
Sekreterare 

 

Hej! 

Mitt namn är Linnéa Söderström och jag är 22 år och söker posten sekreterare. Idag läser jag 

andra terminen på Internationella affärer och trivs mycket bra. Jag är född och uppvuxen i 

Karlskoga där jag idag bor kvar.  

Jag har tidigare varit sekreterare samt ordförande för elevrådet i min högstadieskola och har 

även varit skyddsombud för min gymnasieskola, därför har jag under stor del av mina skolår 

varit aktiv inom skoladministration. Då jag idag har ett extra arbete på banken SEB är 

administrativa arbetsuppgifter något jag är mycket van vid.  

 

Jag är en glad och positiv tjej och gillar att vara strukturerad, organiserad och har en vilja att 

kunna förändra, förbättra och vara mer delaktig i Karlekon. Då jag har ett extrajobb och bor 

en bit ifrån Karlstad, kommer det inte vara i vägen för mig då jag vill satsa på att vara mer 

delaktig och ta en större del av föreningen. 

 

Med vänliga hälsningar,  

Linnéa Söderström 

 

  

Nominering:  

Valberedningen har valt att nominera Linnea Söderström till posten som sekreterare. Vi anser 

att hon kommer att vara ett bra tillskott till styrelsen då hon bidrar med en stark röst och goda 

tidigare erfarenheter. Linnea visar på en stor nyfikenhet i att engagera sig och få en större 

förståelse för hur föreningen fungerar. Linnea är en karismatisk tjej som kommer ta posten på 

största allvar och med nya idéer bidra till KarlEkons framtida utveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ordförande för idrottsutskottet 

Hej! 

Mitt namn är Ivo Kuijpers, jag är 20 år gammal och läser just nu tredje terminen på 
Civilekonomprogrammet. Jag vill söka posten Ordförande idrott då jag tror att jag skulle 
passa där. Som person är jag väldigt sportintresserad och har tävlat i elitsimning på 
internationell nivå stora delar av mitt liv. Under läsåret har jag suttit i idrottsutskottet som 
fotbollsansvarig. 

Skulle jag bli vald som ordförande idrott vill jag försöka arrangera mer turneringar och låta 
Karlekons medlemmar prova på mer nya sporter. En idé jag har haft ända sen jag har börjat 
plugga här är att starta ett Korpen lag i fotboll för Karlekon. Så blir jag vald kommer jag 
försöka få den idén, och många andra, att bli verklighet. 

 

Yours Truly 

Ivo Kuijpers 

 

 Nominering 

Valberedningen har valt att nominera Ivo Kuijpers till ordförande för idrottsutskottet. Med 

sina tidigare erfarenheter i utskottet och tidigare meriter inom idrott och gruppträning anser vi 

att Ivo är lämplig för posten. Ivo har en bra inblick i föreningen och flera idéer på 

utvecklingsmöjligheter för att göra det bättre för medlemmarna. Vi har förtroende för att Ivo 

kommer kunna bidra med en objektiv syn till styrelsen gällande frågor kring förvaltningen av 

föreningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ordförande CAPS 
 
Hej på er! Mitt namn är Sara Wiman, jag är 22 år gammal och går min andra termin på 
programmet Internationella Affärer. Idag söker jag posten som ordförande C.A.P.S.  
  
Under min tid i Karlekon har jag suttit med i projektgruppen för KEY-dagen och planerar just 
nu för fullt inför banketten, som där är mitt ansvarsområde. Jag sitter även med i C.A.P.S 
utskott där jag ansvarar för marknadsföringen.  
  
Jag har sedan långt tillbaka haft ett stort intresse för krogbranschen då jag jobbat på bar i 
London i ungefär ett år samt som bartender på Pinchos senast i somras. Jag tror att det finns 
mycket potential att fortsätta utveckla C.A.P.S tillsammans med utskottet och vice-
ordförande. 
  
Eftersom jag redan sitter i utskottet och har koll på utmaningarna vi har framför oss, gör det 
att jag kan sätta igång direkt. Detta är självklart positivt för vice-ordförande då han slipper 
träna upp någon från noll.  
  
Jag är driven och tycker att arbetet än så länge på C.A.P.S och inom Karlekon har varit 
fantastiskt roligt. Det här skulle vara en otrolig utvecklingsmöjlighet för mig personligen och 
jag tror definitivt att jag har mycket att bidra med till verksamheten. Styrelsearbetet är en stor 
del av posten och att få bidra till förändringar inom Karlekon och att se föreningen växa och 
förbättras är en av anledningarna till att jag söker. 
  
Jag ser verkligen fram emot att visa vad jag går för och hjälpa vår studentpub att nå sitt fulla 
potential. Jag vill jobba för att skapa en miljö där alla känner sig inkluderade och välkomna, 
oavsett vilken förening man tillhör eller vilket land man kommer ifrån. En plats där man alltid 
en torsdagkväll kan lita på att få en kall bärs i handen.  
  
Hoppas vi ses på stämman! 
 
 
Nominering 
Valberedningen har valt att nominera Sara Wiman till posten som Ordförande CAPS. 

Grunden i detta ligger i att Sara har flera års erfarenhet inom krogbranschen och är utbildad 

serveringsansvarig. Genom sin tid i CAPS utskott har Sara fått en god inblick i verksamheten 

vilket gör att hon också har idéer om CAPS framtida utveckling. Hon har inte bara engagerat 

sig i CAPS utan även i andra grenar i KarlEkon och fått förståelse för föreningens bredd. 

Därav anser vi att Sara kommer fortsatt bidra med givande åsikter såväl till styrelsen som för 

CAPS.  

