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1. Ordförande
2021 började med pandemin i full gång vilket påverkade vår verksamhet. Styrelsen startade året
med tre vakantsatta poster, sekreterare, Ordförande för Utbildningsutskottet och Art director.
Deras arbete delades upp där jag tog hand om Utbildningsutskottet, Vice Ordförande Amanda
tog sekreterare och Art director delades med mig och Ordförande för Marknadsföring Mathilda. I
januari hölls en digital introduktion för de nya studenterna på Internationella affärer programmet
med hopp om att kunna ha en introduktion på plats i april.
I Februari hade styrelsen en kick-off som blev väldigt lyckad och Föreningsstämman där
verksamhetsplan och budget för året presenterades. Stämman blev digital och både
verksamhetsplanen och budgeten blev godkända. Propositionen att ändra Art director till Vice
Ordförande för Marknadsföringsutskottet gick också igenom. Vi hade även ansökan öppe för de
vakanta styrelseposterna men dessvärre fanns det inget intresse för dom. Februari avslutades med
Kontaktmannakonferensen, årets första konferens där Luleå var värdar. Tyvärr fick vi inte åka
upp dit utan den var digital men projektgruppen gjorde ett fantastiskt jobb och konferensen
funkade superbra digitalt.
Mars startades med deltävlingen för SM i ekonomi som också var digital, eventet blev mindre än
det brukar vara men funkade bra trots allt. Jag och Amanda anordnade Engagemangsdagen för
de som varit engagerade under 2020, ett event som vi gjorde digitalt med en på-spåret tävling
och deltagarna var i lag. Det var tråkigt att inte få anordna det fysiskt men eventet funkade
väldigt bra på zoom. Under mars hölls även företag och national veckan med flera spännande
föreläsningar från våra samarbetspartners och andra företag som var på Zoom.
I april togs beslutet att lägga ner introduktionen för VT21 då det fortfarande var osäkert kring
pandemin och restriktionerna och planeringen av introduktionen HT21 behövde sätta igång.
Vårstämman 21a april blev på zoom och jag och Amanda såg till att handlingarna kom ut i rätt
tid. På stämman tillsattes alla poster utom Vice Ordförande för Marknadsföring tillsattes,
styrelsen för 2020 fick ansvarsfrihet och årsbokslutet blev behandlat. Posterna
Utbildningsordförande och Sekreterare klev på direkt så jag tog hand om överlämningen med
Martin Westerlund vår nya Ordförande för utbildningsutskottet.
I maj var det dags för andra konferensen för året, SM i ekonomi där Sesam från Örebro var
värdar. Denna konferens var också digital och Sesam bjöd på två väldigt roliga och lärorika
dagar. I maj fortsatte även arbetetet att få projektledare för KEY och det bestämdes att styrelsen
skulle hjälpa till med projektgruppen på grund av lite bristande intresse. Styrelsen hade också en
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överlämning för den nya halvan och vårterminen avslutades med ett evenmang av sexet för de
nya studenterna så de fick lära känna KarlEkon och sina nya ovvar lite bättre.
Under sommaren fortsatte styrelsen med regelbundna styrelsemöten för att hålla oss uppdaterade
kring restriktionerna och planeringen inför hösten. Generalerna och projektledarna för Flottracet
var med på flera möten för att kunna besluta om hur introduktionen skulle anpassas efter
restriktionerna. Jag och nya Vice Ordförande Astrid Norgren hade också möten för att starta
planeringen inför hösten.
I slutet av augusti startades Introduktionen HT21 som kunde bli av fysiskt. Tyvärr ställdes
Flottracet in på grund av att det var osäkert om evenemanget med det stora deltagarantalet kunde
vara inom de restriktioner som fanns. Andra event under introduktion med andra föreningar
ställdes in men generalerna och kommitén var snabbtänkta och flexibla så det blev roliga och
lyckade dagar!
Under hösten kunde verksamheten fortsätta någorlunda normalt, med C.A.P.S som kunde öppna
igen, vi hade återigen sittningar och idrottsevenemangen kunde fortlöpa. Alla event som hades
planerades noga utefter restriktionerna. Under hösten jobbade även C.A.P.S med byte av lokal,
ett mycket spännande projekt där hela C.A.P.S utskott gjorde väldigt mycket jobb och resultatet
blev väldigt bra. Ansökningsperioden inför årsstämman öppnade det kändes att med
verksamheten tillbaka så skulle även engagemanget återigen öka. I oktober var det mycket fokus
på planering av KEY-dagen och den skulle få anordnas på plats äntligen igen. Projektgruppen
gjorde ett fantastiskt jobb men tyvärr tvingades KEY-dagen ställas in på kort varsel dagen innan
evenemanget med anledning av nya restriktioner som påverkade universitetet.
I november hade vi glädjen att äntligen kunna åka på en fysisk konferens, MEGA-konferensen
nere i Halmstad. Att åka på konferens var något jag hade sett fram emot ända sen jag sökte till
Ordförande och det levde upp till alla förväntningar, väldigt kul att få lära känna S.E.R.O och de
andra föreningarna bättre. Årsstämman gick också av och vi kunde ha den på plats i universitetet.
Stämman var lyckad där bara en post blev vakant Ordförande för utbildningsutskottet. Jag valde
att ställa mig upp som Ordförande en mandatperiod till med premissen att det skulle vara en halv
mandatperiod och jag blev omvald. Det var väldigt roligt att få förtroende igen och lite
bekräftelse på ett bra arbete.
I december hade vi överlämning med styrelsen, på plats vilket var väldigt roligt. Att säga hejdå
till avgående styrelsemedlemmar är alltid tråkigt men jag såg fram emot att få arbeta med och
lära känna de nya personerna i styrelsen. I december hölls också julsittningen för att avsluta året
och fortsatt planering inför årets första evenemang, Introduktionen och Åreresan. 2021 blev inte
riktigt som jag hade tänkt mig med en pandemi som under våren aldrig kändes som att den skulle
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ta slut. Medlemsnyttan har fått anpassats och erbjudits med alternativa lösningar men hösten
kunde trots restriktioner vara någorlunda normal och besluten som styrelsen har tagit har varit
med medlemsnytta i fokus. Engagemanget har successivt ökat och det har varit jättekul att se. Ett
stort tack till alla er KarlEkoniter för att ni ställer upp och väljer att lägga eran tid i den här
föreningen, och ett tack för att ni har hjälp till så att 2021 har kunnat bli så bra som möjligt. Ett
stort tack vill jag också rikta till våra sakrevisorer för all deras hjälp, jag har kunnat vända mig
till dom i alla lägen för råd och frågor, eran kunskap och stöd har varit ovärderlig. Jag vill även
tacka studentkåren som har stöttat oss under pandemin. Sen självklart ett stort tack till S.E.R.O
som har varit till stor hjälp under hela året med råd, stöttning och projektbidrag.
Detta året har varit enormt utvecklande och lärorikt. Hela styrelsen har fått lära sig väldigt
mycket och har kastats in i många spännande uppdrag. Ett stort tack till alla som suttit i
styrelsen, ni har alla alltid varit redo för frågor eller extra möten, ni har verkligen ställt upp i vått
och torrt. Jag är otroligt tacksam att jag har fått sitta tillsammans med er, jag hade inte klarat det
utan er.
Johannes Dahlberg
Ordförande KarlEkon 2021
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2. Vice

