
Valbilaga KarlEkons vårstämma 2020 

 

Vice Ordförande 

 

Amanda Persson 

Hej på er,  

 

Jag heter Amanda Persson och är 21 år ung. Jag läser min andra termin på 

civilekonomprogrammet och är en väldigt positiv och framåt person. Älskar att vara aktiv på 

alla möjliga sätt och under min introduktion insåg jag att jag verkligen vill vara aktiv 

tillsammans med KarlEkon. Jag är inte rädd för att testa nya grejer och går alltid in med 

inställning "oj det har jag inte provat, det klarar jag säkert".  

 

Ett par veckor efter introduktionen tog jag min första möjliga chans att engagera mig och jag 

var med i projektgruppen för Kontaktmannakonferensen 2020. Idag är jag med i C.A.P.S 

utskott. Men jag vill ju engagera mig desto mer och träffa ännu fler härliga Karlekoniter. 

Utöver detta har jag självklart skolan men också ett deltidsjobb. För lite mer än ett år sedan 

fick jag en 100% tjänst på ett statligt företag som ekonomiassistent. Min arbetsgivare ansåg 

att jag gjorde ett bra jobb och ville fortsätta ha mig som anställd även när jag flyttade 3 

timmar därifrån. Idag jobbar jag på distans och när jag har tid. 

 

Vice Ordförande för KarlEkon innebär olika arbetsuppgifter, mycket kontakt med andra 

människor och främst stötta KarlEkons Ordförande. Detta skulle passa mig perfekt eftersom 

jag är van med att ha många bollar i luften och älskar kontakt med människor. Som sagt har 

jag engagerat mig tidigare och har därför koll på vad projektledare går igenom och jag vet vad 

S.E.R.O är och vad dom gör. Självklart finns det många saker i verksamheten som jag inte vet 

men det är inget jag fruktar utan ser som en utmaning och något jag kommer gå starkare ur 

om ett år om det skulle bli så.  

 

Om jag skulle få äran att få bli KarlEkons nya Vice Ordförande skulle jag göra det med 

stolthet och njuta av varje dag jag isåfall kommer få sitta på posten. 

Vi ses på vårstämman. :)  

 

Med vänliga hälsningar,  

Amanda Persson 

 

Valberedningens nominering till posten Vice Ordförande 

Vi i valberedningen har valt att nominera Amanda Persson till Vice Ordförande KarlEkon, Vi 

anser att Amanda skulle bidra med ett bra driv och nya perspektiv. Amandas sociala förmåga 

anser vi kommer bidra till det arbete som åligger Vice Ordförande. Amandas öppna person 

kommer vidare bidra till styrelsens framtida utveckling. Med sin insikt för vilket arbete som 

ligger framför henne, anser vi Amanda vara en utmärkt kandidat för posten. 

 



Skattmästare 

 

Celina Nilsson 

Hej,  

 

Mitt namn är Celina Nilsson, jag är 21 år gammal och läser nu min 4e termin på 

civilekonomprogrammet och jag vill söka till posten som skattmästare för verksamhetsåret 

2020/2021.  

 

Jag söker till skattmästare i styrelsen för att det är en post som tilltalar mig väldigt mycket 

angående de arbeten som ämnar posten. Jag ser också fram emot att få vara en del av styrelsen 

och utveckla Karlekon som förening. Att sitta som skattmästare skulle passa mig bra då jag är 

en mycket målmedveten person som är engagerad i de projekt eller arbeten jag gör. För mig är 

kvalitet viktigt för att leverera ett så bra resultat som möjligt, därav att jag är mycket noggrann 

och strukturerad i mina arbeten. Jag tycker om att ställa mig inför nya utmaningar då det gör 

mig extra drivande. Jag är lättsam att kommunicera med samt tillmötesgående med personer i 

min omgivning, men jag har inte svårt för att stå på min sak och vara bestämd när det behövs. 

