
Verksamhetsberättelse Gavlecon 2020 Räkenskapsår: 

2020-01-01 – 2020-12-31 

 

 

 

 

 

Ekonom-, Rättsvetar-och 

Fastighetsmäklarföreningen vid Högskolan i 

Gävle 
 



Inledning 

Enligt Gavlecons stadgar ska styrelsen för verksamhetsåret 2020 avsluta sitt uppdrag med att 

skriva en verksamhetsberättelse. Detta är ett dokument som återspeglar det gångna året för 

Gavlecons verksamhet. Verksamhetsberättelsen ses som en uppföljning av den 

verksamhetsplan som styrelsen för verksamhetsåret 2020 skrev i början av sitt verksamhetsår. 

Varje utskott fick då skriva sin egen del av styrelsens verksamhetsplan och därmed kommer 

även verksamhetsberättelsen vara uppdelad för respektive utskott. Därför vill vi härmed 

avlägga vår verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 för att återge hur året har 

förflutit. 
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Verksamhetsåret 2020 

Under årets gång har sekreteraren fört protokoll i samband med varje styrelsemöte för att 

dokumentera diskussioner och beslut för att Gavlecons medlemmar ska kunna ta del av detta. 

Sekreteraren har upprättat listor över ordinarie medlemmar, stödmedlemmar och 

alumnimedlemmar. Dessa medlemslistor har flyttats från Dropbox till Excel i enlighet med 

GDPR. I och med detta har sekreteraren sett över hur det enklast går att bli medlem i 

Gavlecon och kommit fram till att detta i dagsläget är via Gavlecons hemsida. Trots inställda 

insparkar har Gavlecon värvat många nya medlemmar och sekreteraren har lagt ner mycket 

tid under det gångna året på att finnas tillgänglig som stöd för medlemmar som haft frågor. 

 

På grund av den rådande pandemin har Sexmästeriets verksamhetsår sett annorlunda ut då det 

uppstått en hel del komplikationer. Sexmästeriet hade en väl strukturerad plan för vad de vill 

åstadkomma under verksamhetsåret men tyvärr fick merparten skjutas upp på grund av 

rådande omständigheter. Under de första månaderna av verksamhetsåret så hanns det dock 

med ett antal event som utförts med goda resultat och bra uppslutning av medlemmar. 

Sexmästeriet har även arbetat aktivt för att bibehålla ett bra samarbete med skolans olika 

studentföreningar och har en förhoppning om att detta ska bli ännu bättre nästkommande år. 

Trots den rådande pandemin har sexmästeriet lyckats byta leverantör av alkohol till en 

betydligt mer förmånlig. Detta har vidare lett till ett större utbud i baren på Nya Vall. Även 

drinklistan har uppdaterats och upplevts som bra under de kvällar som vi lyckats hålla öppet.  

 

Marknadsföringsutskottets huvuduppgift är att dela med sig av information gällande 

aktiviteter och evenemang som anordnas av Gavlecon. Mycket av marknadsföringsutskottets 

arbete har varit för evenemang som dessvärre har tvingats att ställas in. Under året har 

marknadsföringsutskottet lagt stor vikt på att försöka hitta nya möjligheter att nå ut till nya 

studenter trots den rådande pandemin. Exempelvis har en kommunikation förts via direkta 

klassgrupper. För att Gavlecons alla medlemmar ska få ett ansikte på och lära känna styrelsen 

har marknadsföringsutskottet anordnat take-overs på plattformen Instagram. Utöver det ovan 

nämnda har marknadsföringsutskottet även sålt overaller samt utvecklat nya overallmärken. 

På grund av rådande restriktioner har försäljningen av overallmärken dessvärre uteblivit.  

 

Trots den rådande pandemin så har näringslivsutskottet visat upp ett gediget arbete med att 

bibehålla de relationer vi har med våra samarbetspartners. Detta har onekligen varit 

problematiskt då samtliga fysiska träffar med samarbetspartners har tvingats att ställas in och 

den främsta kommunikationen har tvingats ske via telefon och mail. Det är dock med stort 

vemod som vi meddelar att fyra av våra samarbetspartners har valt att avsluta sina 

samarbeten, dessa är: Academic Work, Unionen, Shotluckan och Erik Olsson. 