Ordförande

2.1 PERIOD 1 VÅREN 2021
Vårterminen 2021 drog igång snabbt. Jag var inne i min andra termin som Vice Ordförande för
KarlEkon. Med min roll hade jag kontinuerlig kontakt med våra projektledare för introduktionen
som dessväre behövdes ställas om till tre dagar digitalt på zoom samtidigt som det planerades att
genomföras en fysisk introduktion i april.
Februari rivstartades med en kickoff tillsammans med resten av styrelsen vilket var väldigt
uppskattat. Vi hade även vår föreningsstämma den 17:e februari där vi röstade in sekreterare och
ordförande för utbildningsutskottet som hade blivit vakantsatta senaste stämman. I slutet av
februari var det dags för årets första konferens, kontaktmannakonferensen 2021 som anordnades
av Luleås tekniska universitet. Dessvärre närvarade vi digitalt pga pandemin som var.
Första veckan i mars hade halva styelsen en take-over på instagram där vi presenterade oss, vår
post och svarade på frågor inför vårstämman som skulle hållas i april där samma poster skulle
röstas in för kommande verksamhetsår. I mars månad annordnade jag tillsammans med
Ordförande Johannes den årliga engagemangsdagen. Även denna blev tyvärr digital i år på grund
av pandemin som präglade samhället. Vi lyckades genomföra en på-spåret variant över zoom där
medlemmarna satt i lag och tävlade, ett evenemang jag ser som väldigt lyckat.
Vidare höll jag och Johannes utvecklingssamtal för samtliga i styrelsen. Detta för att diskutera
mål, idéer och tankar, men även för att se vad var och en av oss kan utveckla. Överlag var
utvecklingssamtalen väldigt givande.
Efter mycket om och men togs det ett beslut att inte anordna fysisk introduktion i april för de
studenter som började VT21. Detta eftersom det skulle bli så pass stor fördröjning för
planeringen inför introduktionen HT21, vårstämman som hölls i mitten av april, valborgsveckan
i slutet av april samt mycket tentor i början av april, samt fortfarande oklart med samhällets
restriktioner. Vårstämman hölls digitalt där halva styrelsen som sagt skulle bytas ut inklusive mig
själv. Inför stämman ordnade jag tillsammans med styrelsen verksamhetsplanen, propositioner
och alla övriga dokument som ska bli tillgänliga för våra medlemmar i rätt tid.
I slutet av min mandatperiod var det dags för årets andra konferens, SM i ekonomi som även
denna behövde vara online. Värdföreningen SESAM (Örebro) såg till att det blev två fulla dagar
med nätverkade och spännande föreläsningar. Jag såg även till att den nya inröstade
valberedningen fick en överlämning samt hade en egen överlämning med KarlEkons nya Vice
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Ordförande Astrid Norgren. Styrelsen som röstades in på Vårstämman fick mitt fulla förtroende
och det kändes superbra att lämna över till dom!
Unver VT21 fick vi tyvärr ställa in många traditionella evenemang på grund av pandemin och
restriktioner. Många evenemang har inte kunnats genomföras och har
varit svåra att planera med så pass mycket ovetskap om hur pandemin ska utvecklas framöver.
En del evenemant har blivit digitaliserade medan andra har blivit inställda eller framflyttade. Det
har varit en svår termin att utveckla vår förening men jag är tacksam över hur styrelsen har
samarbetat och hjälpts åt med de problem vi haft. Denna termin har fått mig att utvecklas väldigt
mycket. Tack för detta år.
Amanda Persson
Vice Ordförande VT21

