
Gavlecon  
Föreningen för ekonomer,  
fastighetsmäklare och rättsvetare 
vid Högskolan i Gävle 
 
Styrelsemöte datum: 16/02 

Närvarande:  
Anton	Svensson	
Agust	Brehm	
Axel	Almefors	
Christoffer	Jarestål	
Emelie	Edqvist	
Emma	Ekvall	
Emma	Söderqvist	
Felix	Pettersson	
Jonathan	Olsson	
Jonna	Jonsäll	
Lucas	Melander	
Simon	Struwe		
Vendela	Ekman	
Wilma	Söderberg	

 
 

1§ Mötets öppnande  
Ordförande Felix Pettersson hälsade alla välkomna, 
mötet öppnas 17.10 

2§ Mötesformalia  
Godkännande av kallelse och dagordning 
Val av justerare: Emma Söderqvist samt Jonna Jonsäll 
Protokoll att lägga till handlingarna: 09/01  

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

4§ Städdag på NV 
Styrelsen beslutar den 3 april som preliminärt datum för städdag på NV. 

5§ Alkoholprov AAS 
Styrelsen informeras om AAS utbildning som äger rum den 28 mars klockan 8-15 
samt den 31 mars klockan 10-16.15 som avslutas med ett prov.  
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6§ Kontaktmanna 

Styrelsen ska gå på konferens på kontaktmanna fredag den 25 februari klockan 9-17 
samt lördagen 26 mars klockan 9-17. 

7§ Kompensations sittning 

Den 1/4 har kåren en fulsittning med temat ’’stiligt med smaklös detalj, eller smaklös 
med stilig detalj’’. Kåren kommer även ha ett eftersläpp. 

 

8§ Instagram takeover 

Styrelsen beslutar att göra en instagram takeover. Vilka utskott som ska göra en 
instagram takeover vilka helger bestäms löpande.  

 

9§ Byte av koder 

Styrelsen beslutar att klubbhus ska byta koder i början av nästkommande vecka. 

10§ Oveavtal 

Styrelsen beslutar att marknadsföring börjar skissa på ett avtal för Ove utdelning våren 
2022. 

 

11§ Hyreskostnad NV 

Styrelsen beslutar att kontakta en jurist för en offert för ett eventuella framtida ärende 
angående ersättning för den upphöjda hyran samt försäkringen som är ökad med 20% 
plus index.  

 

12§ Grind till NV 

Klubbhus ska bygga en ny grind när den nya styrelsen får tillgång till bankkonto. 
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Klubbhus ska bygga en provisorisk lösning tills det att nya styrelsen tillgång till 
bankkonto. 

 

13§ Pubrunda med kåren 

Den 25 februari kommer kåren styra pubrunda där Gavlecon är delaktiga. Kåren 
kommer sälja biljetter som man måste ha för att få komma in på NV. Max antalet för 
kvällen är 200 per. 

Styrelsen beslutar att Felix Pettersson och Jonna Jonsäll som ansvariga för NV under 
pubrundan klockan 20.00 till 00.00.  

 

14§ Styrelse film 

Styrelsen ska göra en styrelse film som kommer vara klar senast augusti. 
Marknadsföring planerar dag för filmning av introt.  

 

15§ Tröjor + namnskylt 

Styrelsen testar samt beslutar vilken typ av tröja dom vill ha och beställer 
styrelsetröjorna.  

16§ Övriga frågor 
Styrelsen började diskutera kring sektion och kom till beslut att sammanställa sektions 
information samt för och nackdelar som sedan ska marknadsföra för att Gavlecons 
medlemmar ska få en uppfattning om vad det innebär att gå som sektion under Gefle 
kår. Gavlecons medlemmarna kommer även få rösta vad dom anser är bäst för 
Gavlecon.  

Styrelsen diskuterar om eventuella spelkvällar framöver tillsammans med alla 
föreningar för att stärka bandet med föreningarna samt alla medlemmar. 
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10§ Utskottens månad 

Näringsliv:   

Näringsliv hat skickat till alla företag vilka det som tar över posten. Näringsliv 
har börjat läsa på nuvarande avtal, se över mailen, samt börjat planera inför 
Gavlecon Open tillsammans med Sexet. Planer om att kontakta företag för ett 
evemtuellt Padel turnering mot sommar. Näringsliv fortsätter med daglig 
kontakt med dom som kontaktar oss. Dom ska även starta kontakt med Avanza 
för eventuellt samarbete.   

Klubbhus:  

Klubbhus ska påbörja bygget på den nya grinden och lägger den som högsta 
prioritet. Han har kontaktat rörmokare angående toaletterna. Klubbhus planerar 
även byte av toalettdörr samt laga toalettstolen, byte av lysrör, reparation av 
kranen i köket samt laga fönstret. 

Utbildning:  

15:de mars ska utbildning anordna SM ekonomi. Detta ska under veckan börja 
marknadsföra och informeras till studenterna. Utbildning ska kontakta SERO 
om stöd samt priser etc. Utbildning planerar en ’’after school pluggstuga’’.  

Marknadsföring:  

Tisdagen den 22/2 kommer marknadsföring hålla i oveförsäljning. Ändringar av krav 
för medlemskap ska skrivas ut på hemsidan, istället för kårmedlemskap ska ett 
antagningsbesked bifogas i ansökan. Marknadsföring planerar att köpa photoshop. Den 
nya nya styrelsen ska fotas av marknadsföring den 22/2 klockan 13-14 samt 23/2 
13.00-14.00 och lägga ut dessa på Gavlecons hemsida.  
 
Ekonomi:  

Ekonomi har skickat ut mall med information för fakturor till våra sponsorer etc. 
Mall för hur styrelsen skall tillväga gå vid privata utlägg för föreningen har även 
skickats ut samt en länk till hur vi söker projektstöd hos SERO.  
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Ordföranderiet:  

Ordföranderiet har gjort budget samt sammanställde verksamhetsplanerna för 
året. Dom har bokat arregemangsmöte med HSM för garden party. 
Ordföranderiet planerar avskedningsmiddag för mäklarna som ska sluta 
tillsammans med Anna från högskolan. Ordföranderiet har haft kontakt med 
Kontaktmanna och SERO. 
 
Sexet:  

Sexet ska kolla intresset hos medlemmar för eventuell lunchsittning på valborg. 
Dom ska skicka viktiga dokument till polisen och kommunen ikväll. Sexet bokar 
möte med sexmästarinnorna från VOX angående eventuella event framöver.  

 

Sekreterare:  

Sekreteraren ska godkänna följningsförfrågningar från nya medlemmar på 
Gavlecons instagram och facebook. Även rensa bort gamla medlemmar. Hon 
ska skicka fullmäktige listan från årsmötet till Sam på kåren. 

 

 
11§ Nästa möte 
Nästa möte planeras till och med den 15 mars klockan. 16.00-20.00 

 
12§ Mötets avslutande 
Mötet avslutades 19.30 
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