Näringslivsutskottet vill dock understryka att anledningen till dessa avslutade samarbeten ej 

har varit på grund av dåligt arbete från Gavlecons sida utan snarare på grund av andra faktorer 

inom företagen, exempelvis pandemin. Förhoppningsvis kan vi i framtiden då pandemin har 

lagt sig arbeta för att återigen bygga upp dessa samarbeten.  

 

Trots att ekonomernas och rättsvetarnas arbetsmarknadsdag Kontaktia var planerad att 

anordnas i slutet av november så hann den rådande pandemin tyvärr inte lägga sig innan det 

var dags för evenemanget. Projektledaren för Kontaktia var därför tvungen att tillsammans 

med sin projektgrupp ta beslutet att ställa in arbetsmarknadsdagen då den ej hade kunnat gå 

att genomföra på ett värdigt sätt som uppfyllde dess syfte. Syftet med arbetsmarknadsdagen 

var att erbjuda ekonom- och rättsvetarstudenter och företag en heldag av aktiviteter för att 

bygga relationer mellan de olika parterna. Ett maximalt utfall av dagen var tänkt att uppnås 



genom att vara lyhörd mot både studenter och företag. Detta är dock någonting vi håller 

tummarna för att det kommer gå att anordna under nästkommande verksamhetsår.  

 

Under verksamhetsåret 2020 har skattmästaren haft huvudansvaret för Gavlecons ekonomi. 

Detta har innefattat ansvaret för samtliga inbetalningar, utbetalningar samt ansvaret för att 

upprätta den löpande bokföringen under verksamhetsåret. Skattmästaren har tillsammans med 

skattmästaren från 2019, ordförande 2020 och vice-ordförande 2020 planerat budgeten för 

verksamhetsåret 2020. Skattmästaren har under året med jämna mellanrum haft 

budgetuppföljningar med resterande delar av styrelsen för att uppmärksamma, presentera samt 

förklara hur föreningens ekonomi varit under året samt uppmärksammat hur ekonomin varit i 

förhållande till budgeten.  

 

Tyvärr avslutades verksamhetsåret 2020 med ett negativt resultat som var avsevärt större än 

vad som planerats för i budgeten. Utfallet beror på att större delen av Gavlecons 

intäktsbringande aktiviteter har varit inställda på grund av Coronapandemin. Gavlecons 

tillställningar blev inställda under första kvartalet vilket ledde till att skattmästaren i samråd 

med ordföranderiet utlyste inköpsstop. För att endast prioritera utgifter som är vitala för 

föreningens funktion och ger mervärde till medlemmarna. Effekten av åtgärden blev att vi 

minskade föreningens rörliga kostnader och begränsade årets negativa resultat. Ändock 

redovisar Gavlecon ett stort negativt resultat vilket är följden av att intäkterna inte var större 

än de fasta kostnaderna. De fasta kostnaderna består av poster som är av högst väsentlig 

betydelse för Gavlecons funktion såsom hyra och underordnade tjänster kopplade till Nya 

Vall. 

 

Under det gångna året har utbildningsutskottet tagit tillvara på studenternas synpunkter på 

utbildningen som erbjudits av Högskolan i Gävle. Dessa synpunkter har exempelvis bestått av 

frågor om kvalitet på föreläsningar och åsikter gällande hur utbildningen i övrigt kan 

förbättras. Dessa frågor har diskuterats i början av året med Zahra Ahmadi som är 

utbildningsledare för ämnesområdet ekonomi på Högskolan i Gävle. En tjänst som har ersatts 

av Tommy Gerdermark. Utbildningsutskottet har även varit projektledare för deltävlingen i 

Gävle till det nationella mästerskapet SM i Ekonomi. Utbildningsutskottet har även arbetat 

med att fylla på och uppdatera den dropbox som finns med gamla tentor. Avslutningsvis har 

utbildningsutskottet även inlett ett samarbete med Studentlitteratur AB om återförsäljning av 

lagböcker vilket ägde rum under bokloppisen under den första halvan av verksamhetsåret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ordföranderiet 

Ordföranderiet har under verksamhetsåret 2020 sett till att sittande styrelse har haft förståelse 

för föreningens stadgar. Därmed har styrelsemedlemmarna verkat inom ramen för dessa. 

