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1. Ordförande
Året 2020 började med nästan de bästa förutsättningarna. Styrelsen saknade bara en Ordförande
för Utbildningsutskottet, annars var styrelsen fulltalig. Januari var en helt fantastisk månad.
Generalerna höll i en välkomnande introduktion för de nya studenterna och Åreresan dagarna
därpå blev förgylld med soliga dagar i backen och varma skratt.
Februari kickstartade vi med en extrainsatt föreningsstämma för att tillsätta Ordförande för
Utbildningsutskottet samt presentera en verksamhetsplan och en budget för året. Stämman gick
som smort och budgeten röstades igenom samt en Ordförande för Utbildningsutskottet tillsattes.
Verksamhetsplanen bordlades till vårstämman på grund av några ändringar som behövdes göras.
Nollephesten hölls under den tredje veckan i februari för de nya studenterna och på helgen deltog
halva styrelsen på en minikonferens tillsammans med andra ekonomföreningar i nätverket
S.E.R.O.. Helgen därpå hölls Kontaktmannakonferensen i Karlstad. Tack vare projektledare som
hade tidigare engagemang inom föreningen kunde styrelsen lita på att det skulle bli en väldigt
trevlig och väluppstyrd konferens, vilket det blev! Det var roliga, men väldigt intensiva, två
första månader både som Ordförande men även för hela styrelsen.
I början av mars anordnades deltävlingen för SM i ekonomi och dagen började som vanligt med
frukost hos Academic Work. Dagen avslutades med mingel och tilltugg på Scandic Winn där
även vinnarna för deltävlingen presenterades. Studentkåren höll även i en engagemangsdag
under mars månad där styrelsen turades om att stå i KarlEkons monter. Diverse föreläsningar
hölls av våra samarbetspartners under första delen av mars månad och även ovvesittningen hann
hållas helgen innan styrelsen beslutade att stänga ner verksamheten på obestämd tid på grund av
den rådande pandemin i världen. Alla ansökningsperioder var öppna de avsedda perioderna som
planerat i förhoppningen av att de tillsatta projektledarna med tillhörande projektgrupper skulle
kunna hålla i sitt projekt till hösten.
I april månad fortlöpte styrelsens diskussioner kring verksamhetens fortsatta stängning och
planer på hur medlemsnytta kunde skapas på distans började växa fram. Föreläsningar sadlades
om till digitala föreläsningar via Zoom, styrelsen höll sina styrelsemöten och utvecklingssamtal
via Zoom och ett försök i att ta fram värdeord för KarlEkon gjordes. Vårstämman flyttades till
slutet av maj månad i förhoppningen av att den skulle kunna ske på plats och inte digitalt.
Maj månad kom och pandemin var fortfarande i full fart i världen. Styrelsen höll i en
märkestävling för medlemmarna. Tredje helgen i maj var styrelsen på en digital konferens för
SM i Ekonomi. Projektgruppen i SÖFRE höll i en fantastisk show under finalen. Ytterligare
onlineföreläsningar hölls tillsammans med samarbetspartners och handlingar kom ut i tid inför en
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digital Vårstämma som blev så sent som den 27 maj. Återigen tillsattes alla styrelseposterna
förutom en och denna gången var det Art Director. Jag, Ordförande, och Ordförande för
Utbildningsutskottet tog på sig posten och har under sommaren och hösten arbetat tillsammans
för att arbetet inte ska falla bakom planeringen.
På grund av denna turbulenta vår och en sen Vårstämma hölls överlämningsdagen för styrelsen i
mitten av juni. Styrelsemöten fortlöpte varannan vecka under hela sommaren på grund av den
rådande situationen och en regering som gav uppdaterade rekommendationer och restriktioner.
Generalerna för introduktionen var med på flera möten under sommaren för att tillsammans med
styrelsen skulle besluta om hur välkomstdagarna skulle kunna anpassas efter den rådande
situationen och för att inte bidra till smittspridningen men samtidigt kunna välkomna de nya
studenterna.
I juli månad gick den nya styrelsen på. Även projektledarna för KEY-dagen var med på möten
under sommarens gång och började ställa om till digitala tankar. En ny hemsida arbetades fram
av mig under juli månad vilket länge har pratats om och varit en efterlängtad uppdatering.
Hemsidan förutsätter nu inte längre att en Art Director ska vara bra på att koda eller liknande
utan nu kan egentligen vem som helst bemästra hemsidan utan några konstigheter.