2.2 PERIOD 2 HÖSTEN 2021
I april 2021 valdes jag till vice ordförande för KarlEkon, stämman genomfördes digitalt på grund
av omständigheterna kring Covid-19. Den första juni klev jag på posten.
Mandatperioden började intensivt då jag var kontaktperson till generalerna för Introduktionen
HT 21. Generalerna stod inför många utmaningar då det skulle planeras en introduktion som
följer alla restriktioner och vara smittsäker. Under sommaren lättade restriktionerna och en fysisk
introduktion, som nästintill kunde likna en “normal” introduktion, kunde genomföras. Under
introduktionveckornas gång stöttes det på problem då vi tog styrelsebeslutet att ställa in
evenmanget Flottracet. Beslutet att ställa in evenemanget togs då det fanns en osäkerhet om vi
skulle kunna få det stora deltagarantalet att följa de restriktioner som fanns. Även andra
evenemang som var planerade tillsammans med andra föreningar på universitet ställdes in under
veckan. Tack vare ordentlig planering och flexibilitet av våra generaler tillsammans med
kommitté, blev introduktionen i helhet otroligt lyckad på alla plan!
Hösten fortsatte relativt normalt och jag fick själv för första gången medverka på KarlEkons
traditionella evenemang som NollePhesten och Ovve-sittningen. Det genomfördes även en
utvärdering av introduktionen tillsammans med generalerna. Utvärderingen visade att både de
nya studenterna och faddrarna var generellt väldigt nöjda med introduktionen.
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I början av november var det dags för min Årsstämman. Tillsammans med ordförande Johannes
Dahlberg planerade vi inför detta. Det var min första stämma jag skulle planer och därför hade
jag mycket frågetecken om vad som skulle göras, men tack vare ett gott samarbete med Johannes
gick det väldigt bra! Stämman kunde genomföras fysiskt i en av Karlstads Universitets lokaler.
Vi passade även på att bjuda på sallad till alla medlemmar som deltog på stämman. Efter
stämman stod vi med en vakant styrelsepost, ordförande för marknadsföringsutskottet. Under
årsstämman ska även två projektledare till nästa års introduktioner tillsättas och tyvärr blev även
dessa poster vakanta.
Strax efter årsstämman öppnade vi upp för en ny ansökningsperiod för projektledare till
introduktionen. Lyckligtvis fick vi in två ansökningar och personerna kunde röstas in på ett
styrelsemöte. Därefter hade jag ett uppstartsmöte med generalerna och planeringen för vårens
introduktion kunde börja.
Den 25-28 november åkte vi ner till Halmstad för Megakonferensen. Jag skötte anmälning, samt
anordnade resa ner till konferensen. Förutom styrelsen gav vi möjlighet till de invalda för
styrelsen VT 22 att följa med på konferensen. Långhelgen var mycket lyckad och vi åkte hem
från Halmstad med nya kunskaper, ideér och ett leende på läpparna!
Min första mandatperiod har varit både intensiv och krävande. Under största delen av hösten var
det lättade restriktioner och detta gav möjligheten att anordna traditionella evenemang och event
som tidigare har fått ställts in. Det har dock varit en väldigt rolig och lärorik termin och jag är
taggad på att fortsätta mitt arbetet under vårterminen!
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3. Sekreterare
Jag blev invald till min post under vårstämman 2021 och gick på direkt, mitt i mandatperioden.
Jag började direkt med de styrelsearbetet som jag blivit förtroendevald till. I maj var det dags för
min första konferens, SM i ekonomi, dock var denna digital men de var ändå två lärorika dagar.
I augusti gick den nya halvan av styrelsen på sina mandatperioder vilket betydde ett nytt
konstituerande av styreslen. I mitten av augusti var det även dags för introduktionen, som
präglades av två otroligt roliga och lärorika veckor fulla med aktiviteter.
Under slutet av november fick vi åka på vår första fysiska konferens, Megakonferensen i
Halmstad. Konferensen präglades av föreläsningar, utskottsträffar och nya kontakter. I november
var det även dags för årsstämma som även den skedde på plats. Under årsstämman hade jag hand
om att protokollet fördes och att rösträkningen och röstlängden blev rätt. Den var även min
uppgift att se till så alla som befann sig på mötet var medlemar i KarlEkon.
Under hösten fick jag hoppa in som samarbetsansvarig i KEY-dagens projektgrupp, som skulle
gå av stapel den 8 december. Min uppgift i projektgruppen var att hitta olika företag som ville
samarbeta med KarlEkon under mässdagen. Jag lyckades få bland annat Löfbergs, Jobbmeal och
Scandic som samarbetspartners. Tyvärr blev KEY-dagen inställt i sista sekund på grund av den
ökade smittspridningen.
Utöver detta har jag under årets gång protokollfört alla mötena och valt en tillhörande justerare
till varje protokoll. Om justeraren har haft åsikter eller frågor angående något i protokollet har
detta tagits upp och justerats. Jag har även kontinuerligt uppdaterat medlemslistan och sett till att
alla medlemar registeras på rätt sätt och att de kommit in i listan korrekt. Under året har jag även
varit uppdaterad på om jag fått några mejl till min sekreterar mejl.
Under höstens årsstämma blev Alva Jansson invald till sekreterare, vilket betyder att de är hon
som kommer ta över posten efter mig. Jag har allt förtroende för att Alva kommer att sköta
posten utmärkt.
Anna Eriksson Sekreterare
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4. Skattmästare
4.1 PERIOD 1 VÅREN 2021
Året 2021 börjar tyvärr inte så som vi alla hade önskat. Vi lever fortsatt under en pågående
pandemi med restriktioner som hindrar föreningen från alla typer av evenemang. Den
traditionsenliga introduktionen var planerad och våra generaler hade ordnat en välgjord budget
inför detta, men tyvärr var det inget tvivel om att även detta event inte gick att genomföra i
fysisk form. Därav blev det endast några få utgifter och ett litet underskott för detta event.
Åreresan som vanligtvis också skulle inleda året beslutade styrelsen att inte planera inför tidigare
under hösten, vilket var ett bra beslut då det hade kunnat sluta med tråkiga kostnader. På den
ekonomiska fronten står det därav väldigt stilla och fortsätter så i princip under hela våren.
Jag tillsammans med styrelsen fortsätter med att ta välgrundade beslut vad det gäller utgifter då
läget är instabilt och ovisst. Föreningen har fasta kostnader från studentpuben C.A.P.S i form av
hyra, el, nätverk etc. men samtidigt inga inkomster från försäljning eller uthyrning av lokal.
Även andra kostnader för föreningens fortsatta drift till alla medlemmar sker löpande under året.
Vi i styrelsen har inte haft någon anledning till att diskutera djupgående över föreningens
fortlevnad under våren men våra beslut har helt klart varit mer försiktiga, vilket har känts väldigt
tryggt att vi alla i styrelsen har varit enade om detta. Under hösten framförde jag en ekonomisk
uppdatering under varje styrelsemöte för att se till så att alla varit väl medvetna om den
ekonomiska situationen föreningen står i. Detta fortsatte jag med även under vårens alla möten
då det var mycket uppskattat av styrelsen.
Förra året under en extrainsatt föreningsstämma presenterades den första årsbudgeten för
Karlekon, då detta blev ett helt nytt moment att utföra i skattmästarrollen. Under
föreningsstämman presenterade jag utfallet från budgeten 2020, vilket inte helt oväntat
resulterade i ett budgetunderskott. Dock ett överraskande bra utfall då det kunde blivit mycket
sämre. Jag framförde även budgeten för 2021, där alla kostnader och intäkter för de olika
posterna räknades med en stor försiktighet då året ansågs vara fortsatt ovisst. Under vårstämman
presenterade jag Karlekons årsredovisning för 2021, som jag tillsammans med vår revisor Helge
upprättat. Ett stort tack till honom för hans fortsatta engagemang som revisor för föreningen.
Årets resultat för räkenskapsåret visade negativt, vilket även här var helt väntat och
årsredovisningen kunde därav godkännas utan större förklaringar.
Även denna termin har i sin helhet upplevts väldigt oviss och oklar, med en lång väntan efter det
normala. Det har inte varit möjligt att jämföra från föregående års förutsättningar vilket har givit
en viss oro, men det har dock varit enklare med planering jämfört med tidigare termin då
9

2021
Verksamhetsberättelse
KarlEkon

pandemin och restriktioner inte längre är något helt nytt. Trots all motgång vi i styrelsen och alla
projektledare stått inför så har det fortsatt varit en otrolig kämpaglöd av alla att vilja hålla igång
föreningen med de förutsättningar som varit möjliga. Karlekons fortlevnad är inget att tvivla på
med det engagemang som finns. Med detta så vill jag tacka för min tid i styrelsen och förtroendet
av medlemmarna, och lämnar nu över rollen som skattmästare med ett stort förtroende till min
efterträdare Hanna Edlund.
Celina Nilsson Skattmästare VT-21

