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1§ Mötesformalia  

Godkännande av kallelse och dagordning 

Val av justerare: Emma Söderqvist och Jonna Jonsäll 

Protokoll att lägga till handlingarna:  26/9 

2§ Mötets öppnande  

Ordförande Felix Pettersson hälsade alla välkomna, mötet öppnas kl.16.07 

 

3§ Månadens Gavleconit  

Styrelsen beslutar månadens Gavleconit för Augusti månad.  

 

4§ Utvärdering av insparken 

Vi har fått god respons om insparken. Styrelsen har skött allt gällande tältet smidigt och styrt 

gott över det vi kunde kontrollera.  

5§ Inbjudan av revisorer och Hitract   

Revisorerna och Jesper från Hitract har fått inbjudan till nästa styrelsemöte. 

6§ Brandinspektion av NV  

Gestrikebrandskydd var på besök under insparken och gav bra respons. Två av brandsläckarna 

har passerat bäst föredatum – klubbhus har tagit på sig i uppgift att inskaffa nya. 
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7§ Uppdatering av alkoholtillstånd  

Kommunen har gett bra respons över insparken. Tidigare har ljudnivån vart hög vilket 

styrelsen åtgärdat under insparken som resulterat i god respons från kommunen.  

 

8§ Inbjudan till Studentmingel vid Gävle slott  

Den 12 september kl. 17.00-19.00 hålls ett mingel tillsammans med studentföreningar från 

Högskolan. Styrelsen anmäler sig för deltagande.  

9§ Uppdatering av propositioner på hemsidan  

De uppdaterade propositionerna kommer läggs upp så fort som möjligt, marknadsföring har 

fått i uppdrag. 

10§ Välkomnande av andra föreningar  

 

Styrelsen har beslutat att öppna upp mer för andra föreningar under framtida event. Styrelsen 

har däremot beslutat att hålla stängt för enbart gavleconiter vid specifika event - Vafan gör 

Gavlecon och tacksittningen kommer hållas för enbart gavleconiter. Gavlecon kommer börja 

publicera för andra föreningar under event.  

11§ Information från och frågor till:  

 

Ordförande/Vice Ordförande:  

Efter insparken har Ordföranderiet beslutat att samla hela styrelsen för en styrelsedag. 

Ordföranderiet ska boka möte tillsammans med kåren gällande medlemskap etc. 

Sekreterare:  
Sekreteraren fortsätter föra protokoll och granskar förfrågningar på facebook samt instagram. 

Sekreteraren ska tillsammans med ordföranderiet ha ett möte tillsammans med kåren angående 

medlemskapen. Sekreteraren ska skriva om medlemskaps sidan på hemsidan då medlemskapen skapas 

genom hitract. 

Skattmästare:  
 

Skattmästaren jobbar med att betalar tillbaka dom felaktiga medlemskapen. Skattmästaren jobbar ned 

att fakturera alla samarbetspartners från insparken. Ekonomimöte kommer hållas senar. 

Näringsliv:  

 

Företagen har gett god respons efter insparken. Näringsliv jobbar med att förtydliga avtalen 

till nästa år. GT har bjudit styrelsen och studenter till mingel på kontoret.  
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Utbildning:  

Utbildning ska arrangera en bokloppis från 16.30-18.00 den 1/9 där Gavlecon säljer lagböcker 

och alla studenter har chansen att sälja sina gamla böcker. 

Utbildning har tillsammans med högskolan kommit överens att framöver kommer dom som 

sitter i utbildningsutskottet bli studerande representanter.  

 

Sexmästeriet:  
Sexmästeriet planerar inför kommande event. Kommer att hålla u Vad fan gör Gavlecon den 7/9 kl. 

17.00. 

 

Marknadsföring:  

Skett interna förändringar i utskottet. Oveförsäljning kommer hållas den 7/9 kl.15-17 och en extra 

insatt den 14/9 klockan 17.00-18.00. 

Marknadsföring ska börja designa nya ovemärken. 

Kontaktia:  
Kontaktia har börjat gå igenom avtal. Förbereder inför kontaktia. den 24/11. 

Klubbhus:  

Klubbhus ska lösa två nya brandsläckare, ordna med toaletten, laga kranen i köket samt fixa 

med fönstret på övervåningen. Klubbhus har lagat grinden.  

12§ Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  

13§ Mötet avslutas 

Ordförande Felix Pettersson tackar för mötet. Mötet avslutas 17.24 
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