I Augusti månad blev det mycket planering inför välkomstdagarna för de nya studenterna
tillsammans med generalerna på flertalet styrelsemöten och en starkare kontakt knöts med
studentkåren som hjälpte till med svar på frågor under sommarens gång. Hemsidan blev äntligen
färdig i slutet av augusti och lanserades!
September kickstartades med välkomstdagarna för de nya studenterna i enlighet med de rådande
restriktionerna. Studiecirklarna hölls digitalt med rekordmånga studenters deltagande! KarlEkon
fyllde 40 år den 22 september och en throwback-video med gamla bilder från årens gång samt tal
från styrelsen och projektgruppen lades upp på sociala medier för att fira och tagga till inför den
stora banketten som skulle höja föreningen till skyarna den sjunde november.
C.A.P.S öppnade sina dörrar för första gången i september på sex månader vilket blev en succé!
Under september och oktober månad var det kö utanför C.A.P.S som bara släppte in 45 personer
på grund av restriktionerna som togs hänsyn till.
Oktober månad var styrelsen mer taggade än någonsin och kickstartade månaden med en
försenad kickoff! Ansökan för styrelsen öppnades och löpning började hållas tillsammans med
idrottsutskottet på onsdagar. Föreläsning tillsammans med samarbetspartners och
utvecklingssamtal hölls digitalt samtidigt som en fysisk Årsstämma planerades.
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I slutet av Oktober och i början av November månad kom corona-våg nummer två vilket innebar
en plötslig omställning av planerade fysiska evenemang som behövdes ställas om till digitala
sådana. Årsstämman hölls via Zoom och inte på Elite Stadshotell som bokat och planerat,
Banketten för KarlEkons 40 årsfirande flyttades till april 2021 och Ovvesittningen för 120
taggade studenter fick ställas in och alternativa lösningar planeras. Liksom allt annat under 2020
blev även Megakonferensen en digital lösning under två dagar med utskottsträffar för fortsatt
kunskapsutbyte och viktiga fullmäktigemötet. Digitala föreläsningar med samarbetspartners
fortlöpte som vanligt och KEY-dagen hölls digitalt och även överlämningsdagen tillsammans
med den nya styrelsen hölls i slutet av november. 12 november kom nya restriktioner vilket
innebar att planerade fysiska möten och överlämningsdagen även fick ske digitalt.
I december lades juliga videor ut på styrelsens diverse utskott som bakade pepparkakshus och en
insamling till musikhjälpen gjordes i samband med detta. Utöver allt som kunde ställas om
digitalt och allt som inte kunde ställas om digitalt har jag, tillsammans med Vice Ordförande,
arbetat mycket för att uppdatera diverse dokument KarlEkon har och följer för att alla ska följa
samma mall och även ha uppdaterat innehåll för att vara aktuella i dagens samhälle och lämpliga
för föreningens medlemmar.
Medlemmarnas medlemsnytta hoppades vi på att kunna gottgöra den sista perioden under hösten,
men just precis när allting hade börjat lugna ner sig tog pandemin fart igen och tog tyvärr fler av
oss med storm. Styrelsen beslutade istället för att inte gasa ut ur 2020 som planerat och därför
inte maxa medlemsnyttan i en tid som plötsligt blev mörk igen utan istället att återigen ställa om
det som var möjligt att ha digitalt, flytta fram det som var möjligt samt ställa in det som inte var
möjligt att ha digitalt. Detta för att styrelsen 2021 ska ha alla bästa förutsättningar inför årsskiftet
som möjligt om vi tog vårt ansvar i slutet av hösten och behöll alla hemma och inte i närheten av
varandra.
Under Årsstämman blev 2 poster vakanta vilket innebar att det totalt, med Art Director, blev 3
vakanta poster för styrelsen 2021. Detta gav mig en klump i magen då jag visste hur mycket jobb
det är med bara ens egna post. Jag är dock helt säker på att gänget som sitter inför 2021 kommer
lyckas styra upp det riktigt bra och även lyckas tillsätta de tre sista posterna under
föreningsstämman som hålls i februari.
Jag vill även tillbringa ett stort och varmt tack till våra kära sakrevisorer som, som vanligt, finns
där för oss i vått och torrt. Jag har under årets gång kunnat vända mig till vår sakrevisor för stöd i
arbetet vilket har varit en enorm trygghet och otroligt uppskattat. Även studentkåren har funnits
där som aldrig förr och stöttat oss i många frågor under denna pandemin och det känns skönt att
lämna över ett gott samarbete till nästa styrelse.