4.2 PERIOD 2 HÖSTEN 2021
Jag klev på som skattmästare under samma period som introduktionen HT-21 startades, vilket
var två otroligt roliga veckor för både nya och gamla studenter. Coronapandemin hade avtagit
något och introduktionen gick att genomföra relativt normalt, där våra fantastiska generaler
Agnes och Amanda tillsammans med deras kommitté planerade upp så att våra veckor kunde
genomföras i samspel med de aktuella restriktionerna. Ur ett ekonomiskt perspektiv gick
introduktionen med ett positivt resultat.
Nästa stora ekonomiska event för Karlekon som under hösten började planeras var Åreresan
2022 och KEY-dagen. KEY-dagen var planerad utifrån de förutsättningar att vi skulle kunna
genomföra den fysiskt på universitetet, där vi hade en god framtagen budget med ett planerat
resultat på +/- noll. Tyvärr satte pandemin stopp, vilket var ett pressmeddelande som nådde
allmänheten dagen innan KEY-dagen. Vi sammankallade till ett snabbt insatt extramöte för att
försöka komma fram till en lösning, där vi kom fram till att det är omöjligt för oss att ändra om
dagen till en digital, samt för kort tid för oss att hantera den gråzon som de nya restriktionerna
innebar, i samråd med bland annat säkerhetschef samt projektgrupp blev dagen därmed inställd.
Det var bara för oss att ringa runt till alla inblandande parter, beklaga oss över att vi behövde
ställa in och hålla tummarna för att pandemin snart skulle vända. Det innebar att vi gick med
negativt resultat, då intäkterna förlorades och kostnaderna bestod.
Gällande åreresan var det flitiga konversationer och resonemang på våra styrelsemöten huruvida
vi skulle boka in en resa till Åre eller inte, då pandemins läge var osäkert. Risken med att åka på
Åreresan var att vi inte skulle få full återbetalning vid en avbokning, vilket skulle innebära ett
negativt resultat för oss vilket var en kostnad som vi var oroliga över i och med våra tidigare
tappade intäkter. Efter många om och men kom vi fram till att Åreresan 2022 skulle kunna
genomföras, då vi hade gått igenom olika utfall som skulle kunnat ske i och med pandemin, och
tillsammans med bra planerade lösningar på eventuella problem bokades allting. Ett stort tack till
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projektledaren Leila Kafaii och hennes projektgrupp. Resultatet av denna resa var ett litet
negativt resultat, men inget som påverkade föreningens ekonomi i någon särskild mängd.
För vår studentpub C.A.P.S har det varit en spännande hösttermin. I och med minskade
restriktioner uppstod möjligheten att redan vid höstintroduktionen öppna upp, där vi hade goda
intäkter. Vi har bytt lokal, vilket innebar kostnader för återställning av gamla lokalen samt
förändring i den nya. Vidare så tar den nya lokalen in mer folk, och vi har sett ökade intäkter
även där. Detta genom flertalet events som ägt rum samt mer besökare. Riktigt roligt!
Under november månad kände jag att jag skulle vilja ha en person till ett kommande utskott, då
jag ville ha någon att resonera kring budgetar och backa upp mig i mitt arbete. Denna tid har det
varit otroligt givande för mig och vi har utbytt många givande diskussioner. Början av december
började jag spåna på en ny årsbudget som skulle presenteras på föreningsstämman våren 2022.
För att utforma den så bra som möjligt tog jag hjälp av tidigare års upprättade årsbudgetar för att
ha en ram att gå efter.
Jag som skattmästare har under varje möte givit resterande styrelse en ekonomisk uppdatering,
för att alla ska få en tydlig blick i hur våran ekonomi ser ut. Vi har fört givande och intressanta
resonemang, med inblicken i vår ekonomi i bakhuvudet, kring bland annat vad vi ska
subventionera till våra medlemmar och hur mycket. Jag upplever att det varit en svår tid att
resonera kring hur våra tillgångar ska disponeras, då pandemin alltid legat i bakhuvudet. Men
med hjälp av denna fantastiska styrelse så är jag otroligt nöjd med vårt arbete.
Hanna Edlund Skattmästare HT-21
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5. Ordförande

Sexmästeriet

5.2 PERIOD 1 VÅREN 2021
Under våren 2021 så har pandemin påverkat sexmästeriets verksamhet mycket. Dessvärre gick
det inte att genomföra många evenemang men det som vi har kunnat gjort är att ha en digital
ovve försäljning så de nya studenterna kunde få sina ovvar och i slutet av terminen så höll
utskottet i en aktivitet utomhus där medlemmarna fick chansen att ta på sina ovvar igen och de
nya studenterna fick ha de för första gången. Aktiviteten hölls utomhus med olika stationer och
lekar. De nya studenterna fick också svära KarlEkon och ovve eden. Jag vill tacka mitt utskott
för deras jobb och önskar stort lycka till till Linnéa Hansson.
Hanna Jansson
Ordförande Sexmästeriet VT21

