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Föreningen för ekonomer,  
fastighetsmäklare och rättsvetare vid  
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Styrelsemöte datum: 2020-11-02 
 
 
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 
Daniel Andersson 
 
Frånvarande:  
Erik Andersson 
 
1§ Mötets öppnande 
Klockan 16:35 
 
2§ Mötesformalia 
Godkännande av kallelse och dagordning  
Val av justerare: Agnes Nyberg och Anton Molander 
Protokoll att lägga till handlingarna: 2020-09-28 
 
3§ Vinterinspark 2021 
Hur ställer vi i styrelsen oss till vinterinsparken? Ser läget ut som det gör nu är alla överens 
om att inte ha någon inspark. Blir det mot förmodan mycket bättre till dess får vi ordna något 
lite enklare. 
 
4§ Kommande evenemang 
Det ser inte så bra ut utåt att ha även de små evenemangen, även om det är okej för Kåren om 
restriktionerna hålls. Förslag ges om digitala evenemang, till exempel en pluggstuga i zoom. 
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Sittningarna som inte blev av kommer att hållas i vår istället. Datum och tid kommer anges i 
god tid. Vill/kan man inte ges pengar tillbaka. Även tjejsittningen skjuts upp till våren.  
 
Julfrukosten med företag och nya styrelsen blir troligtvis inte av i år. 
 
Invigningen kan ske utomhus i indelade grupper och eventuellt utan fogdar. Detta är under 
diskussion. 
 
Skiweek i Åre kommer Gavlecon inte göra någon reklam för. 
 
5§ Megakonferensen 2021 
13-14 november sker Megakonferensen digitalt, alla i styrelsen förväntas delta. Förslag om 
kickoff efter konferensen, till exempel middag. 
 
6§Månadens Gavleconit 
Nominerade är: 
Beslut om månadens Gavleconit tas. 
 
7§ Information från och frågor till: 
Ordförande: Gavlecon har fått en förfrågan om att delta i Game of Stocks. Vi tackar nej till 
detta. 
 
Vice Ordförande: Fullt upp med valberedningen, gått på lite möten. Valberedningen har fått 
in ansökningar till alla poster. 
 
Sekreterare: Har lämnat de färdigskrivna Gavleconkorten på NV ifall någon vill ha sitt. 
 
Skattmästare: - 
 
Näringsliv: Många avtal ska skrivas kommande månader. Vi ska höra av oss till ett Padel-
företag om eventuellt samarbete nu under vintern då Strömvallen är utomhus och för kallt.  
 
Utbildning: Skall ta tag i dropboxen, har någon förslag på hur vi kan få in tentor?  
Företaget med lagböckerna hörde av sig och vill se ett fortsatt samarbete. 
 
Sexmästeriet: Inte haft något att göra när allt blev inställt. 
 
Marknadsföring: Ove-försäljningen är det enda som hänt. 
 
Kontaktia: Inget nytt har hänt sen sist. Tanken var att ha en mindre sittning men den kommer 
ej att bli av. Haft ett möte med ett företag om webbutveckling, vill utveckla hemsida och 
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kontaktsamtal för nästa år. I utbyte får de en monter på mässan. Skall ta upp det med nästa 
projektledare. 
 
Klubbhus: Skall kolla på dörren som blev insparkad och även ringa hyresvärden om låset och 
se om de kan komma med en lösning på problemet.  
 
8§ Övriga frågor 
När ska det extrainsatta årsmötet vara? Förslag på i början av december, valberedningen 
pratar ihop sig om datum och återkommer. 
 
9§Nästa möte 
Tisdag 1 december 16:30 
 
10§ Mötets avslutande 
Klockan 17:37 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________                ___________________________ 
Ordförande                                                      Sekreterare 
 
 
 
 
 
____________________________                ____________________________ 
Justerare                                                           Justerare 

Signerad: 2020-12-01


