
Gavlecon  
Föreningen för ekonomer,  
fastighetsmäklare och rättsvetare 
vid Högskolan i Gävle 
 
Styrelsemöte datum: 13/12 

Närvarande:  
Alexander Persson 
Calle svärd 
Cecilia Björklund 
Cornelia Wiklund 
Emil Björklund 
Emma Söderqvist 
Felix Pettersson 
Hugo Norberg 
Ia Ek 
Jonathan Engdahl 
Ludwig Gustafsson 
Thomas Diös 
Agust Brehm 
Axel Almefors 
Christoffer Jarestål 
Emelie Edqvist 
Emma Ekvall 
Jonna Jonsäll 
Lucas Melander  
Simon Struwe 
Vendela Ekman 
Wilma Söderberg 
- Olsson 
 

1§ Mötets öppnande  
Ordförande Ia Eek hälsade alla välkomna, mötet öppnas 08.07 

2§ Mötesformalia  
Godkännande av kallelse och dagordning 
Val av justerare: Calle Svärd, Cornelia Wiklund  
Protokoll att lägga till handlingarna: 17/11-21  

3§ Månadens Gavleconit  
Styrelsen beslutar månadens Gavleconit för December månad.  

Anton Svensson anländer 08.12 
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4§ Ändring av stadgar  
Styrelsen sätter in ett extrainsatt möte med Emelie från 
kåren för genomgång av föreningens stadgar samt 
genomgång av potentiell anslutning till sektion.  
Preliminärt datum den 9:e Januari 2022. 

 

5§ Representation som styrelsemedlem  
Vice ordförande Cecilia Björklund går igenom vad som förväntas  
av föreningens styrelsemedlemmar. Vice ordförande trycker även  
på tyngden i en god relation med kåren samt andra föreningar vid högskolan. 

 

6§ Årsavslutet  
Styrelsen ska påbörja sina verksamhetsberättelser, dessa ska vara klara och inskickade 
till ordföranderiet senast den 15:e januari. Inventering av alkohol, ovemärken samt 
lagböcker ska ske innan årets slut.  

 

7§ Uppdatering av hemsidan 
Hemsidan är fortfarande ej brukbar, tekniker vid One arbetar  
fortsatt för att få upp sidan igen. 

 

8§ Ove invigning  
Styrelsen inväntar fortfarande att Ovarna ska levereras, sker leveransers in fredag  
tar invigningen plats under fredagen den 17:e December 2021. 
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9§ Övriga frågor  
Styrelsen beslutar att införa oveavtal vid framtida 
försäljningar av ovar, detta för att säkerhetsställa att 
den röda oven förblir respekterad och välskött. 

 

Överlämning till styrelsen för verksamhetsåret 2022  
ska vara klar innan insparken VT 22 

  

10§ Utskottens månad 

Näringsliv:  Fortsatt planering av Wintergames. Utskottet arbetar fortsatt med 
avtalsförnyelser inför kommande verksamhetsår. 

Klubbhus: Utskottet har beställt en ny dörr till herrarnas toalett. 

Utbildning: Fortsatt planering av ekonomernas examinations ceremoni samt 
planerar en sista pluggstuga för 2021 

Marknadsföring: Arbetar fortsatt med One för att fixa hemsidan, nya märken är 
även beställda. 
 
Ekonomi: Kvitton på vift, utskottet arbetar vidare med årsslutet. 

Ordföranderiet: Utskottet påbörjar skriva välkomstbrevet inför vinterinsparken 
VT21.  
 
Sexet: Planerar fortsatt Oveinvigningen samt vinter insparken. 

Sekreterare: kontaktar stödmedlemmar för förnyelse av medlemskap. 
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11§ Nästa möte 
Nästa möte planeras till och med den 9:e januari 

 
12§ Mötets avslutande 
Mötet avslutades 09.33 

                      

                         