5.2 PERIOD 2 HÖSTEN 2021
Likt tidigare år valde jag att öppna en ansökan till utskottet innan sommaren för att få hjälp med
att komma i gång med planeringen, främst av höstens Nollephest. Jag tog in tre stycken erfarna
utskottsmedlemmar för detta. Sen var det i juli som min mandatperiod officiellt startade. Under
denna månaden började även planering inför Nollephesten för att få en stabil grund med bokning
av lokal, val av toastmaster etc. Liknande planering fortsatte även i augusti där vi även gick på
möten med Nöjesfabriken som vi likt tidigare år valde att hålla sittningen hos.
I september stod jag tillsammans med utskottet för en station på introduktionsveckan under den
så kallade utskottsdagen. Vi fick där möjligheten att dels presentera oss och vad vi gör i
sexmästeriet, men även att få hålla i en lek tillsammans med faddrar och nollor, vilket var väldigt
roligt. Vi fortsatte även planeringen inför Nollephesten genom en tät kontakt med Nöjesfabriken
samt många möten med utskottet. Jag öppnade även ännu en utskottsansökan vilket ledde till 9
intervjuer. 5 stycken av dessa röstades sedan in i utskottet under oktober månad, vilket gav mig
ett utskott på 8 personer.
Oktober var en väldigt intensiv månad där många projekt var igång samtidigt. Nollephesten hölls
med 259 sålda biljetter - vilket blev en extremt rolig och lyckad kväll! Utöver detta hölls ett antal
möten med det hela, nya utskottet där vi bland annat fick lagt upp en plan inför de två terminerna
vi hade framför oss tillsammans. Detta inkluderade att planeringen både inför ovvesittningen och
julsittningen drog igång på allvar. Ovvesittningen valde vi att hålla på C.A.P.S likt tradition, och
vi gjorde även detta till två sittningar dagarna efter varandra då vi antog en stor efterfrågan på
biljetter efter att restriktionerna äntligen lättat. Under oktober månad startade jag även igång
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planeringen inför föreningssittningen tillsammans med SEKE och Pelikan, vilket var ett projekt
som startades under 2019 men aldrig kunde hållas på grund av restriktionerna kring Covid-19.
Vidare in i november månad låg planeringen inför ovvesittningen i framkant. Utskottet höll i en
lyckad försäljning av overaller samt märken. Vi annonserade även ut 160 biljetter till
ovvesittningarna, varav 159 av dem såldes på endast en dag. En vecka innan ovvesittningarna
skulle hållas valde vi även att anordna ett ovvepimp på C.A.P.S där vi köpte in lite snacks och
tillbehör så fick medlemmarna komma och fixa sina ovvar innan själva sittningen. Som sagt
hölls då även två ovvesittningar, med temat “Livet enligt Rosa”, vilka båda blev väldigt lyckade
kvällar. Styrelsen åkte även i november till Halmstad för MEGA-konferensen, vilket var en både
mycket lärorik och rolig resa där många erfarenheter följde med hem. Under konferensen hölls
bland annat utskottsträffar där alla studiesocialt ansvariga fick träffas och utbyta idéer. Vi sålde
även biljetter inför julsittningen, vilka sålde slut på mindre än tre timmar - vilket var väldig roligt
då det även var en större julsittning är tidigare år!
In i december månad lugnade det sig något för utskottet. Vi höll i ett julmys på C.A.P.S där vi
bland annat anordnade en pepparkakshustävling där olika lag fick bygga och dekorera ett hus,
som vi sedan la upp bilder på Instagram där våra följare fick rösta fram en vinnare av bästa
huset. Utöver detta höll vi även såklart vår traditionsenliga julsittning, men denna gången valde
vi att boka upp detta på Claessons restauranger på Karolinen. Där serverades ett väldigt gott
julbord, kvällen bjöd även på julklappsutdelning, flera spex och tal såklart.
Kontinuerligt under året har vi även hållit många möten med utskottet, vi var på en kick-off där
vi spelade laserdome och vi har spånat fram många fina idéer ihop. Mitt utskott har varit
fantastiska denna terminen och jag ser extremt mycket fram emot även en vår med dem, och jag
är supernöjd med höstterminen i sin helhet.

Linnéa Hansson
Ordförande sexmästeriet HT21
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6. Ordförande

C.A.P.S

Året började mitt i pågående COVID-19 pandemi och C.A.P.S verksamhet var nedstängd
temporärt efter ett beslut av föregående ordförande samt styrelse. Första halvan av året blev
väldigt avvaktande efter hur restriktioner för evenemang och för serverings verksamheter såg ut
och skulle förändras. Gemensamt med styrelsen samt föregående styrelses beslut om att avvakta
tills restriktioner har lättat fortsatte. Samtidigt som pressträffar från folkhälsomyndigheten och
regeringen följdes kontinuerligt.
Detta gav en möjlighet för C.A.P.S att uppdatera olika dokument och driftrutiner. Samt ta fram
ny dokumentation som tidigare inte funnits. Små förbättringar utfördes i lokal samt genomgång
av inventarier och lager gjordes. C.A.P.S utskott kunde gemensamt planera framåt i tiden och
skapa en god förberedelse för framtiden när det sedan skulle vara dags att starta igång
verksamheten igen.
Det blev många bortfall av stora evenemang under våren då det brukar hållas i många
evenemang från terminens start till slut. I och med detta gjordes vad man kunde för att skära ner
på kostnader och minimera utgifterna så mycket som möjligt.
Till höstterminen hade restriktionerna lättat och till en början kunde verksamheten starta igen och
detta gjordes med KarlEkons höst introduktion. Då det tilläts 8 personer per bord igen och man
kunde hålla verksamheten öppet till midnatt. Personalstyrkan per kväll fortsattes hållas hög då
det var fortsatt bordsservering, samt personalen behövde hålla koll på besökare så restriktioner
sköttes. Senare under hösten lättade restriktionerna och bordsservering slopades och även så
höjdes gränsen för hur många gäster som fick vistas i lokalen. Staten införde vaccinpass som
sedan gjorde det möjligt att ta in fler gäster än tidigare under hösten, mot uppvisande av giltigt
vaccinpass. Detta användes bland annat för C.A.P.S sista öppetkväll året 2021 då besökssiffran
blev högre än 100 personer igen, detta blev även sista öppet kvällen för C.A.P.S i lokalen på
Campus.
Under hösten upplevdes fortfarande en besvikelse av besökare att ljudnivåerna måste hållas nere
samt att uteserveringen fortsattes hållas stängd, för att inte störa andra hyresgäster i närområdet.
Kontakten togs upp med KBAB igen, då man anser att detta inte är hållbart för att C.A.P.S kan
inte utnyttja lokal och uteplatsen på det sätt som hyreskontraktet är skrivet, samt få valuta för vad
man betalar för. KBAB gör det klart att detta problem är inget man kan komma med en bra
lösning på, samt KBAB informerar om kommande prisskillnader som skall ske till
hyreskontraktet, detta skulle skrivas på och träda i kraft sommaren 2022. KBAB går med på att
om C.A.P.S hittar en ny lokal skulle man möjligtvis kunna komma överens om en kortare
uppsägningstid än vad hyreskontraktet säger.
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Efter dessa möten börjar man leta efter andra alternativ på lokaler i närområdet. Det finns tyvärr
inga lokaler tillgängliga uppe på campus i detta skedet eller inga nybyggen som skulle kunna
tänkas innehålla en sådan typ av lokal. Då C.A.P.S är en verksamhet som tillhör dess
studentmedlemmar så vill man fortsättningsvis ha en koppling av närheten till studenterna. En
lokal i närheten av universitetet står ledig och kontakten med Akademiska hus som äger lokalen
upprättas.
Efter flera möten med Akademiska hus om hyresavtalet samt diskussioner i KarlEkons styrelse,
kunde man gemensamt ta ett beslut om att acceptera detta nya hyresavtal. Verksamheten skulle
då kunna flyttas i början av verksamhetsåret 2022. KBAB gick även med på en avsevärt kortare
uppsägningstid för lokalen på Campus. För att KarlEkons styrelse skulle kunna ta detta beslut
gavs underlag på budget för de kommande åren samt en budget för flytten och uppbyggnad av
den nya lokalen.
Enligt överenskommelse med Akademiska hus kunde C.A.P.S få tillgång till den nya lokalen två
veckor innan hyreskontraktet skulle börja. Största delen av flytten sker i mellandagarna och den
nya lokalen kan då börja ta form. Den nya lokalen behövde utrustas med ett kök samt ett
diskrum, dessa byggdes upp av C.A.P.S utskott. En industridiskmaskin var något man upplevs
sakna i den gamla lokalen då diskmaskinen inte klarade av den kapacitet som behövdes, detta är
något man väljer att investera i till den nya lokalen. Med tips från Karlstad Studentkår om en
befintlig bar som stått i lokalen tidigare kunde kontakt med Lecab påbörjas, som senare
resulterade i att denna sponsras av Lecab. Baren levereras och monteras sedan upp av C.A.P.S
utskott.
Samtidigt som nya lokalen började ta form återställde man den gamla lokalen genom att måla om
alla väggar i hela lokalen till sin ursprungsfärg och övriga moment för att återställa lokalen till
sitt ursprungsskick. Alla lokalens ytor städas inför en slutbesiktning vilket resulterade i mycket
färre anmärkningar än förväntat samt vad man budgeterat för. Runt flytten, återställande av
gamla lokalen och uppbyggnaden av den nya lokalen, fick C.A.P.S utskott hjälp av flertalet
medlemmar vilket underlätta och snabba på processen avsevärt. I början av året 2022 stod en ny
lokal upprättad för ett nytt spännande år med nya möjligheter.
Oscar Karlsson
Ordförande för Campus Allmänna Pub och Samlingsplats 2021
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7. Vice