Ordföranderiet har under året stöttat de övriga utskotten med målet att ge dem stor möjlighet 

att kunna utföra sitt arbete så bra som möjligt. Med detta i åtanke anordnades samtal med 

respektive utskott. Under dessa samtal utvärderades utskottens arbete, mål, och 

genomföranden. Det sattes även upp mål för resterande del av verksamhetsåret under dessa 

möten. För att varje enskild individ skulle känna sig sedd erbjöds även individuella samtal.  

Ordföranderiet har under verksamhetsåret deltagit i träffar med de andra föreningarna på 

skolan och kåren samt möten med Gävle kommun. Detta har uppskattats då vi tidigare önskat 

en närmre kontakt med dessa. Ordföranderiet har även deltagit på fullmäktigemöten som 

hållits för S.E.R.O. Trots att dessa skett digitalt har vi haft möjlighet att deltaga och påverka 

vilket vi är ytterst tacksamma för. Vi hoppas även att ordföranderiet 2021 skall verka för en 

fortsatt god kommunikation med S.E.R.O.  

På grund av den rådande pandemin har ordföranderiet haft en stor roll i att säkerställa att de 

event som anordnats har hållits inom ramen för de restriktioner och rekommendationer som 

varit aktuella. Ordföranderiet har även varit delaktig i viktiga beslut som att bland annat att 

ställa in många av Gavlecons traditionsenliga evenemang. 

Skattmästare 

Under verksamhetsåret 2020 har skattmästaren haft huvudansvaret för Gavlecons ekonomi. 

Detta har innefattat ansvaret för samtliga inbetalningar, utbetalningar samt ansvaret för att 

upprätta den löpande bokföringen under verksamhetsåret. Skattmästaren har tillsammans med 

skattmästaren från 2019, ordförande 2020 och vice-ordförande 2020 planerat budgeten för 

verksamhetsåret 2020.  

Skattmästaren har under året med jämna mellanrum haft budgetuppföljningar med resterande 

delar av styrelsen för att uppmärksamma, presentera samt förklara hur föreningens ekonomi 

varit under året samt uppmärksammat hur ekonomin varit i förhållande till budgeten. 

Resultatet för verksamhetsåret 2020 avslutades med ett negativt resultat som var avsevärt 

större än vad som planerades för i budgeten. Utfallet beror på att större delen av Gavlecons 

intäktsbringande aktiviteter har varit inställda på grund av Coronapandemin. Gavlecons 

tillställningar blev inställda under första kvartalet vilket ledde till att skattmästaren i samråd 

med ordföranderiet utlyste inköpsstop. För att endast prioritera utgifter som är vitala för 

föreningens funktion och ger mervärde till medlemmarna. Effekten av åtgärden blev att vi 

minskade föreningens rörliga kostnader och begränsade årets negativa resultat. Ändock 

redovisar Gavlecon ett stort negativt resultat vilket är följden av att intäkterna inte var större 

än de fasta kostnaderna. De fasta kostnaderna består av poster som är av högst väsentlig 

betydelse för Gavlecons funktion såsom hyra och underordnade tjänster kopplade till Nya 

Vall. 

Sekreterare  

Sekreteraren har under året fört protokoll i samband med varje styrelsemöte för att 

dokumentera diskussioner och beslut, så att medlemmarna kan ta del av dessa. Vidare har 



sekreteraren haft det övergripande ansvaret för Gavlecons alla medlemmar genom att upprätta 

listor över ordinarie medlemmar, stödmedlemmar samt alumnimedlemmar. Sekreteraren har 

förflyttat medlemslistorna från Dropbox till Excel i enlighet med GDPR. I och med detta har 

sekreteraren fått se över hur det lättast går att bli medlem och kommit fram till att Gavlecons 

hemsida är det bästa sättet för närvarande. Sekreteraren har värvat medlemmar med goda 

resultat trotts inställda insparker. Sekreteraren har lagt ner mycket tid under året på att vara 

tillgänglig som stöd för medlemmarna som haft frågor, men även för andra utskott i styrelsen 

och projektgrupper som behövt stöd och avlastning.  

