
Gavlecon  

Föreningen för ekonomer,  

fastighetsmäklare och rättsvetare 

vid Högskolan i Gävle 

 

Datum: 2022-11-30 

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

Frånvarande: 
Emma Söderqvist 
 

1§ Mötets öppnande 

Ordförande Felix Pettersson hälsade alla välkomna, mötet öppnas 18:08. 

 

2§ Mötesformalia  

Godkännande av kallelse och dagordning 

Val av justerare: Emma Söderqvist och Jonna Jonsäll 

Protokoll att lägga till handlingarna:  12/1 

 

4§ Månadens Gavleconit  

Styrelsen beslutar månadens Gavleconit för November månad.  

5§ Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen ska vara klar och inlämnad den 8 januari.  

6§ Julkalender 

Gavlecon ska delta i Gefle Studentkårs julkalender. Marknadsföring ansvarar för Gavlecons 

lucka.  
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7§ Ansvar i Ove  

Ordföranderiet har tagit upp angående klagomål.  

8§ Överlämning 

Styrelsen ska förbered inför överlämning till den nya styrelsen. 

Wilma Söderberg anslöt 18.21.  

9§ Information från och frågor till:  

Ordföranderiet:  

Ordföranderiet diskuterar om Luleå, och att det var uppskattat då Gavlecon fått bättre kontakt 

med andra föreningar. Under konferensen beslutades att Gavlecon kommer att få större stöd 

av SERO.  

Sekreterare:  

Sekreteraren fortsätter att sammanställa protokoll, medlemskap i hitract och godkänna 

förfrågningar på facebook och instagram. 

Sekreteraren ska skapa alumni medlemskap i Hictract. 

Skattmästare:  

Skattmästaren har bokfört klart augusti månad. Skattmästaren går genom mail, samt tar hand 

om posten.  

Näringsliv:  

Näringsliv har fått in anmälningar från 20 företag till julfrukost som kommer hållas den 16 

december klockan 07.30 på Clarion hotell. 

GT har bjudit in nya styrelsen samt några representanter från den gamla styrelsen till en 

introdag för nya föreningar på huvudkontoret.  

Utbildning:  

Utbildning har hållit i pluggstuga och presenterat årets ekonom, föreläsare samt rättsvetare 

under kontaktia.  

Sexmästeriet:  

Sexmästeriet planerar oveinvigning den 2/12. Sexmästeriet kommer att ha 

insparksplaneringsmöte med kåren inför vinterinsparken. 

Marknadsföring:  

Marknadsföring ansvarar till julkalendern. Marknadsföring har hämtat ovarna som kommer 

delas ut den 2/12. Märkesförsäljning kommer hållas samtidigt som utdelningen av 

overallerna.  
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Marknadsföring designar tröjor som Gavlecon medlemmar kommer kunna köpa.  

Kontaktia:  

Kontaktia har hållit arbetsmarknadsmässan för i år som ägde rum den 24 november. Arbetar 

med alla efterarbeten. 

Klubbhus:  

Klubbhus ska fixa NyaValls ytterdörr. Han ska köpa första hjälpen kit. Klubbhus ska kolla 

rören, luftvärmepumpen, samt ta ner låset till pisoaren. 

10§ Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  

11§ Nästa möte 

Nästa möte förväntas bli 12 januari klockan 16.00 

12§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades klockan 19.03 

 

 

 



Gavlecon  

Föreningen för ekonomer,  

fastighetsmäklare och rättsvetare 

vid Högskolan i Gävle 

 

 