Ordförande C.A.P.S

7.1 PERIOD 1 VÅREN 2021
Året började med konstituering av den nya halvårsstyrelsen. Inom styrelsen så var fokus på att
implementera arbetssättet hos de nya ledamöterna och lära känna varandra som grupp. Vi
startade med en styrelsefotografering för att uppdatera KarlEkons hemsida samt sociala medier.
Därefter så hade styrelsen en KICK-off i syfte att lära känna varandra och ha en trevlig kväll.
Tillsammans med den nya ordförande för CAPS så förnyades delas av vårt utskott. Vi hade
ansökan uppe och hade intervju med de sökande kandidaterna innan det var dags att rösta in dem
på ett styrelsemöte.
Vi startade terminen med en KICK-off med CAPS utskott där vi gjorde hemmagjord pizza.
Under denna tid så fanns det strikta covid-19 restriktioner, vilket tyvärr medförde att vi inte hade
någon möjlighet att bedriva CAPS verksamhet och hade därför stängt under hela VT22.
I februari så genomfördes med årliga Kontaktmannakonferensen, denna gång var det Luleås tur
att arrangera den via en plattform särskild för konferenser och mässor. Det var enligt mig ett
väldigt lyckat digitalt event där man fick chansen att interaktera med föreläsaren, samt gå på
speeddejter med företag.
Fokus under denna period låg istället på att tillsammans med det nya utskottet arbeta med
framtidens CAPS och komma på idéer till när vi kunde öppna igen. Vi avslutade vårterminen
med en storstädning av CAPS.
I april så hölls vårstämman digitalt via Zoom där min nya efterträdare röstades in. Därefter så
började en överlämningsperiod där vi hade ett överlämningsmöte, samt att nya vice caps var med
på styrelsemöten för att bekanta sig med arbetet.
I maj så var det dags för den digitala upplagan av SM i Ekonomi som arrangerades av Örebro
Universitet. Hela styrelsen deltog under 2 dagar fyllda med föreläsningar och utskottsträffar.
Leila Kafaii
Vice Ordförande C.A.P.S VT-21
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7.2 PERIOD 2 HÖSTEN 2021
Min mandatperiod började i juli och augusti med planeringen inför höst introduktionen
tillsammans med ordförande C.A.P.S och de dåvarande generalerna. Då det fortfarande rådde
restriktioner, som då var max 50 personer och sittande serveringen, kom vi tillsammans fram till
lösningen att alla 6 grupper skulle få en kväll på C.A.P.S var. Dels för att vi ville starta upp vår
försäljning men också för att de nya studenterna skulle få uppleva vår kära studentpub.
I september månad gick vi tillbaka till vårt koncept att ha öppet varje torsdag men dock
fortfarande sittandes. Under vårt första utskottsmöte den hösten kom vi tillsammans fram till att
aldrig ha en ordinarie C.A.P.S-kväll utan istället anordna något slags event varje torsdag. Dessa
event kunde vara allt från ett simpelt white party till ett väldigt bra musikquiz. Detta var något vi
fick positiv respons på från våra medlemmar och vi fortsätter med detta även under våren 2022.
I september månad hade jag och ordförande för C.A.P.S ett möte med lokalansvariga och
säkerhetschefen från KBAB:s styrelse där de berättade för oss att de vill ta bort vår bilaga i
hyreskontraktet som bland annat gav oss rabatt på hyran och att deras långsiktiga vision var att få
ut oss ur lokalen. Att få höra det här av sin hyresvärd var inte kul såklart, men jag och ordförande
C.A.P.S valde att istället se det från det positiva hållet och började leta efter en ny lokal som vi
kunde flytta in i. Tidigare vice ordförande och ordförande för C.A.P.S har flertalet gånger försökt
få till en flytt till en lokal på sommargatan 110 där kårhuset hade sin verksamhet under 2018.
Denna lokal hyrs ut av akademiska hus så vi bokade in ett möte med deras lokalansvariga, Johan
Svahn, under oktober månad. Problemet tidigare år har varit att det har varit en för dyr hyra på
lokalen, något vi var tydliga med att vi inte accepterade utan vi ville ha en billigare hyra.
Offerten vi fick var med en hyra som steg halvårsvis fram till 2024.
I oktober månad fortsatte vi med vårt koncept att aldrig ha en vanlig C.A.P.S torsdag och
anordnade bland annat en oktoberfest och en halloweenfest. Feedbacken från våra gäster var
återigen väldigt bra och det kom i snitt mer personer till torsdagarna än tidigare år. I oktober
klubbade vi även igenom att vi skulle påbörja processen på riktigt med flytten och jag och
ordförande C.A.P.S började förhandla med både akademiska hus och vår dåvarande hyresvärd
KBAB. KBAB var väldigt medgörliga och tillät oss att korta ner vår uppsägningstid från 9
månader till endast tre månader vilket för vår del innebar endast en månad dubbel hyra.
I november månad anordnade vi bland annat 2 stycken ovve-sittningar för de nya studenterna
och i slutet av november åkte vi på ett givande till en S.E.R.O-konferens i Halmstad för ett
givande kunskapsutbyte med andra ekonomföreningars styrelser. Under den helgen blev även
höstterminen den bästa i C.A.P.S historia rent försäljningsmässigt. Det blev även klart att vi
skulle byta lokal vid årsskiftet och planeringen för hur detta skulle gå till påbörjades. i november
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hade vi även en lyckad personalfest som tack för de medlemmar som har engagerat sig bakom
baren under terminens gång.
I december månad var det dags för vår allra sista öppetkväll i den gamla lokalen, en kväll som
blev väldigt lyckad och uppskattad av alla som var där. Det blev ett passande farväl av den gamla
lokalen. Jag och den nya ordförande för C.A.P.S röstade in vårt nya utskott inför vårterminen och
i mellandagarna började vi flytta allt från den gamla lokalen till den nya lokalen.
Sammanfattningsvis så tog C.A.P.S stora kliv under höstterminen 2021 och vi har verkligen
kunnat utveckla vår fantastiska studentpub. Vi överlevde pandemin och tog verkligen tillvara på
varenda möjlighet vi fick, mycket tack vare våra fantastiska medlemmar.
Till sist vill jag tacka alla utskottsmedlemmar, styrelsemedlemmar och barpersonal som jag fick
äran att jobba med under höstterminen 2021. Utan er hade inte C.A.P.S kunnat ha en sådan
framgångsrik termin som vi faktiskt fick, ni är grymma.
Tack för mig!
Ivo Kuijpers
Vice Ordförande C.A.P.S HT-21
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8. Ordförande

