
Gavlecon  
Föreningen för ekonomer,  
fastighetsmäklare och rättsvetare 
vid Högskolan i Gävle 
 
Styrelsemöte datum: 2020-09-28 

 
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 
 
Frånvarande: 
Daniel Andersson 
 
1§ Mötets öppnande 

Klockan 16:31 

 
2§ Mötesformalia 

Godkännande av kallelse och dagordning 

Val av justerare: Felicia Engberg och Agnes Nyberg 

Protokoll att lägga till handlingarna: 20-09-01 
 

3§ Sammanfattning av utvecklingssamtal 

En sammanfattning finns för styrelsen att se tillbaka på vad som sades så att alla kan ha koll. 
 
4§ Aktivitet tillsammans med HSM 
Det skulle vara kul att ha bättre sammanhållning med HSM. Förslag på att ses alla 
tillsammans när alla är invalda i HSM.  

5§ Inför Nollesittningar 
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Vafan gör Gavlecon börjar klockan 18:00, kan någon i 
styrelsen inte delta får någon ta över den presentationen. 
Alla ska ha styrelsehoodie och ove.  
Corona-anpassade regler skall gås igenom inför sittningarna. 
 
6§ Hyra NV 

Styrelsen har behövt nekat flera som frågat om att hyra NV, hur gör vi  

framöver när någon frågar?  

Samma regler kommer att gälla som när vi har öppet. Vill/kan ingen i styrelsen vara ansvarig 
kan vi inte hyra ut NV. Det måste även finnas några som kan jobba för att det ska gå att hyra 
ut. Lista ska finnas på de som ska vara där, men de måste ej vara medlemmar. 

7§ Månadens Gavleconit 

Nominerade är: 
Beslut om månadens Gavleconit tas. 

8§ Information från och frågor till: 

Ordförande: - 

Vice Ordförande: Planerar med valberedning, evenemanget om att söka till styrelsen 
kommer ut idag. 
 

Sekreterare: Vi har fått in ungefär 150 nya medlemmar trotts ingen inspark. 

 
Skattmästare: Gavlecon har fått in mer pengar nu efter en paus under Corona. 

 
Näringsliv: Padel-event imorgon, det ska ordnas något typ av samarbete med dem. 
Shotluckan är nöjda med samarbetet och vill fortsätta när de kan öppna igen. Näringsliv skall 
förnya några avtal denna månad. 
 

Utbildning: Pluggstugan blev lyckad, det blir en till i oktober och eventuellt en till innan 
terminens slut. Företaget med lagböckerna är fortsatt intresserade av samarbetet. Plan att 
förnya dropboxen med tentor, måste komma på något som lockar folk att lämna in tentor. 

 
Sexmästeriet: Det finns massor att göra inför sittningarna. Funderar på om det går att ha 
lekar sittandes på sittningarna. Har någon förslag? ÖF kommer dit en stund. 
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Marknadsföring: Det är snart ove-försäljning. Marknadsföring  

ordnar sittningshäften samt filmer till sittningarna. 

 
Kontaktia: Kontaktia är inställt. Det kanske går att ha en liten  

sittning ändå för de som går sista året, håller en dialog med Kåren. 

 
Klubbhus: Näringsliv ber om att ändra tavlan på väggen från Civilekonomerna till Akavia 

 
9§ Övriga frågor 

Be folk komma till padel-eventet. 

Kan bli ett HIG-mästerskap med Grant Thornton i padel till våren. 

 
10§ Nästa möte 

Måndag 2 november 16:30 

 
11§ Mötets avslutande 

Klockan 17:20 

 

 

 

_____________________________                    _____________________________ 

Ordförande                                                            Sekreterare 

 

 

_____________________________                     _____________________________ 

Justerare                                                                 Justerare 

Felicia Engberg

Agnes Nyberg 

Alva Isegren 

Hannah Björk


