
Gavlecon  
Föreningen för ekonomer,  
fastighetsmäklare och rättsvetare 
vid Högskolan i Gävle 
 
Styrelsemöte datum: 2020-09-01 

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

 
1§ Mötets öppnande  
Klockan 16:32 

 
2§ Mötesformalia 

Godkännande av kallelse och dagordning 

Val av justerare: Alva Isegren och Hampus Häggström 

Protokoll att lägga till handlingarna: 2020-06-08 
 

3§ Vad fan gör Gavlecon? 
Slår ihop det med sittningar för de nya studenterna. Sittningarna blandas med nya och gamla 
studenter. 3–4 sittningar med cirka 40 biljetter till varje (totalt 50 med personalen). Styrelsen 
ställer upp och jobbar. Sexmästeriet planerar med biljettpris, mat etc. Marknadsföring fixar 
filmen till ”Vad fan gör Gavlecon?”. Går det att kombinera med ÖF? Någon kollar med ÖF. 

4§ Megakonferansen - Digitalt 
Hannah Berglén har hoppat av som projektledare. Ordföranderiet kliver in och hjälper Lukas. 
Konferensen kommer ske digitalt istället för här i Gävle.  
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5§ Kickoff för styrelsen 
Styrelsen vill hitta på något tillsammans, middag till exempel.  

6§ Överfogdar nästa inspark 
ÖF är kvar i vinter om de vill. De blir tillfrågade av                                                    
Sexmästeriet på nytt.  

7§ Marknadsföring av lagböckerna 
Avvakta med marknadsföring tills efter bokloppisen om böcker                                          
finns kvar. Resterande böcker ska skickas tillbaka innan september är slut.  

8§ GDPR 
Inga amerikanska servrar får användas, till exempel Google Drive och liknande.  

9§ Sälja medlemskap på NV 
Sekreteraren ordnar med en försäljning av medlemskap på NV. 

10§ Följningsförfrågningar Sociala Medier 
Endast medlemmar får följa våra sociala medier. Sekreteraren får se över vilka som blivit 
medlemmar. 

11§ Sittningar för nya studenter 
Se punkt 3. 

12§ Ringlistorna  
HSM har vart ute i klassrum och de nya studenterna frågade om klassgrupperna. Det är löst 
och de skall vara godkända. Ordföranderiet håller koll från och med nu. 

13§ Utvecklingssamtal 
Ordföranderiet har möten med alla utskott för att sätta upp mål inför hösten. De skall göra 
checklistor för alla utskott. Vill man ha ett enskilt möte också så kan man kontakta 
Ordföranderiet. Det läggs ut förslag på datum och tider.  

14§ Hur marknadsför vi oss själva? 
Styrelsen vill hälsa på de nya studenterna i klassrummen. Även göra en film som presentation 
att lägga upp i sociala medier och i klassgrupperna. Även något mer på Instagram till exempel 
Instagram-takeover för varje utskott. 

15§ Månadens Gavleconit 
Blir ingen för augusti då ingenting har hänt.  

 
16§ Information från och frågor till: 
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Ordförande: 
”Game of Stocks” mejl från Örebro universitet. Ordförande                                
vidarebefordrar mejlet till utskotten och tar senare beslut ifall                                                  
vi vill va med eller inte. 
 
Vice Ordförande: 
Fixar med dagordning. Ska göra schema för utvecklingssamtal. 
Ska kolla med skolan så vi får komma in och säga hej i  
klassrum.  

Sekreterare: 

 
Skattmästare: 
Skattmästaren går igenom resultat och balansbudget för året som gått.  

 
Näringsliv: 

 

Utbildning: 
Bokloppis sker imorgon. Utbildning säger till om dem vill ha hjälp med något. Ordförande 
hjälper till. 
 
Sexmästeriet: 
Sexmästeriet har avbokat allt som inte skall användas till insparken. Tältet är betalt men får 
använda nästa år istället. Diskussion om eventuella event som går att hålla Corona-säkert. 

 
Marknadsföring: 
Filmerna skall göras. Det skall planeras in en ove-försäljning och några saker på hemsidan 
skall ändras. 

 
Kontaktia: 
Problem att hitta lokaler då vi inte får vara i skolan och inte i Glasklockorna på grund av 
restriktionerna. Skall se över om det går att göra något för Gavlecons samarbetspartners.  

 
Klubbhus: 
Kollar på ny grind och priser på denna. Skall se över fönstret på övervåningen och även 
ramarna med samarbetspartners.  

 
17§ Övriga frågor 
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18§ Nästa möte 
Måndag 28 september kl. 16:30 

 
19§ Mötets avslutande 
Klockan 17:35 

 

 

 

 

 

________________________________                    _________________________________ 

Ordförande                                                                  Sekreterare 

 

 

________________________________                    _________________________________ 

Justerare                                                                       Justerare 
 

 


