
Gavlecon  
Föreningen för ekonomer,  
fastighetsmäklare och rättsvetare 
vid Högskolan i Gävle 
 
Styrelsemöte datum: 2020-12-17 

 
Närvarande: 
Alva Isegren 
Amanda Andersson 
Hannah Björk 
Erik Andersson 
Felicia Engberg 
Niklas Gruvman 
Ester Olsson 
Fredrik Ulvestaf 
Hampus Häggström 
Anton Molander 
Agnes Nyberg 
Ia Eek 
Cecilia Björklund 
Emma Söderqvist 
Jonathan Engdahl 
Cornelia Wiklund 
Carl Svärd 
Hugo Norberg 
Felix Pettersson 
Thomas Diös 
Emil Björklund 
Anton Eriksson 
Sabina Niva 

Frånvarande: 
Jesper Goldkuhl 
Lova Lindman 
Daniel Andersson 
Hanna Gustavsson Mehonjic 
Alexander Persson 

 
1§ Mötets öppnande 

Ordförande Alva Isegren hälsade välkommen och förklarade mötet  
öppnat klockan 16.36. 
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2§ Mötesformalia 

Godkännande av kallelse och dagordning 

Val av justerare: Hannah Björk och Cecilia Björklund 

Protokoll att lägga till handlingarna: 20-12-01 
 

3§ Årsmöte 

Diskussion om frågan gällande datum av inträde för styrelse 2021 samt datum för 
nästkommande årsmöte. 

Styrelsen beslutade att hålla nästkommande årsmöte den 2: a februari 16.30 2021. Styrelsen 
2021 inträder officiellt den 2: a februari 2021. Vid årsmötet 2: a februari 2021 skall den nya 
styrelsen upprättat en verksamhetsplan. Den tidigare styrelsen skall innan den 10:e februari 
överlämnat dess verksamhetsberättelser.  

Jesper Goldkuhl ankommer 16.43 

 
4§ Vinterinspark 

Styrelsen beslutar att vinterinsparken 2021 blir inställds pga. Covid-19. 

 

5§ Ansvarig på NV  
Styrelsen beslutar att i samband med de inställda eventen sker inga ansvarsöverlämningspass 
vid NV.  

Diskussion om överlämning av NV:s checklista samt planering av rundvisning av NV för nya 
styrelsen ifall av nyöppning.  

 

6§ Varningar och tystnadsplikt 
Styrelsen fastställer att inga varningar av medlemskap finns  
för närvarande.  
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7§ GDPR 
Styrelsen fastställer att amerikanska plattformar likt drive, 
ej får användas i syfte att bevara eller lagra personuppgifter  
av medlemmar.  
De otillåtna plattformarna får hellre inte användas för att skicka  
över personuppgifters. 

Styrelsen förtydligar att personuppgifter ej får inhämtas för  
användning genom sociala medier ¨Instagram eller Facebook¨. 

 

8§ Gavlecons traditioner 
Tidigare styrelse sätter ihop ett dokument med information om Gavlecons tidigare traditioner 
för nya styrelsen att ta del av. 

 

9§ Nya studenter i januari  
Diskussion om hantering av nykommande studenter våren 2021. 

Styrelsen beslutar att varje klass ska tilldelas en Facebook grupp där eleverna samt Gavlecon 
kan kommunicera med varandra. Under december samt januari månad skall medlemmar av 
styrelsen personligen kontakta eleverna inför vårterminen 2021 och hälsa dem välkomna. 

 

10§ Städa NV 
Styrelsen beslutar att NV skall städas under januari månad, pga. rådande omständigheter bör 
ej för många styrelsemedlemmar befinna sig inne på NV vid samma tillfälle. Amanda 
Andersson och Alva Isegren sätter ihop en checklista bör vara avklarat innan 20:e januari.  

 

11§ Valberedning 2021 
Diskussion om frågan av deltagare till valberedningen 2021.  

Valberedning skall bestå av minst 5 personer varav 2 personer från nya styrelsen, som ej 
examineras sommaren 2021 eller önskas bli omvald under 2022. 

Emma Söderqvist – Cecilia Björklund tillträder valberedningen. 

En ansökan för tillträde i valberedning marknadsförs så snart som möjligt. 
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12§ Valnämnden kåren 
Diskussion om kommande intresse för placering i valnämnden 
2021.  

Styrelsen tar frågan vidare till kommande möte 

 

13§ Månadens Gavleconit 

Styrelsen utser månadens Gavleconit under december månad. 

 
14§ Information från och frågor till: 

Ordförande: Överlämning sker den 8/1, inget att tillägga. 

 
Vice Ordförande: Överlämning sker den 8/1, inget att tillägga. 
 

Sekreterare: Överlämning är avklarad. 

 
Skattmästare: Arbetar med förberedande inför bokslutet. 

 
Näringsliv: Överlämning är avklarad, avtalsteckning är pågående. 
 

Utbildning: Överlämning är avklarad, skolan har fattat beslut om inställda 
avslutningsceremonier. Arbetar för möjliga alternativ.  

 
Sexmästeriet: Överlämning är avklarad, planerar ytterligare en överlämning i januari, 
Arbetar pågående med pågående tävlingar. 

 
Marknadsföring: Överlämning är avklarad, inget mer att tillägga.  

 
Kontaktia: Överlämning ej avklarad, Söker för närvarande sponsorer inför prisutdelningarna 
samt söker nomineringar. 

 
Klubbhus: Överlämning sker under januari månad, inget mer att tillägga.  
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15§ Övriga frågor 

Diskussion om en inkommande fråga gällande material  
som skall blivit publicerad via sociala medier. 

Marknadsföringsansvarig fastställer att materialet publicerat. 

 
16§ Nästa möte 

Styrelsen beslutar nästkommande möte för tidigare styrelse den 18:e januari 16.30. 

 
17§ Mötets avslutande 

Ordförande Alva Isegren tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 17.19. 

 

 

 