Näringslivsutskottet 

Under verksamhetsåret 2020 har näringslivsutskottet främst arbetat med att bevara de 

nuvarande relationer till Gavlecons samarbetspartners för att fortsätta upprätthålla långsiktiga 

och trygga relationer. Detta arbete ska gynna medlemmarna i föreningen, samtidigt som det 

ska gynna våra samarbetspartners. För att lyckas med detta har vi haft god kontakt via mail 

med samtliga företag. Det var även planerat att bland annat företagsevent och insparkar skulle 

anordnas, men dessa har blivit inställda på grund av den rådande pandemin. Under 

verksamhetsåret har vi alltså inte kunnat genomföra några fysiska evenemang. Istället har vi 

under hösten erbjudit företagen att anordna digitala event andra former av kompensation för 

att underhålla de goda relationerna till våra samarbetspartners.  

På grund av den globala pandemin har arbetet i utskottet varit utmanande men vi har lyckats 

bibehålla alla utom fyra samarbetspartners, Academic Work, Unionen och Shotluckan och 

Erik Olsson. Vi kan dock vara glada att meddela att dessa inte har valt att avsluta samarbetet 

på grund av dåligt arbete från Gavlecons sida, utan de avslutade samarbetena har berott på 

andra faktorer inom företagen (exempelvis pandemin). Vi har även varit i kontakt med två nya 

potentiella företag, för bland annat rättsvetare, men inget nytt avtal har tecknats då samtliga 

vill vänta tills att pandemin inte är lika omfattande som den är idag. Tack vare en 

sammanhållen styrelse och bra samarbete i näringslivsutskottet har vi kunnat bibehålla en 

förstärkt kontakt med våra samarbetspartners under denna oroliga period, som vi hoppas ska 

underlätta för framtidens styrelser.  

Utbildningsutskottet 

Utbildningsutskottets mål för 2020 var främst att agera mellanhand för studenter och lärare på 

Högskolan i Gävle. Genom att ta vara på studenternas åsikter och synpunkter strävade vi mot 

att utveckla och höja kvalitén på utbildningen. 

Under året tog vi tillvara på studenters synpunkter på utbildningen där exempelvis frågor om 

kvalité på föreläsningar och åsikter på hur utbildningen i övrigt kan förbättras. Dessa 

synpunkter diskuterades i början av året med Zahra Ahmadi, utbildningsledare för Ekonomi 

på Högskolan i Gävle. En tjänst som har ersatts av Tommy Gerdermark.  

I början av året anordnades det nationella mästerskapet SM i Ekonomi och 

utbildningsutskottet var projektledare för deltävlingen på Högskolan i Gävle. Inför 

deltävlingen hade vi som mål att höja antalet tävlande och siktade även på att ta fram ett så 

bra tävlande lag som möjligt. Vi jobbade flitigt med detta och är nöjda med antalet lag som 

deltog i deltävlingen. Deltävling anordnades på plats, men på grund av rådande pandemi 

resulterade det i att semifinalen genomfördes på distans. Tyvärr kunde inte föregående års 

bedrift med att nå finalen återupprepas. 



På grund av rådande pandemi har vi utbildningsutskottet inte kunnat genomföra alla mål som 

vi hade planerat. Men ett mål som vi arbetade med var att uppdatera dropboxen med gamla 

tentor. Det gick helt okej, det vi hade kunnat göra var att starta tidigare med insamlandet av 

tentor. Vilket hade kunnat resultera i att vi hade fått in fler.  

Nytt för i år är att vi har skapat ett samarbete med Studentliteratur AB om återförsäljning av 

lagböcker vilket ägde rum under vår bokloppis. Ett tillfälle där studenter var välkomna att 

både köpa och sälja böcker till varandra. Vi är väldigt nöjda med resultat eftersom det var 

högt tryck på både efterfråga och utbud av böcker. För att utveckla det framåt kan man arbeta 

mer proaktivt med att fler ska sälja kurslitteratur. 