Därav tror jag att jag skulle passa bra som skattmästare och att vara en del av styrelsens 

arbeten under verksamhetsåret. 

 

Julia Landberg 

Mitt namn är Julia Landberg, jag är 21 år gammal och läser min fjärde termin. Jag kommer 

från Lidköping och flyttade till Karlstad för att läsa till civilekonom. På fritiden tycker jag om 

att träna, spela golf, dricka vin och kolla på Prison Break. Jag är en ansvarsfull och 

disciplinerad person som tycker om att ha en strukturerad vardag. Mina främsta egenskaper är 

att jag väljer att se det positiva i både människor och händelser som jag ställs inför. Jag söker 

till Skattmästare för att jag vill få mer praktiska kunskaper inom ekonomi och redovisning, få 

en möjlighet att vara med och påverka föreningen, samt för att träffa och lära känna nya 

människor. Jag anser att jag skulle passa bra som Skattmästare därför att jag är både noggrann 

och strukturerad, samt för att jag är väldigt bra på att få saker gjort. 

 

Valberedningens nominering till posten Skattmästare 

Vi i valberedningen har valt att nominera Julia Landberg till posten som Skattmästare. Vi 

anser att Julia kommer bidra med bra erfarenheter från näringslivet och ett nytänkande 

perspektiv. Julia kommer att föra, både sin post och tankegången inom föreningen in på nya 

banor. Med sin säkerhet i sig själv, anser vi Julia vara en ytterst lämplig kandidat och ett bra 

tillskott som styrelseledamot. 

 

 

 



Ordförande Näringsliv 

 

Sebastian Ruud Tietze 

Hej! 

  

Mitt namn är Sebastian Ruud Tietze och är 21 år. Jag är uppvuxen här i Karlstad och studerar 

min andra termin på civilekonomprogrammet. Anledningen till att jag söker posten som 

ordförande för Näringslivs är på grund av hur mycket KarlEkon har betydt för mig och min 

tid på Karlstad universitet. Därför vill jag se KarlEkon fortsätta växa och utvecklas för att 

välkomna fler medlemmar i flera år framöver som känner samma gemenskap som jag har 

känt. 

  

Så varför passar jag till denna post? Jag är observant, social, strukturerad och bemötande. 

Viktiga egenskaper jag anser man bör ha om man ska jobba tillsammans med ett utskott samt 

med våra sponsorer. En annan viktig egenskap jag har är att finna utvecklingsmöjligheter och 

hitta nya lösningar på tuffa problem. Om jag skulle bli utsedd till Ordförande för Näringsliv 

så skulle mitt verksamhets år präglas av mottot "jobba smart, inte mer". Jag vill göra detta 

genom att utveckla posten på ett sådant sätt så att mer kan bli gjort med samma spenderade 

tid.  

  

Vad är mina tidigare erfarenheter inom näringsliv? Jag sitter idag i Näringslivsutskottet och 

trotts den korta tid inom min position samt oförväntade utmaningar som påverkat KarlEkon 

har jag jobbat hårt för att bygga relationer både gamla som nya. Utöver min roll inom 

Näringslivsutskottet i Karlekon har jag har även tagit en aktiv del av föreningen 

Värmlandsteaterns verksamhet där jag jobbar som kontaktperson mellan teatern och dess 

webshop. Jag har även på teatern haft en ledande position inom projekt där tydlig 

kommunikation mellan interna och externa parter är nyckeln till att ett projekt ska lyckas. 

  

Jag hoppas verkligen att ni ser mig som KarlEkons nästa Ordförande för Näringsliv! 

  

Med vänliga hälsningar Sebastian Ruud Tietze 

 

 

Valberedningens nominering till posten Ordförande Näringsliv 

Vi i valberedningen har valt att nominera Vakant till posten Ordförande Näringsliv. Detta då 

vi anser det vara i KarlEkons främsta intresse att öppna upp ansökan till denna post ytterligare 

en gång. 

