Hej och varmt välkommen!
Gavlecon är föreningen för dig som studerar till Ekonom, Rättsvetare
eller Fastighetsmäklare och vi vill varmt välkomna dig till vår förening
och Högskolan i Gävle.
Med våra lite drygt 800 medlemmar kan vi stolt säga att vi är
högskolans största förening. Vi har ett eget klubbhus vid namn Nya
Vall (NV) som ligger precis vid Högskolan och studentbostäderna på
Kungsbäcksvägen. Vi arrangerar (när det är pandemifritt såklart) b.la.
pluggstugor, fester, företagsevent och traditionsenliga sittningar vilket verkligen uppskattas
av våra medlemmar då det ger en guldkant på studentlivet!
Gavlecon har funnits i hela 30 år och under åren har styrelsen byggt upp ett starkt och
väletablerat kontaktnät av sponsorer och samarbetspartners. De bidrar till att vi kan hålla
roliga evenemang av hög kvalitet och erbjuda våra medlemmar en god första kontakt med
näringslivet. Vi är enormt stolta över våra samarbetspartners som även i tuffa pandemitider
ställt upp för oss.
Om pandemin tillåter oss att ses på plats i Gävle ägnar vi den första veckan (10 dagarna) i
Gavlecon bland annat åt att just du ska känna dig välkommen till Högskolan i Gävle och till
vår kära förening. Vi håller i varierande aktiviteter där man lär känna nya och gamla
studenter i Gavlecon och det är här de starkaste kontakterna knyts. Du bestämmer helt själv
hur aktiv du vill vara och alla våra aktiviteter är helt frivilliga, men många som väljer att
deltaga mindre ångrar sig ofta i efterhand! Denna vecka avslutas på fredagen den 27 aug
med en finsittning tillsammans med dina nya kamrater du lärt känna under veckan.
Viktigt att tänka på om det blir en fysisk första tid:
- Ha täckning på Swish/bank-konto första dagen, till medlemskap osv.
- Skaffa boende redan från start, du kommer inte att ångra dig. Gävle har ett antal hotell och
vandrarhem som många nya studenter bor på den första tiden om man inte hunnit fixa med
bostad.
För att just din start ska bli lite lättare har vi skapat en grupp på Facebook åt er som börjar.
Sök på ”Gävles EkonomerHT21". Där kan du få hjälp med allt från boende, kurslitteratur
eller andra frågor som du har men också se vilka du kommer spendera dina kommande
studieår med.
Introduktionsstart:
Då vi fortfarande inte vet om den första tiden blir fysisk alltså om vi kommer kunna ses på
plats på skolan, hänvisar vi er till era klassgrupper på Facebook om vidare information om
vilken sal vi håller till i och vilka tider som gäller, om det (som vi hoppas) blir att vi ses fysiskt.
Har du några andra frågor eller funderingar – kontakta oss! Vi finns här till ert förfogande. Ni
hittar mer om oss som sitter i styrelsen på www.gavlecon.com
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