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Förvaltningsberättelse 
Gavlecon studentförening  
Styrelsen för Gavlecon studentförening med organisationsnummer 885001–8600, 

med säte i Gävle, Gävleborgs län får härmed avge årsredovisning för 

verksamhetsåret 2021-01-01 – 2021-12-31. Om inte annat särskilt anges, 

redovisas alla belopp i heltal kronor (SEK).  

Information gällande verksamheten  
Gavlecon studentförening är ekonom, rättsvetar- och fastighetsmäklarföreningen 

för studenter inom avdelningen för utbildning och ekonomi på Högskolan i Gävle. 

Gavlecon har funnits sedan år 1983 och är 2021 den största studentföreningen 

på Högskolan. Gavlecon finns till för att förgylla studietiden i Gävle med fester och 

andra underhållande evenemang, för att ta tillvara på studenters åsikter på 

Högskolan och för att förbereda ekonomer, rättsvetare och fastighetsmäklare för 

en kommande yrkeskarriär.  

Flerårsjämförelse  
Under år 2021 har styrelsen fokuserat på att genomföra evenemang för 

medlemmarna anpassade efter folkhälsomyndighetens rekommendationer 

gällande Covid-19. År 2019 påbörjades renoveringen av badrummet på Nya Vall. 

Under år 2018 har övervåningen på Nya Vall renoverats till en lounge. Under år 

2021 har golvet på dansgolvet, i baren och toaletten bytts ut. Omsättningen för år 

2021 har ökat med 33% jämfört med år 2020. 

Vid årsskiftet 2020/2021 hade Gavlecon 835 fullvärdiga medlemmar och inga 

stödmedlemmar. Vid årsskiftet 2021/2022 hade Gavlecon 834 medlemmar varav 

798 ordinarie och 36 stödmedlemmar.  

Förändring eget kapital 
 

     Balanserad vinst       Årets resultat 

_________________________________________________________________ 

Vid årets början              543 978                      23 944 

Överföring föregående års resultat          -23 944                     -23 944 

Årets resultat  - 175 830 

Vid årets slut            520 034 

 
- 175 830 

 

   

Ägarförhållanden 
Eftersom Gavlecon studentförening är en registrerad ideell förening så har 

verksamheten firmatecknare. Under året har styrelsen bestått av fyra stycken 

firmatecknare som tillsammans med resterande del av styrelse haft lika stort 

ansvar inför medlemmarna. Under 2021 har Ia Eek, Ordförande; Cecilia Björklund 
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Vice Ordförande; Jonathan Engdahl, Ekonomiansvarig och Cornelia Wiklund 

Näringslivsansvarig varit firmatecknare.  

 

Investeringar 

Under året har Gavlecon till följd av en vattenläcka bytt ut golvet på dansgolvet, i 

baren och toaletten. Utöver detta har en luftvärmepump installerats.  

 

Väsentliga händelser under verksamhetsåret 
Under räkenskapsåret har pandemin Covid -19 fortsatt härja runt världen. 

Styrelsen har följt den globala pandemin noga. Gavlecon har under 

räkenskapsåret påverkats negativt av pandemin genom inställda evenemang. 

Utöver detta har vattenläckaget som tvingade fram ett byte av golv gjort att vi 

under första halvåret inte kunnat nyttja vårt klubbhus Nya Vall vilket även det 

bidragit till intäktsbortfall.   

 
År 2021 hade Gavlecon en lista till Gefle Studentkårs Fullmäktige. Listan innebar 
att Gavlecon fick 4 mandat men efter yrkande beslutades det att Gavlecon fick 7 
mandat i fullmäktige varav 2 st suppleanter. Gavlecons lista har varit en aktiv del i 
att utveckla och förbättra Gefle Studentkår och förutsättningarna för alla studenter 
vid Högskolan. Styrelsen har även arbetat aktivt för att hålla en fortsatt god 
kontakt med Gefle Studentkår och övriga föreningar vid Högskolan.  
 

Framtida utveckling 
Styrelsen för 2021 hoppas att Gavlecon kommer att fortsätta förgylla 

studenternas tillvaro under studietiden på Högskolan i Gävle. Styrelsen bedömer 

att utbrottet av viruset Covid-19 skulle kunna få en negativ effekt på föreningens 

resultat på nya året, men att styrelsen i dagsläget inte kan bedöma hur stor.  

Styrelsen förtröstar också att kommande styrelser fortsätter att värna och kämpa 

för att bibehålla medlemmarnas engagemang och fortsätter med skriftliga 

överlämningar för att kunna hålla samma standard varje år och på det viset ska 

inga delar missas på grund av dålig kommunikation vid överlämningar. 

Ekonomi  
Omsättningen för 2021 blev 816 640 kronor vilket är en ökning med 33% från 
föregående år. Årets resultat blev -175 830, vilket var under budget som var 0. 
Den försvagande omsättningen och resultatet är till följd av Covid-19 och 
vattenläckaget. 
 

Under året har det löpande presenterats budgetuppföljning och information kring 

det ekonomiska läget på styrelsemöten för att hela styrelsen skall vara involverad 

och införstådda med det ekonomiska läget samt sträva efter att föreningen ska 

göra ett bra resultat. 
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
Värderingsprinciper 

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges.  

