
Gavlecon  
Föreningen för ekonomer,  
fastighetsmäklare och rättsvetare 
vid Högskolan i Gävle 
 
Styrelsemöte datum: 9/1 2022 

Närvarande:  
Alexander Persson 
Anton Eriksson 
Calle Svärd 
Cecilia Björklund 
Cornelia Wiklund 
Emil Björklund 
Emma Söderqvist 
Felix Pettersson 
Jonathan Engdahl 
Thomas Diös 
Anton Svensson 
August Brehm 
Axel Almefors 
Christoffer Jarestål 
Emelie Edqvist 
Jonathan Olsson 
Jonna Jonsäll 
Lucas Melander 
Simon Struwe 
Vendela Ekman 
Wilma Söderberg 
 
Frånvarande: 
Ia Ek 
Ludwig Gustafsson 
Emma Ekvall 
Sabina Niva 
Hugo Norberg 
 

1§ Mötets öppnande  
Vice ordförande Cecilia Björklund hälsade alla välkomna, 
mötet öppnat 16.28 

2§ Mötesformalia  
Godkännande av kallelse och dagordning 
Val av justerare: Emma Söderqvist och Cornelia Wiklund 
Protokoll att lägga till handlingarna: 15/02 
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3§ Månadens Gavleconit  
Styrelsen beslutar månadens Gavleconit för December månad.  

4§ Sektion 

Styrelsen beslutar att Gavlecons nya styrelsen får fullmakt att ansöka som sektion som 
ska beslutas på årsmötet. 

5§ - Inventarier 

Styrelsen beslutar att en inventering ska genomföras snarast. 

6§ - Höjning av priser 

Styrelsen har beslutat att höja priserna med 5kr på drickor efter insparken. 

7§ - Byte av koder 

Styrelsen beslutar att i samband med överlämningen till den nya styrelsen kommer 
klubbhus byta koder efter årsmöte. 

8§ Inspark 

Styrelsen har beslutat att det inte kommer att hållas en fogdeupptakt. Vaccinationspass 
kommer vara obligatoriskt under insparken. Fogdeutbildning kommer hållas den 16:e 
Januari till för dom nya fogdarna (även fusknollor) och i samband med att man hämtar 
band för tillhörande grupp kommer fogdarna få skriva på fogdeavtal. Sista invigningen 
innan insparken äger rum den 15/1 kl. 18.00 

9§ Information från och frågor till: 

Ordförande:  

Inget att tillägga 

Vice Ordförande:  

Vice ordförande har planerat insparken. Information om ny ordförande till ERO. Under 
rådande omständigheter kan ordförande inte säga om Stockholm blir av. Eventuellt ska nya 
styrelsen till Karlskrona typ 20 februari.  

Sekreterare:  

Sekreterare har haft överlämning. 
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Skattmästare: 

Skattmästaren har betalat alla utgifter för kontaktia och ONE faktura. Bokföra för december 
nu, dålig info om bokslut 

Näringsliv:  

Näringsliv planerar för överlämning samt nya avtal med företag. Beslutat att vintergames ej 
kommer bli. 

Utbildning:  

Utbildning ska ha överlämning. Planerar SMI ekonomi och ska inventera lagböcker 

Sexmästeriet:  

Sexmästeriet planerar insparken. 

Marknadsföring:  

Marknadsföring planerar överlämning. Har jobbat så hemsidan funkar igen och ska lägga ut 
decembers Gavleconit på sociala medier. Marknadsföring planerar att inventera märken. 

Kontaktia:  

Inget att tillägga 

Klubbhus:  

Ska ha överlämning 

 

10§ Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 
11§ Nästa möte 
Nästa möte förväntas bli i Februari.  

 
12§ Mötets avslutande 
Mötet avslutades klockan 17.51 
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