________ 

        Sekreterare 

 

        _______________________________ 

        Justerare 

 

 
 

 


