
Gavlecon  
Föreningen för ekonomer,  
fastighetsmäklare och rättsvetare 
vid Högskolan i Gävle 
 
Datum:	2022-04-12	

	

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 16:07 

 
2§ Mötesformalia  
Godkännande av kallelse och dagordning 
Val av justerare: Emma Söderqvist och Jonna Jons 
Protokoll att lägga till handlingarna:  16/5 

 

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

4§ Brandrutin 

Styrelsen går igenom brandrutin. 
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6§ Köpstopp / Hemgång 
Styrelsen kommer vara strängare med köpstopp för att undvika att medlemmarna blir 
märkbart påverkade samt hemskickning av dom som är märkbart påverkade. 

 

7§ SM i Ekonomi  

Den 12-15 Maj bjuder SERO styrelsen till SM i Ekonomi i Örebro. 5 personer från styrelsen 
och det vinnande laget från den tidigare tävlingen i mars kommer delta under helgen. SERO 
har även informerat om fuskförsök och att dom ser allvarligt på detta.  

 

8§ Ommålning av NV 
Klubbhus ska kontakt med Peter angående att söka bygglov för ommålning av NV då 
byggnaden är K-märkt. Styrelsen ska försöka göra denna åtgärd för att skydda fasaden. 

 

9§ Garden Party 
Garden Party kommer att hålla hus på Westergrenska klockan 13-16. Senare är Söderhielmska 
Gården är abonnerat från 18-21, med ett eftersläpp som börjar 22 där dom som köpt biljett har 
förtur i kön. 

 

10§ Avskedningsmiddag för mäklare 
Styrelsen planerar en avslutningsmiddag på markan för alla mäklare som är klar med sin 
utbildning åk 2 och åk 3. Om den blir av kommer den arrangeras av Gavlecon tillsammans 
med skolan där företag från mäklarbranschen kommer vara inbjudna. Möte angående detta 
kommer hållas den 14/4. 

 

11§ Jobba på mäklardagen 
Under mässan på mäklardagen kommer styrelsens ekonomer och/eller rättsvetare jobba i 
garderoben.  
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12§ Besök av utbildningsministern  
Utbildningsansvarig kommer att representera Gavlecon när skolan får besök av 
utbildningsministern den 22/4. 

13§ Föreningstaxa 

Kontaktiaansvarig kommer att ta ansvaret att kontakta kommunen för att ansöka om 
föreningstaxa 

 

14§ Information från och frågor till:  
 

Ordföranderiet:  
Ordföranderiet planerar Garden party, anordnat biljetterförsäljning och beställt bankkort. Dom 
har även planerat den eventuella mäklarmiddagen. 

Sekreterare:  
Sekreterare har tagit på sig ansvar att kolla intresse av DJ-utrustningen för att kunna investera 
i en uppdaterad utrustning. Fortsätter att uppdatera medlemslistorna samt föra protokoll.   

Skattmästare:  
Skattmästaren har skickat pengar för dom som ligger ut. Meddelar att vid swish betalning ska 
det ingå i swishen vad medlemmarna köpt ex ove eller märken och att inte ta emot swish på 
NV kvällar, endast kortbetalning.  

Bett om budgetuppföljningar, där utskott själva meddelar.  

Näringsliv:  
Gavlecon Open arrangeras den 25 maj som August och Lucas sökt projektstöd. Håller kontakt 
med RedBull som potentiell sponsor för eventet. 

Näringsliv har förlängt avtal, och har kontakt med företag angående insparken.  

Näringsliv har haft kontakt med GT som bjudit in styrelsen till att ha nästkommande 
styrelsemöte på deras kontor där dom även ska hålla en styrelsegenomgång. 

Näringsliv har inte fått någon återkoppling angående paddelturneringen som planerades att 
hålla.  
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Näringsliv har tillsammans med resterande i styrelsen tackat nej för samarbete med Dome, 
men kommer hålla kontakt för framtiden samarbeten vid enstaka event. 

Utbildning:  
SM ekonomi var succé. Utbildning har haft fuskdiskussioner med SERO. Planerar talet dom 
ska hålla tal på avslutningsceremonin för ekonomer. 

Sexmästeriet:  
Sexmästeriet har påbörjat arbetsschemat för insparken. Söker fortfarande medlemmar som 
kan jobba på herrsittning. Dom fortsätter med planering av insparken tillsammans med ÖF. 

Beroende på beslut av avskedsmiddagen kommer det eventuellt hållas en NV kväll i slutet av 
Maj. 

Marknadsföring:  
Marknadsföring har designat märken och beställt dessa. Dom har även gjort paketpriser för 
samarbetspriser, samt förhandla runt om dessa.  

En styrelsefilm planeras och kommer att redigeras när tillräckligt material insamlats. 

Kontaktia:  
Kontaktia har fått offert från glasklockorna och har börjat kontakta företag angående eventet. 

Klubbhus:  
Klubbhus har kontakt med Peter angående ommålningen samt planerar herrsittningen. 

15§ Övriga frågor  

Styrelsen diskuterar om bättre städningsrutin efter varje NV kväll. 

13§ Nästa möte 
Nästa möte förväntas bli 16 maj klockan 16.00 

14§ Mötets avslutande 
Mötet avslutades klockan 17:17  
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