
Gavlecon  
Föreningen för ekonomer,  
fastighetsmäklare och rättsvetare 
vid Högskolan i Gävle 
 
Datum:	2022-03-15	

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 16:36 

 
2§ Mötesformalia  
Godkännande av kallelse och dagordning 
Val av justerare: Emma Söderqvist och Jonna Jonsäll 
Protokoll att lägga till handlingarna:  12/04 
 

4§ Månadens Gavleconit  
Styrelsen beslutar månadens Gavleconit för februari månad.  

Christoffer Jarestål	anländer 17.29 

5§ Ansökan om sektioner 
Styrelsen beslutar att ansöka om kårsektion. 

6§ Fullmakter 
Styrelsen informeras att styrelsen väntar på klartecken från Handelsbanken. Tillsdess ska 
styrelsen avvakta med att signa avtal.  

7§ Gemensam beslutsfattning  
Alla beslut måste godkännas av styrelsemedlemmarna.  
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8§ Ansvarig på NV 
Ordföranderiet informerar om rutiner kring öppning och stängning av NV och vad det innebär 
är att vara ansvarig på NV.  

9§ Utvärdering av pubrundan  
Alla medlemmar, inklusive stödmedlemmar skötte sig bra och inga problem stod upp. 
Medlemmar från andra föreningar uppskattade eventet och vi har fått bra respons angående 
eventet. 

10§ Utökning av stödmedlemmar för tacksittningen den 18/3 2022 
Styrelsen beslutar att utöka stödmedlemmar och NV+ en till 20 medlemmar för 
tacksittningens eftersläpp, detta för att välkomna VOX-styrelse. 

11§ Information från och frågor till:  
 

Ordföranderiet:  
Ordföranderiet planerar Garden party och ska till Söder Hielmska tillsammans med HSM den 
16/3. Ordföranderiet meddelar att SM ekonomi fick godkänt stöd. Dom planera även 
avslutningsmiddag för alla fastighetsmäklare som slutar vid terminens slut. 

Sekreterare:  
Sekreteraren ska skapa en gemensam kalender för att underlätta att planera framöver när det 
komemr till styrelsemöten, event etc. Fortsätter att sammanställa protokoll, medlemskap och 
godkänna förfrågningar på facebook och instagram. 

Skattmästare:  
Bokfört tillsammans med gamla skattmästaren. Kollar även genom mail, tar hand om posten 
samt skickar vidare till gamla skattmästaren om det skulle vara något som behöver åtgärdas 
snarast. Informerar om fysiskt kvitto.  

Näringsliv:  
Näringsliv förlänger avtal samt försöker nå ut till alla företag. Planerar hockey event samt en 
eventuell padelturnering vid strömvallen padel, kolla även om sponsorer till turneringen.  

Näringsliv ska ha möte med unionen torsdag 17/3 och planerar en lunchföreläsning om 
ekonomi tillsammans med Akavia fredagen vecka 16, 22 april som ska ersätta att vinter 
games blev inställd.   

Den 29 mars kommer svensk fast ha ett event på NV där 4 styrelsemedlemmar kommer att 
vara ansvariga för kvällen. 

Näringsliv har kontakt med Professionals Nord, bemanning och rekryteringsföretag angående 
samarbete längre fram.  
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Utbildning:  
Utbildning har anordnat SM-ekonomi där fyra lag var anmälda. Ett mingel tillsammans med 
GT där det vinnande laget presenteras den 16/3. 

Sexmästeriet:  
Sexet har haft kontakt med kåren angående fulsittning som äger rum den 1 april. Alla som 
köpte biljetter till finsittningen har redan en biljett till denna sittning. Det kommer hållas en 
öppen försäljning för resterande i gavlecon som vill gå på sittningen. Vanlig kårkväll kommer 
att hållas efter och dom med biljett kommer att ha förtur. Tema för sittningen är stilfullt med 
smaklösdetalj, smaklös med stilfull detalj.  

Sexet har informerat om att projektgrupp till herrsittning sökes där ca 4-5 stycken kommer att 
få planera inför sittningen den 20 april. 

Tacksittning kommer att äga rum på fredag 18/3.  

Sexmästeriet har beställt tält, bar, scen, konteiner, stängsel, bajamajer och kontaktat polisen 
angående markanvändning till sommarinsparken. 

Marknadsföring:  
Marknadsföring har ändrat priserna per inlägg till paketpris. Jobbar kontinuerligt med 
Styrelsevideon.  

Kontaktia:  
Kontaktia har bokat glasklockorna samt skolan den 24 november. Fastställt en projektgrupp 
och gjort mailadresser. 

Klubbhus:  
Klubbhus har monterat en ny grind, ordnat det nya koderna samt rengör toan kontinuerligt. 
Han kommer att fixa en ny toasits samt måla om gaderoben 

12§ Övriga frågor  
Inga övriga frågor.  

13§ Nästa möte 
Nästa möte förväntas bli 12 april klockan 16.00 

14§ Mötets avslutande 
Mötet avslutades klockan 19.22 
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