
Gavlecon  

Föreningen för ekonomer,  

fastighetsmäklare och rättsvetare 

vid Högskolan i Gävle 

 

Datum: 2022-09-26 

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

Frånvarande 
Simon Struwe 

 

1§ Mötesformalia  

Godkännande av kallelse och dagordning 

Val av justerare: Emma Söderqvist och Jonna Jonsäll 

Protokoll att lägga till handlingarna:  25/10 

2§ Mötets öppnande  

Ordförande Felix Pettersson hälsade alla välkomna, mötet öppnas 16.12 

 

3§ Månadens Gavleconit  

Styrelsen beslutar månadens Gavleconit för September månad.  

 

4§ Hitract   

Styrelsen hat beslutat om att starta samarbetet med Hitract. Jesper och David deltog under 

styrelsemötet för att presentera Hitract och planerar on boarding möte.  
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5§ Möte med kåren   

Under mötet tillsammans med kåren beslöts att medlemslistor kommer att skickas den 1a 

varje månad tills det att listorna automatiskt förs in i hitract. Provisionen av medlemskap 

kommer att betalas ut till Gavlecon vid terminens slut. 

6§ NV kvällar 

Framöver har styrelsen beslutat att inte använda stämplar under NV-kvällar. NV-kväll +1 

listan kommer begränsas till max 10 personer.  

Wilma lämnar 17.21 

7§ Valberedning  

Styrelsen beslutar att Emma Söderqvist, Emelie Edqvist och Anton Svensson från styrelsen 

ska sitta i valberedningen. Inlägg om ansökan till valberedningen kommer läggas ut snarast  

då två utomstående gavleconiter ska tillsättas i valberedningen.  

8§ Springbreak 

Tidigare har Gavlecon anordnat skidresa i Alperna under April månad. Styrelsen har beslutat 

att inte anordna detta men att ta upp det till nästkommande styrelse som får ta beslut om detta 

är något dom vill genomföra.  

 

9§ Städdag på NV  

Styrelsen kommer ha en städdag på NV igen.  

10§ Byte av alkoholleverantör   

Styrelsen har beslutat att byta leverantör till Spendrups. 

11§ Mega konferens  

Styrelsen kommer delta under Mega konferensen i Luleå den 17-20 november.  

12§ Styrelsedagen 

Den 14 oktober kommer styrelsen att tillsammans åka till Stockholm för TEAM-building.  

 

13§ Information från och frågor till:  

 

Ordförande/Vice Ordförande:  

Ordföranderiet har beslutat att koderna till NV ska bytas ut – Klubbhus tar ansvar att ordna 

detta.  

Sekreterare:  
Sekreteraren granskar listan för oveförsäljning, kontrollera att alla som köpt är medlemmar. 
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Skattmästare:  
Skattmästaren har återbetalat alla som svarat angående medlemskap. Skattmästaren går igenom 

fakturor etc.  

Näringsliv:  

Blueberry kommer anordna en föreläsning 12 oktober i skolan för gavleconiter.  

GT kommer hålla i en AW där de bjuder på pizza hos dom på deras kontor för dom som går 

sista året samt styrelsen.  

Utbildning:  

Utbildning kommer anordna pluggstuga under oktober i beskattning. Utbildning inväntar 

retursedel för att kunna skicka tillbaka de lagböcker som ej såldes.  

Sexmästeriet:  
Sexmästeriet kommer att släppa biljettförsäljning för tacksittningen. Ska ta beslut om projektgrupp till 

tjejsittning efter mötet.  

Marknadsföring:  
Marknadsföring föreslår julkalender under december månad som kommer beslutas om nästa möte. 

Kontaktia:  
Kontaktia kommer marknadsföra biljettsläpp den 25 oktober. 19 företag har hittills visat intresse att 

delta under eventet. 

Klubbhus:  

Klubbhus ska göra nya koder till NV. Klubbhus har beställt ny dammsugare. 

14§ Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  

15§ Mötet avslutas 

Ordförande Felix Pettersson tackar för mötet. Mötet avslutas 18.51 
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