Idrottsutskottet

När jag klev på som ordförande för idrottsutskottet i början av 2021 så var vi mitt uppe i
corona-pandemin. Jag hade suttit i det tidigare idrottsutskottet i ett år av ständig Corona och hade
inte kunnat utföra direkt något av det vi planerat. Jag, som satt på rollen turneringsansvarig, hade
varit väldigt laddad på att kunna genomföra lite turneringar under 2020, men tog de tankarna
med mig till 2021 istället.
Då 2021 också började med väldiga restriktioner valde jag att inte ta in ett utskott. Som
restriktionerna såg ut så kunde vi inte genomföra någon idrottsaktivitet utan att gå ner på väldigt
lite folk. Restriktionerna gick dock upp och ner, och då det inte var säkert hur restriktionerna
skulle se ut framåt, så försökte jag planera saker att hitta på när restriktionerna släppte.
Under vårterminen var det väldigt nära att en padelturnering genomfördes, men när planeringen
var så gott som klar bestämde svenska padelförbundet att inga padeltävlingar fick spelas och
planeringen gick därmed i stöpet.
När höstterminen sedan drog igång var en del av restriktionerna släppta och vi kunde återigen att
börja genomföra lite aktiviteter. Den första aktiviteten som skulle genomföras var flottracet, som
gick under introduktionen. Flottracet var väldigt bra planerat av Tim och Fritte, och alla
restriktioner var följda. Dagarna innan flottracet skulle gå av stapeln blev KarlEkon dock
tvungen att ställa in flottracet, vilket var otroligt tråkigt för alla.
Med fler och fler restriktioner släppta valde jag att plocka in ett litet utskott och börja organisera
veckoliga träningar. Till en början blev det både innebandy och fotboll varje vecka, men då
intresset för innebandyn svalde så övergick det tillslut endast till fotboll. Jag ser dock fotbollen
som lyckad på det stora hela, och vi hade oftast ett ganska högt deltagarantal.
Då mitt mål från första början hade varit att försöka hålla i lite tävlingar/turneringar under året så
var det också vad jag försökte åstadkomma under hösten. Som golfare själv så var en
golfturnering något som jag satte högt på min lista av aktiviteter jag skulle försöka lösa, och det
blev av. Golfturneringen var till en början planerad till att ske tidigt på hösten och jag fick in
både sponsorer och tävlanden som var redo att ta an Karlstad GK. Tyvärr kom dock Sveriges
värsta regnfall dagarna innan tävlingen skulle ske och det fanns ingen möjlighet, och det hade
inte heller varit ett nöje, att spela.
Golftävlingen gick dock att flytta och kunde ske under den senare delen av hösten. Även under
denna dag blev det problemfyllt, då morgonen/förmiddagen började med frost. Detta innebar att
tävlingen var tvungen att flyttas och förändras och det blev en tävling som började 9 hål på
korthålsslingan och sedan fortsatte med 9 hål på stora banan. Trots ett otroligt dåligt spel från
mig själv, så får jag vara nöjd med tävlingen i stort, men jag känner samtidigt att jag hade kunnat
haft lite mer flyt under dagen.
Som avslutning på året lyckades jag också få till en padelturnering på PDL. Denna turnering
anordnades under bannern KarlEkon Trophy, med tanken att fler turneringar skulle kunna spelas
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under samma banner, men andra sporter, i framtiden. Padelturneringen var i stort också lyckad,
och här var jag dessutom också nöjd över mitt eget spel (det viktigaste). Tyvärr hade vi också här
lite otur, med bland annat trasiga väggar, men på det stora hela måste jag vara nöjd över att den
blev av.
Gabriel Ekholm Lavebratt
Ordförande Idrottsutskottet 2021
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9. Ordförande

Näringslivsutskottet

9.1 PERIOD 1 VÅREN 2020
Resterande halvår fortsatte med fokus på att färdigställa kvardröjande kontrakt som ska signeras.
Processen för att skriva nytt kontrakt med Akavia påbörjas, med diskussion gällande potentiella
ändringar. Ett fortsatt fokus ligger i att skapa engagerande evenemang för studenterna med
projekt som företagsveckan samt ett samarbete med Universitetets kommunikations avdelning
genomförs och välkomnar KarlEkons medlemmar till en föreläsning med en av cheferna på
riksbanken. Processen att hitta projektledare till KEY-Dagen jobbas på men ger ej resultat vilket
leder till att Näringsliv tillsammans med Leila Kafaii antar rollen och med styrelsens hjälp
påbörjas arbetet att planera en potentiellt fysisk KEY-dag.
Sebastian Ruud Tietze VT-21

9.2 PERIOD 2 HÖSTEN 2020
Jag gick på min mandatperiod 1 juli 2021.

Perioden började med diskussioner kring kontrakt med Aspia och Akavia, två av Karlekons
samarbetspartner. Efter mailskrivande fram och tillbaka så skrevs kontrakten.
I början av terminen var det introduktion, som på hösten är till för nya civilekonomstudenter.
Styrelsen hade en egen station, i samband med stadsvandringen, där vi fick presentera oss och
körde en lek. Även vid ett senare tillfälle hade vi en gemensam station tillsammans med
Utbildningsutskottet och Valberedningen.
Lite grann in i terminen var det dags för oss i styrelsen att ha kick-off. Det var till för att vi skulle
lära känna varandra lite bättre. Vi åkte iväg till Bomstad och gjorde massor med roliga saker.
Vi höll i två studiecirklar för Externredovisning, den andra tillsammans med GT. Vidare
anordnades en casekväll som PwC höll i sina kontor. Vidare var det en hel del mailande fram och
tillbaka med såväl Karlekons samarbetspartners som andra företag och organisationer gällande
diverse olika samarbeten samt marknadsföring.
Efter hösstämman blev halva styrelsen utbytt och i december hade vi en gemensam överlämning.