 

Redovisning av intäkter 
Som inkomst redovisar föreningen det verkliga värdet av vad som erhållits eller 

kommer att erhållas.  

 

Varulager 
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först-in-först-ut 

principen och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärde är det beräknade 

försäljningsvärdet minskat med beräknade kostnader för färdigställande samt 

beräknade försäljningskostnader.  

 

Fordringar 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de 

beräknas inflyta.  

 

Avskrivningar för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat 

med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade 

nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande 

avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn har tagits till innehavstiden 

för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. 

Materiella anläggningstillgångar  
33 % per år  
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Resultatrapport 1/1 

___________________________________________________________________ 

 

Belopp i kr Not 2021-01-01    2020-01-01 
                                                                                                         2021-12-31    2020-12-31 

___________________________________________________________________ 

Nettoomsättning                                                   1          816 588          613 128  
                              
Förändring av lager        31 409 40 616 

Övriga rörelseintäkter         52 0 

___________________________________________________________________ 

Summa rörelseintäkter 848 049 653 744  

Rörelsens kostnader 

Handelsvaror   -599 711 -345 726 

Övriga externa kostnader 2,3   -424 168 -331 851 

___________________________________________________________________ 

Summa rörelsens kostnader             -1 023 879      -677 577 

Rörelseresultat   

Finansiella poster 

      

               -   175 830       -23 833 

Ränteintäkter     0        0 

Räntekostnader               -0           -110 

___________________________________________________________________ 

Summa finansiella poster                                                 -0             -110 

Resultat före skatt                                  -175 830           -23 944                      

Skatt 0        0 

___________________________________________________________________ 

Resultat efter skatt                                                          -175 830           -23 944 
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Balansrapport 1/2 

____________________________________________________________________ 

 

Belopp i kr    Not   2021-12-31   2020-12-31 

____________________________________________________________________ 

Tillgångar  

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier 4 0 0 

____________________________________________________________________ 

Summa anläggningstillgångar 0 0 

Omsättningstillgångar   

Varulager   

Handelsvaror  134 700 103 291 

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar 14 000 67 000 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  22 236 20 686 

Kassa och bank   

Bank 348 220 336 875 

____________________________________________________________________ 

Summa omsättningstillgångar 519 156 527 852 

____________________________________________________________________ 

Summa tillgångar  519 156 527 852 

 

Balansrapport 2/2 

Belopp i kr Not  2021-12-31 2020-12-31 

____________________________________________________________________ 

Eget kapital     

Eget kapital 520 035 543 978 

Årets resultat  -175 830 -23 944 

Summa eget kapital  

Kortfristiga skulder  

344 205 520 035 

Leverantörsskulder  174 951 7 817 

Övriga skulder 0 0 

____________________________________________________________________ 

Summa eget kapital och skulder          519 156        527 852  
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Noter 

Not 1   Nettoomsättning   

 

Förändringen i nettoomsättningen under verksamhetsåret kopplas till hög försäljning 

under det avslutande halvåret vid de evenemang som anordnats och att det 

föregående år inte var möjligt att anordna lika många event.  

 

Not 2              Anställda och personalkostnader 

Föreningen har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till 

styrelsen har ej utgått.  

Not 3               Arvode och kostnadsersättning till revisorer  

2021-01-01     2020-01-01 

2021-12-31     2020-12-31 

___________________________________________________________________ 

Redovisningstjänster  36 167 26 406 
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Not 4        Inventarier, verktyg och installationer 

 2021-01-01 2020-01-01 
2021-12-31 2020-12-31 

____________________________________________________________________ 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början  41 904 41 904 

Nyanskaffningar 0 0 

Utrangeringar 0 - 

____________________________________________________________________ 

Summa 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan  

41 904 41 904 

Vid årets början -41 904 -41 904 

Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärdet 0 0 

Utrangeringar 0 0 

____________________________________________________________________ 

Summa -41 904 -41 904 

 

Redovisat värde vid årets slut     0              0  
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Underskrifter  
Årsredovisningen skrivs under av Gavlecons styrelse 2021.   

Ort och datum: Gävle 2022-02-15 

_______________________________  _______________________________  

Ia Eek     Cecilia Björklund 

Ordförande      Vice Ordförande   

Ledamot    Ledamot  

_______________________________  _______________________________  

Jonathan Engdahl     Emma Söderqvist 

Skattmästare      Sekreterare  

Ledamot      Ledamot  

_______________________________  _______________________________  

Cornelia Wiklund     Hugo Norberg 

Näringslivsansvarig     Utbildningsansvarig 

Ledamot   Ledamot  

_______________________________  _______________________________  

Thomas Diös   Anton Eriksson 

Sexmästare     Marknadsföringsansvarig 

Ledamot      Ledamot  

_______________________________   

Alexander Persson    

Klubbhusansvarig    

Ledamot       

 

Min revisionsberättelse har lämnats in 2022-02-15 

 

 

Thomas Ljungkrantz 

Auktoriserad revisor  