 

  

 

 

 



Ordförande för marknadsföringsutskottet 

 

Hej! 
 
Mitt namn är Wilma Högqvist, jag är 21 år gammal och går just nu min tredje termin på 
Civilekonomprogrammet. Jag är född och uppvuxen här i Värmland, i den lilla staden 
Hagfors men  i samband med att jag började studerade flyttade jag ner till Karlstad.  
 
Jag sitter för tillfället med i projektgruppen för KEY-dagen som mässansvarig. Där mitt 
främsta ansvar är att planera och strukturera upp mässan. Genom arbetet i projektgruppen har 
jag fått en större inblick i hur ett projekt byggs upp och insett att jag vill fortsätta vara aktiv i 
föreningen.  
 
Jag söker därför posten som ordförande för marknadsföringsutskottet då jag känner att det 
blivit dax att ta nästa kliv i mitt engagemang inom KarlEkon. Jag ser en utvecklingsmöjlighet 
av vår marknadsföring i föreningen och tror att jag skulle axla rollen på ett ypperligt sätt för 
att jag har viljan att förändra och utveckla. 
 
Jag har många kreativa ideér men har lite svårare för att förverkliga dem, då jag inte har så 
stor erfarenhet av bild och redigering. Därför tror jag på ett gott samarbete med föreningens 
art director.  
 
Jag har stor erfarenhet av samarbete och är en riktigt teamplayer då jag i större delen av mitt 
liv spelat innebandy men också arbetat på flertalet olika arbetsplatser där jag ingått i olika 
arbetslag. Jag har under flera år jobbat både heltid och deltid inom handels och i café-
branschen och är därför van vid att handskas med människor som inte delar samma åsikter 
som mig. Jag är en god lyssnare och har alltid som motto att göra kunden glad och nöjd. Jag 
tror därför att samarbetet mellan mig och art directorn samt styrelsen generellt kommer 
fungera utmärkt då vi alla har ett gemensamt mål - att utveckla KarlEkon!  
 
 
 
Jag tror att min vilja och mitt driv gör mig till en perfekt framtida ordförande för 
marknadsföringsutskottet.  
Ser fram emot att få träffa er! 

 

 

Nominering  

Valberedningen har valt att nominera Wilma Högqvist till posten som Ordförande för 

marknadsföringsutskottet. Wilma har bra och realistiska idéer gällande vad som kan förbättras 



samt har hon idéer på nya koncept för KarlEkons marknadsföring. Wilma är inte rädd för att 

stå upp för sin sak och vi tvivlar inte på att hon kommer växa i rollen som styrelseledamot.  

 

 

Ordförande 

 

Hej!  

Mitt namn är Amanda Nygren, jag är 21 år gammal och kommer från Göteborg. Jag är en 
glad och social tjej som vill fånga allt det goda i livet och ta mig an utmaningar som gör att 
jag utvecklas som människa och som gör mig till en bättre version av mig själv. Detta vill jag 
göra tillsammans med den blivande styrelsen för att se till att vi gör allt vi kan för att vi alla 
ska få ett så berikat studentliv som möjligt.  

Redan från första dagen på introduktionen, när jag hamnade i den lilla nollegruppen som hette 
dvärgarna, märkte jag vilka fantastiska fyra år detta kommer bli. Strukturen, 
sammanhållningen och omtänksamheten inom föreningen var mer än jag hade förväntat och 
jag kunde knappt vänta med att få bli en del av allting.  

Första terminen hoppade jag på sexmästeriets utskott och att vara i ett sådant härligt gäng och 
planera en massa roligheter fick mig även att söka till ett lite mer yrkesinriktat utskott. Andra 
terminen blev jag inte bara lyckligt invald i KEYs projektgrupp utan även till kommittén för 
höstterminens introduktion 2019. Det var en ära att få vara med att representera Karlekon i 
samband med att få alla nya studenter att känna sig lika välkomna som jag kände mig när jag 
började.  

Anledningen till att jag vill bli KarlEkons nya ordförande är för att jag vill fortsätta att 
välkomna alla nya studenter, se till att föreningen gör sitt yttersta för att göra studentlivet så 
lärorikt och kul för alla samt att föra föreningen framåt så att vi hela tiden utvecklas mot det 
bättre.  

Som person är jag inte bara den glada och spralliga tjejen som de flesta som första intryck kan 
få utan jag är väldigt strukturerad och organiserad som person. Under min gymnasietid lärde 
jag mig att balansera den naturvetenskapligalinjens studier, att vara lagkapten för mitt 
dåvarande innebandylag, samt vänner och familj. Det gick hur bra som helst då och jag är mer 
än redo att göra detsamma igen.  

Rösta på mig så ser vi till att göra det kommande året till det bästa någonsin! Massa kramar, 
Amanda.  

 

Nominering 

Valberedningen har valt att nominera Amanda Nygren till posten som Ordförande. Amanda är 
en riktig idesprudlare som får saker gjort. Med sin energi och sitt driv tror vi att hon kommer 



vara en bidragande faktor till ett ökat engagemang i föreningen. Vi anser att hon kommer vara 
ett bra ansikte utåt när det kommer till att representera KarlEkon och dess varumärke.  

 

 

Ordförande Utbildningsutskottet  

Inga ansökningar  

Nominering  

Med anledning av att valberedningen inte fått några ansökningar till denna post nominerar vi 
vakant.  

 

 

General 

Inga ansökningar  

Nominering  

Med anledning av att valberedningen inte fått några ansökningar till denna post nominerar vi 
vakant.  

 

 

 