 

 

 

 



Ordförande Sexmästeriet 

 

Hanna Jansson 

Hejhej!  

Mitt namn är Hanna Jansson och jag är 20 år gammal och kommer från Göteborg. Just nu 

läser jag min andra termin på civilekonomprogrammet och stormtrivs här i Karlstad och 

framför allt i KarlEkon! Jag har under den här tiden suttit med i sexmästeriets underbara 

utskott och känner mig inte alls redo att släppa taget än! Därför söker jag nu posten som 

sexmästare.  

Som person är jag utåtriktad, positiv och väldigt pratglad. Jag älskar att hitta på saker och att 

träffa nya människor, vilket man verkligen får en chans till att göra i sexmästeriet. Jag tycker 

om att ha koll och planera saker noga, oavsett om det handlar om min dag eller en stor 

sittning. Jag tycker även om att ha många bollar i luften och är stresstålig. Jag har i hela mitt 

liv hållit på med olika sporter som fotboll, tennis och handboll som jag spelade i runt 10 år. 

Detta tror jag har lett till att jag har lätt för att samarbeta och lyssna på andra, och jag 

värdesätter högt att vara i en gemenskap!  

Under min tid i sexmästeriets utskott har jag fått testa på att vara toastmaster tillsammans med 

Ivo på ovvesittningen i höstas och sitter även med i projektgruppen inför valborg. Tack vare 

detta har jag fått chansen att följa med Ella på möten och fått en liten inblick i hur det går till 

vid större evenemang och fester och vad som krävs av en.  

Innan jag faktiskt bestämde mig för att söka till sexmästeriets utskott gick jag väldigt mycket 

fram och tillbaka i tankarna. Jag var osäker på om jag skulle hinna med studierna samtidigt 

och om det kanske var för tidigt för att börja engagera sig, men jag har inte ångrat mitt beslut 

en enda sekund! Min tid i utskottet har varit fantastisk och jag kan inte tänka mig en bättre 

start på studentlivet. Det har varit skönt att ha något vid sidan av studierna när det har blivit 

lite för tungt och lite för tråkigt och så har jag fått möjligheten att lära känna så många härliga 

personer! Därför vill jag fortsätta att engagera mig och tror att posten som sexmästare passar 

mig som handen i handsken.  

 

Jag ser otroligt mycket fram emot detta, vi ses på stämman!  

Hanna Jansson  

 

Valberedningens nominering till posten Ordförande Sexmästeriet 

Valberedningen har valt att nominera Hanna Jansson till posten som Ordförande 

Sexmästeriet. Hanna har tidigare suttit med i sexmästeriets utskott och är väl insatt i vad 

rollen som Ordförande innebär. Hanna har ett stort engagemang och vi är säkra på att hon 

kommer utveckla både posten och KarlEkon framåt 

 



Art Director 

Inga inkomna ansökningar. 

 

Valberedningens nominering till posten Art Director 

Baserat på ovanstående information nominerar vi Vakant till posten som Art Director. 

 

 

Vice Ordförande C.A.P.S 

 

Leila Kafaii 

Hej! 

 

Mitt namn är Leila Kafaii och jag studerar min andra termin på Civilekonomprogrammet. 

Efter min nollning i höstas så fick jag snabb en väldigt bra bild av vår förening, en förening 

som är till för dess medlemmar. Det engagemang som fanns och intresse för olika evenemang 

för att förgylla studenttiden var något som snabbt fångade mitt intresse. Jag visste att jag ville 

vara med och engagera mig och hjälpa till för att skapa en rolig studenttid för alla våra 

medlemmar. 