Årets Kontaktia blev inställd på grund rådande pandemi där priset Årets föreläsare 2020 som 

delas ut av utbildningsutskottet även ställdes in. 

Sexmästeriet 

Verksamhetsåret 2020 har varit ett annorlunda år med en pandemi som skapat en hel del 

komplikationer. Vi i sexmästeriet hade en väl strukturerad plan över vad vi ville åstadkomma 

under verksamhetsåret, men tyvärr fick det mesta skjutas upp. Något vi dock är stolta över är 

att vi hann genomföra en väldigt lyckad Beerpong turnering som även var väldigt uppskattad 

hos våra medlemmar, som vi hoppas att kan bli tradition. Vi hann även med ett fåtal NV-

kvällar, en lyckad vinterinspark, flertalet ove-invigningar samt två av fyra n0llesittningar som 

vi hoppas att kan genomföras under verksamhetsåret 2021 av vårt nya sexmästeri. I slutet av 

året hann vi även genomföra en pepparkakshustävling och detta är något som vi i sexmästeriet 

hoppas att även kan bli en tradition inom Gavlecon.  

Samarbetet mellan skolans olika föreningar är något som även jobbats på under året och 

förhoppningsvis kan detta förbättras ännu mer under nästkommande år. 

Trots ett tufft år har vi lyckats göra ett byte till en betydligt mer förmånlig leverantör av 

alkohol till NV och detta har även lett till ett större utbud i baren. Drinklistan har uppdaterats 

under året och försäljningen i baren har varit mycket positiv under de få kvällar vi kunnat 

hålla öppet.  

Vi i sexmästeriet vill passa på att tacka alla våra medlemmar för att ni ställt upp i vått och 

torrt trots att det gånga året varit tufft. Vi tror och hoppas att verksamhetsåret 2021 ska bli 

betydligt mer händelserikt. Det är med stort vemod som vi nu tackar för oss en sista gång, ert 

Sexmästeri Fredrik och Hampus. 

Marknadsföringsutskottet 

Marknadsföringsutskottets huvuduppgift är att dela med sig av information om aktiviteter och 

evenemang som Gavlecon anordnar. Vi inledde styrelseåret med att se till vad vi kunde 

förbättra och ville göra i utskottet under verksamhetsåret. Föregående års utskott gav oss idéer 

och nämnde problem som de haft som vidare kunde arbetas med. Vi blev vidare tydligt 

informerade kring hur vi på ett bra sätt kunde strukturera upp arbetet under året. Fokus har 

under året blev inte riktigt likt planerad på grund av den rådande pandemin. Mycket av arbetet 

har varit för evenemang vilka sedan har ställts in. Vi har under året försökt se till nya 

möjligheter att nå ut till främst nya studenter genom att mer direkt vända sig till de via 



klassgrupper etc. Vi har även presenterat styrelsen för medlemmarna via takeovers på 

instagram eftersom det under året inte var möjligt att presentera oss i person likt tidigare år.  

Många evenemang har ställts in under året och ett stort fokus har legat på att nå ut med 

folkhälsomyndighetens riktlinjer för att allamedlemmar i föreningen skulle vara medvetna 

kring dessa. Det har definitivt varit det viktigaste arbetet under verksamhetsåret.  

Under året har utskottets verksamhet likt tidigare handlat om att sälja overaller, utveckla nya 

overallmärken. Vi har fortsättningsvis under året sett över våra alternativ för att byta 

leverantör på overaller. Den leverantör som vi har i dagsläget visade sig dock vara den bästa, 

ur en ekonomisk synvinkel men även kvalitetsmässigt. Det likt förra utskottets slutsats. 

Vidare har inga märkesförsäljningar blivit av på grund av de restriktioner som funnits och 

som även finns i skrivandets stund. Slutligen har nya overallmärken designats och det nya 

utskottet är informerade och har tillgång till dessa. 

Arbetet med att rensa föreningens facebook och instagram från inaktiva medlemmar har under 

året fortsatt och fungerat. Det arbetat har skett i samarbete med förenings sekreterare. Till 

nästa års utskottet ser vi gärna ett fortsatt arbete gällande att få in medlemsförmåner och att 

restriktionerna förhoppningsvis lättar för att arbetet med det ska bli lättare. 

