
Gavlecon  

Föreningen för ekonomer,  

fastighetsmäklare och rättsvetare 

vid Högskolan i Gävle 

 

Datum: 2022-10-25 

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

 

1§ Mötesformalia  

Godkännande av kallelse och dagordning 

Val av justerare: Emma Söderqvist och Jonna Jonsäll 

Protokoll att lägga till handlingarna:  30/11 

2§ Mötets öppnande  

Ordförande Felix Pettersson hälsade alla välkomna, mötet öppnas 17.07 

 

3§ Månadens Gavleconit  

Styrelsen beslutar månadens Gavleconit för Oktober månad.  

 

4§ Megan   

 

Megakonferensen hålls i Luleå den 17-20 november där Gavlecons styrelse är inbjudna. Sero 

täcker Gavlecons anmälningskostnader samt resekostnader. 
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5§ Hitract 

Ordföranderiet, sekreteraren, marknadsföring, sexmästeriet samt skattmästaren kommer att 

tillsammans med Hitract ha ett on-boarding möte inför nya samarbetet.  

 

6§ Information från och frågor till:  

 

Ordförande/Vice Ordförande:  

Ordföranderiet har inget att tillägga.  

Sekreterare:  
Sekreteraren granskar listan för oveförsäljning, kontrollera att alla som har beställt en overall är 

medlemmar.  

Skattmästare:  
Skattmästaren har återbetalat alla som svarat angående medlemskap. Skattmästaren går igenom 

fakturor etc.  

Näringsliv:  
Näringsliv förnyar avtal samt planerar julfrukost tillsammans med Gavlecons sponsorer.  

Utbildning:  
Utbildning ska hålla i pluggstuga på fredag den 28/10 i extern A och B med Veronica Larsson. Dom 

planerar även pluggstuga veckan innan tenta i beskattning. Utbildning förbereder inför att utse årets 

ekonom under kontakia.  

Sexmästeriet:  
Sexmästeriet har ordnat med nytt sortiment. Den 16 november kommer Gavlepong turnering + 

eftersläpp att arrangeras. Sexmästeriet kommer öppna anmälan till vinterinsparken vecka 44. 

Marknadsföring:  
Marknadsföring uppdaterar Instagram samt följer upp leveransen på overallerna.  

Kontaktia:  
Kontaktia har ändrat biljettsläpp till den 31 oktober. 20 företag är anmälda, men flera företag har 

hittills visat intresse att delta under eventet. Gavlecon ska ha monter tillsammans med redbull. Under 

mässan kommer en föreläsare som kommer att föreläsa om entreprenörskap etc. 

Klubbhus:  
Klubbhus har bytt koder till NV. Högtalarna ska fixas tillsammans med Lucas som har kontakt med ett 

företag. 
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7§ Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  

8§ Mötet avslutas 

Ordförande Felix Pettersson tackar för mötet. Mötet avslutas kl.18.27  

 

 