C.A.P.S är något som jag snabbt fick kontakt med och tyckte var en stor möjlighet för olika 

aktiviteter till för studenterna. Något som däremot tyvärr satt käppar i hjulet är den senaste 

tidens konflikt med hyresvärdar och grannar som resulterade i en striktare regelhållning kring 

öppettider och störningar från vår sida. Enligt mig så ledde detta också till att luften gick ur 

C.A.P.S. och dess medlemmar. Jag har sett en tydlig nedgång när det kommer till såväl olika 

evenemang som antal besökare på CAPS. Det behövs nya friska fläktar och motivation till att 

vända C.A.P.S. till återigen ett välbesökt ställe och den självklara förfesten för studenter. 

Hur ska då jag vända detta? 

Jo, jag har nyligen varit i en liknande situation med en av mina arbetsplatser, Nöjesfabriken. 

Från att en lördag i november ha 100 gäster, ta en paus på en månad, tänka om och sedan 

komma tillbaka med minimum 1000 gäster de 8 lördagarna vi hann ha öppet innan corona 

kom. Jag tror att denna situation verkligen gett mig hopp om att det faktiskt går att vända ett 

sjunkande skepp till något riktigt bra. Med hjälp utav nya idéer och motivation om att 

C.A.P.S. faktiskt kan lyckas igen trots våra motgångar så tror jag starkt på att jag kommer 

kunna hjälpa till med att höja och utveckla C.A.P.S. ytterligare. Jag skulle vilja satsa hårt på 

olika specificerade evenemang, som till exempel schlagerkvällar, karaoke, turneringar med 

olika priser o.s.v. Jag tror också att nyckeln till att få ett ökat besökarantal ligger mycket i 

marknadsföringen. Jag skulle vilja se ett helt annorlunda sätt av marknadsföring där vi jobbar 

mycket med grafiska bilder inför varje enskilt evenemang och satsar mycket på texten där vi 



pushar på fördelar med kvällen för att locka dit besökare. Ett "Välkommen till CAPS ikväll" 

räcker inte långt, man måste tänka mer kreativt än så. 

Varför just jag? 

Jag är en ansvarsfull person som gillar problemlösning. Jag tar mig gärna an utmaningar och 

löser dessa på bästa sätt. Social kompetens är något som jag besitter och tror kan öka till att 

sprida stämning och positiv energi. Min fleråriga erfarenhet inom alkoholförsäljning inom bar 

på hockeyarena och nattklubb tror jag också ger mig en stark fördel då jag är mycket bekväm 

med olika situationer som kan uppstå när man arbetar med alkoholpåverkade personer. 

En roll som vice ordförande för C.A.P.S. skulle också resultera i en plats i KarlEkons styrelse, 

något jag anser skulle passa mig, men också hjälpa till med att utveckla mig själv som person. 

Jag har under min skoltid alltid varit engagerad i såväl elevråd och elevkår där jag suttit som 

ordförande. Dessa typer av engagemang intresserar mig främst eftersom man får vara med i 

diskussioner där man har ansvar för att dels framföra medlemmars önskemål, dels arbeta för 

att få en så pass bra studietid som möjligt för medlemmarna. Jag som person är både säker på 

min sak, samtidigt som jag är en väldigt lyhörd person som tar till andra personers åsikter och 

försöker alltid kompromissa för att komma fram till det bästa för gruppen. 

Med vänlig hälsning, 

Leila Kafaii 

 

Valberedningens nominering till posten Vice Ordförande C.A.P.S 

Valberedningen har valt att nominera Leila Kafaii till posten som Vice Ordförande C.A.P.S. 

Vi anser att hon kommer vara ett bra tillskott till C.A.P.S. då hon har tidigare erfarenheter i 

barbranschen och har ett stort driv. Leila visar på en nyfikenhet att engagera sig och få en 

större inblick i hur föreningen fungerar. Vi har förtroende för att Leila kommer ta både posten 

som Vice ordförande CAPS och rollen som styrelseledamot på största allvar. 

 

 

Valberedning 

Inga inkomna ansökningar. 

 

Valberedning väljer att inte nominera sina efterträdare. 

 