Alireza Rasooli
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10. Ordförande

Utbildningsutskottet

Min sejour som ordförande för utbildningsutskottet började med en rivstart där jag direkt
kastades in i hetluften. Fick både hoppa in i styrelsearbetet direkt och medverka på sektionsrådet
samt de kvarstående programråden för både Internationella affärer och civilekonom programmet.
Efter det var det inte mycket kvar av terminen och under sommaren hade vi fortsatt
styrelsemöten för att förbereda inför hösten. När höstterminen skulle börja satt jag mig och satt
ihop en tentamenskalender terminen. Sedan startade hösten med en lyckad introduktion där jag
öppnade en utskottsansökan efter en vecka där tyvärr ingen sökte. Utbildningsposten fick då
köras på egen hand men tack vare en stöttande och hjälpsam styrelse gick arbetet ändå bra.
Under hösten genomfördes två studiecirklar för de nya studenterna. Den första genomfördes på
zoom där jag fick hjälp av de som var utbildningsansvariga i varje induktionsgrupp att vägleda
och hjälpa de nya studenterna med deras frågor och funderingar. Deltagarantalet var tyvärr inte
jättehög men tyckte ändå den blev lyckad. När den andra studiecirkeln gick av stapeln fick vi
äntligen vara på plats igen. Där var antalet som var med högre och vi fick hjälp av våra kunniga
samarbetspartners på GT att hålla i den och svara på studenternas frågor. Vidare att det hölls
programråd för både Internationella affärer och civilekonom programmet. Samt under hösten
medverkade jag och ordförande på de sektionsråd som hölls av handelshögskolan.
Martin Westerlund
Ordförande för Utbildningsutskottet
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11. Ordförande

Marknadsföringsutskottet

1 januari 2021 klev jag på posten som Ordförande för Marknadsföringsutskottet. Redan innan jag
klev på hade jag bestämt mig för att ha ett utskott som kunde hjälpa mig och stötta upp mitt
arbete under året och bara några dagar efter att jag klev på min mandatperiod öppnade vi upp en
ansökningsperiod.
I mitten på januari röstades två personer in till utskottet och vi började med att diskutera vad vi
ville göra under året och framförallt hur vi kunde skapa engagemang hos studenterna trots att vi
inte kunde ses på plats på grund av pandemin.
I början på mars startade vi en tävling där KarlEkons medlemmar skulle gissa på hur långa vi i
styrelsen var tillsammans. Vinnaren av denna tävling skulle få välja ut två personer att kasta paj
på, detta kom att kallas ”KarlEkons pajcermoni”.
Under sommaren fick styrelsen ta över KarlEkons instagram story där vi under 2 dagar fick följa
med styrelsemedlemmen samt ställa frågor till denne. Under denna tid öppnade vi även upp den
uppskattade märkestävlingen där vi fick in många bra bidrag och vinnaren fick sina märken
upptryckta och dessa kom senare att säljas.
Efter sommaren hade försvann restriktionerna delvis och vi kunde genomföra en näst intill
normal introduktion för de nya studenterna.
Under hösten försvann restriktionerna och vi fick äntligen åka på en fysisk konferens i Halmstad.
En mycket rolig och lärorik helg där jag fick mycket tips och idéer som jag kunde föra vidare till
nästa Ordförande för Marknadsföringsutskottet.
I slutet av året ville vi hjälpa till att samla in pengar till årets upplaga av musikhjälpen. För att
samla in pengar öppnade vi en bössa och satte upp olika mål. När vi hade uppnått en viss summa
pengar skulle vi i styrelsen göra något, det var allt från att spela in en TikTok till att dela ut fika
till våra medlemmar.
Mitt år började kämpigt då vi fick anpassa oss efter restriktionerna som var samt försöka
engagera medlemmarna på andra sätt än med evenemang. Det var svårt att komma på saker att
göra som skulle vara roliga att kolla på. Trots denna tuffa inledning har vi hunnit med mycket
roliga saker och träffat många olika människor som man haft bra utbyten med gällande
erfarenheter och kunskaper inom styrelsearbetet och generellt i livet.
Jag vill rikta ett stort tack till mitt utskott som hjälpt mig och bidragit till marknadsföringen ni
har fått se under det senaste året.
Sist men inte minst vill jag tacka för förtroendet att få vara KarlEkons Ordförande för
Marknadsföringsutskottet 2021 och önskar Eden ett stort lycka till under 2022, jag tvivlar inte en
sekund på att det kommer bli jättebra!
Mathilda Nedéus
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12. Art

Director

12.1 PERIOD 1 VÅREN 2020
Art Director posten fanns endast under VT21 och då var denna vakant. Arbetet sköttes av
Marknadsföringsutskottet och Ordförande.

13. Vice

Ordförande för Marknadsföringsutskottet

Posten vice ordförande för marknadsföringsutskottet var vakantsatt under majoriteten av första
mandatperioden under höstterminen. Jag tillsattes på posten efter Årsstämman 3 november 2021
efter att jag hade blivit invald. Överlämningen var i mitten av november tillsammans med
styrelsens Ordförande och Ordförande för marknadsföringsutskottet. Efter överlämningen
påbörjade jag mitt styrelsearbete genom att utforska hur programmet för hantering av hemsidan
fungerade. Jag samarbetade med Ordförande för marknadsföringsutskottet med diverse olika
uppgifter. Vi lade upp många inlägg på främst KarlEkons Instagram, och därmed fick jag även
lära mig hantering av Photoshop för att redigera olika bilder. Jag gjorde också en ny affisch till
vårt kontor med alla aktiva styrelsemedlemmar.
I november och december 2021 var jag även med som marknadsförare i projektgruppen för
KEY- dagen på grund av få ansökningar. Vi fick dock tyvärr ställa in KEY-dagen 2022, liksom
2021, på grund av rådande restriktioner under pandemin.
Vi i styrelsen fick även åka på en konferens i Halmstad i slutet av november. Där fick vi
möjlighet att träffa andra styrelsemedlemmar från andra föreningar i Sverige tillsammans med
SERO. Det var lärorikt för mig som ny styrelsemedlem att börja med att få lyssna och lära hur
andra marknadsföringsansvariga agerade i sina föreningar. Jag fick ta del av andras erfarenheter
från sina mandatperioder, vilket underlättade för mig i mitt arbete på denna post genom att
använda effektiva tekniker.
Även om jag inte satt på posten som vice ordförande för marknadsföringsutskottet under en lång
period verksamhetsåret 2021 skulle jag ändå påstå att jag hann göra mycket. Som
styrelseledamot gav det mig nya lärdomar om hur en förening fungerar och verkar på en daglig
basis.
Ebba Nilsson
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