Sammanfattningsvis ser vi att vi under året har fortsatt hållit medlemmarna informerade kring 

föreningens arbete men även de ytterst viktiga restriktioner som ständigt har uppdaterats 

under året.  

Klubbhusansvarig 

Med anledning av Corona pandemin så har verksamhetsåret 2020 varit mycket speciellt. Jag 

som klubbhusansvarig för Gavlecons nobla klubbhus har genomfört den vardagliga driften på 

Nya vall så som sophämtning och mindre reparationer. Det har även varit betydligt färre 

uppdrag som ej hör till något specifikt utskott t.ex. ansvarig på klubb NV, dock fick jag följa 

med käre utbildningsutskottet på en dagstripp till Stockholm med S.E.R.O. Tyvärr har ej 

några större projekt under verksamhetsåret utförts dels för att jag inte varit på plats, men även 

på grund av ekonomiska faktorer.  

Det har varit inbrottsförsök på vårt kära ogenomträngliga fort där fönstren har fått några 

smällar men som nu är fixade, en grind som behövde repareras och andra mindre projekt har 

genomförts. Det har varit omöjligt att uppfylla de målen jag hade när jag blev inröstad men 

Nya vall står i alla fall stadigt på marken även efter detta omtumlade år. Jag hoppas och tror 

att nästa klubbhusansvarig kan genomföra sina idéer och projekt när läget stabiliseras.  

Projektledare för arbetsmarknadsdagen Kontaktia 

Med tanke på den rådande pandemin som har påverkat oss under året har jag, tillsammans 

med min projektgrupp, tyvärr inte kunnat uppfylla syftet med Kontaktia 2020. Syftet med 

projektet var att erbjuda ekonom- och rättsvetarstudenter samt företag en heldag av aktiviteter 

som skapar relationer mellan parterna, där ett maximalt utfall av dagen skulle uppnås genom 

att vara lyhörd mot studenterna samt företagen. År 2020 har vi inte kunnat genomföra 

arbetsmarknadsdagen, men däremot har projektgruppen planerat och utvecklat många nya 

aktiviteter som jag kommer att lämna vidare till nästa projektledare.  

Vid uppstarten av projektet hade projektgruppen kontinuerliga möten där vi diskuterade nya 

verktyg och idéer för att få så många studenter och företag som möjligt att delta under 



arbetsmarknadsdagen. Ett mål projektgruppen hade var att utveckla aktiviteter under andra 

dagar än själva ”Kontaktiadagen”, som exempelvis workshops med företag där studenter 

skulle ha möjlighet lära känna företagen i en mer avslappnad miljö. Detta mål lyckades vi 

planera och arbeta fram väldigt bra vilket resulterade i en aktivitet vi valde att kalla 

”Förmingel”. Tyvärr kunde vi inte genomföra denna aktivitet på grund av restriktionerna. De 

företag som skulle ha deltagit under aktiviteten var positivt inställda och jag hoppas nästa års 

projektgrupp kan ta del av denna aktivitet.  

Ett annat mål projektgruppen hade var att utveckla CV-utbildningar och i samband med detta 

skapa ett ”quiz” tillsammans med företagen vilket skulle vägleda studenterna till vilket/vilka 

företag de matchar bäst med. Vi trodde att detta enklare skulle utveckla en relation mellan 

student och företag. Detta mål tog en större riktning än vad vi hade planerat. Jag har varit i 

kontakt med ett It-företag som utvecklar webb-plattformar. Framförallt var företag villig att 

erbjuda hjälp med CV-utveckling, men gav också en möjlighet till att utveckla 

kontaktsamtalen och sociala plattformar för Kontaktia. Företaget är intresserad av ett 

samarbete och även här hoppas jag att denna möjlighet kan underlätta för nästa års 

projektledare.  

Att planera de delar som har varit möjligt med projektet Kontaktia 2020 har gett mig många 

erfarenheter. Trots att det inte blev som jag hade tänkt mig ser jag detta som ett väldigt 

lärorikt år.  

 

 


