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Styrelsemöte datum: 2020-12-01 
 
 
Närvarande: 
Alva Isegren  

Amanda Andersson  

Hannah Björk  

Erik Andersson 

Felicia Engberg  

Niklas Gruvman  

Ester Olsson 

Jesper Goldkuhl 

Fredrik Ulvestaf  

Hampus Häggström  

Lova Lindman  

Anton Molander  

Agnes Nyberg  

Daniel Andersson  

 
Frånvarande:  
 
1§ Mötets öppnande 
Klockan 16:34 
 
2§ Mötesformalia 
Godkännande av kallelse och dagordning  
Val av justerare: Amanda Andersson och Ester Olsson 
Protokoll att lägga till handlingarna: 2020-11-02 
 
3§ Extrainsatt årsmöte och överlämningar 
Överlämningarna ska ske så fort som möjligt efter det extrainsatta årsmötet, gärna innan det 
gemensamma styrelsemötet. Datum för styrelsemötet bestäms gemensamt efter det 
extrainsatta årsmötet. 
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4§ Prisutdelningar Kontaktia 
Tanken är att fortfarande dela ut pris för årets ekonom och rättsvetare. Projektledaren för 
Kontaktia skall prata med några företag och se om de vill sponsra med ett pris. Årets lärare är 
det utbildning som tar hand om. 
 
5§ Årets Gavleconit 
Nominerade är: 
Beslut om årets Gavleconit tas.  
 
6§ Evenemang/tävlingar december månad 
Förslag på pepparkakshus-tävling. Sexmästeriet tar på sig att hålla i tävlingen. Har någon 
förslag på fler tävlingar för att hålla igång våra sociala medier? Vad ska vi ha för priser? Kan 
näringsliv kolla med något företag om pris? 
 
Svensk Fastighetsförmedling skall ordna en After School för Gavlecon. 
  
7§ Oveinvigning  
Omöjlig att ha en invigning som det ser ut nu. Invigningen skjuts upp tills det är möjligt att 
genomföra. Vill man verkligen finns det möjlighet att hämta ut sin overall trotts att man inte 
är invigd. Regler måste isåfall ges ut åt de oinvigda. 
 
8§Månadens Gavleconit 
Nominerade är: 
Beslut om månadens Gavleconit tas.  
 
9§ Information från och frågor till: 
Ordförande: Gått på en del möten. 
Vice Ordförande: Haft mycket med valberedningen och förberedande inför årsmötet. 
Sekreterare: Medlemslistan finns på Excel nu och måste säkerhetskopieras till en USB. 
Skattmästare: Bokfört en del med han som troligtvis kommer sitta som skattmästare 2021.  
Näringsliv: Skall förnya en del avtal framöver. 
Utbildning: Oklart hur det blir med avslutningscermonin, skall prata med skolan. 
Sexmästeriet: Funderar på anpassade event för att hålla igång Gavlecon även om vanliga 
event inte får hållas. 
Marknadsföring: Behöver hjälp med att hämta overallerna hos Kåren. 
Kontaktia: Inget nytt. 
Klubbhus: Är på Åland, ska fixa tavlorna snarast. 
 
10§ Övriga frågor 
Lite finklätt på det extrainsatta årsmötet är att föredra. 
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Styrelsen ses kl. 16:00 på Zoom för att förbereda det som behövs. Mötet kan inte starta innan 
tillräckligt många medlemmar anslutit sig. 
 
11§Nästa möte 
Torsdag 17 december 16:30 
 
12§ Mötets avslutande 
Klockan 17:41 
 
 
 
 
___________________________                   ___________________________ 
Ordförande                                                       Sekreterare 
 
 
 
 
___________________________                   ___________________________ 
Justerare                                                           Justerare 