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För att inte avsluta denna verksamhetsberättelse allt för negativt efter ett väldigt tråkigt år vill jag
avsluta med att det har varit ett väldigt lärorikt år. Vi som har suttit med i styrelsen har lärt oss
det ena och det andra om krishantering, alla har varit redo att samlas för extrainsatta
styrelsemöten samt varit redo i styrelsechatten vid minsta lilla osäkerhet kring det rådande läget.
Vi har lyckats arbeta som ett team i år trots att det varit mestadels digitalt.
Därför vill jag slutligen säga tack till alla som har gjort det bästa utav detta turbulenta år, tack till
våra medlemmar som har haft tålamod med att medlemsnyttan kommer att maxas längre fram för
att ge igen för förlorad tid, tack till sakrevisorer och studentkåren som funnits där och stöttat oss,
tack till S.E.R.O som även dem funnits där i frågor och många samtal och slutligen tack till
styrelsen 2020 för att vi har klarat av det här året tillsammans. Jag hade inte kunnat göra det utan
er.
Amanda Nygren
Ordförande KarlEkon 2020
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2. Vice

Ordförande

2.1 PERIOD 1 VÅREN 2020
Vårterminen 2020 drog igång snabbt, med gasen i botten. Jag var i slutet av Åre-projektet som
jag hade varit projektledare för och halva styrelsen var sprillans ny och höll på att sätta sig in i
sina roller. Som vice ordförande hade jag kontinuerlig kontakt med våra projektledare för
introduktionen som gick av stapeln i början av året och denna blev väldigt lyckad. Direkt efter
introduktionen var det dags för Åreresan, som hade planerats under en hel del stress, men oj så
bra det blev tillslut. I början av januari var styrelsen även i full gång med att förbereda en
årsbudget samt en verksamhetsplan, för första gången i KarlEkons historia. Det var en hel del
frågetecken och svårt att börja från noll, men till slut lyckades vi med hjälp av samarbete få fram
två dokument att presentera på den extrainsatta stämman första veckan i februari. Innan dess
hann även styrelsen klämma in en kickoff tillsammans vilket var väldigt uppskattat.
I februari åkte delar av styrelsen iväg på en minikonferens i Gävle där vi tillsammans med
Gavlecon och Eurekha ägnade oss åt lite olika aktiviteter tillsammans och lärde känna varandra.
Detta var en perfekt uppladdning inför årets första konferens – Kontaktmanna konferensen, som i
år hölls i inget mindre än vår egen solstad Karlstad. Våra projektledare Emma Palmborn och
Rebecca Lennartz hade gjort ett fantastiskt jobb tillsammans med sin projektgrupp och jag tror
alla håller med om att det blev en väldigt lyckad konferens. I år var ordförande Amanda Nygren
kontaktperson för detta projekt då jag med Åreresan, introduktionen, deltävlingen i SM i
ekonomi och det dagliga arbetet redan hade fullt upp och vi valde att dela upp arbetet på detta
sätt istället, vilket fungerade bra. I början av året var jag nämligen även kontaktperson till
projektledarna för deltävlingen i SM i ekonomi då vi ännu inte hade tillsatt posten
Utbildningsansvarig. Detta då jag tidigare år själv varit projektledare för deltävlingen och jag
fick även hjälp av föregående Utbildningsansvarig, Oskar Lysér, med en superbra överlämning.
Samarbetet fungerade bra och när utbildningsposten senare fylldes lämnade jag över ansvaret
som kontaktperson till Marcus Olsson. Även detta fungerade bra och deltävlingen i mars blev
lyckad. Jag är riktigt nöjd över att allt gick ihop tillslut och att vi faktiskt hann med allt under en
otroligt intensiv start på året.
Karlstads studentkår anordnade en engagemangsdag i mitten av mars där KarlEkon medverkade
och under samma vecka höll jag tillsammans med ordförande Amanda Nygren i
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.
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I april gjorde Covid-19 entré i våra liv och kom att påverka den dagliga verksamheten markant
då situationen med diverse restriktioner försvårade styrelsearbetet och vi blev tvungna att tänka
om gällande samtliga framtidsplaner för föreningen. Många evenemang kom att ställas in eller
skjutas upp och det var en hel del oklarheter gällande framtiden. I april var det även dags att
skicka in underlaget till S.E.R.O.s organisationsbidrag som jag hade arbetat med en tid.
Projektledarna för KEY-dagen 2020, Melody Ghorashi och William Bäck, var jag som Vice
Ordförande i vanlig ordning kontaktperson för och de tillsattes i maj. På grund av situationen
med Covid-19 var det svårt att sätta igång planeringen då det var oklart om, eller snarare hur,
arbetsmarknadsdagen skulle genomföras detta år. Innan jag klev av min post hann de i alla fall
tillsätta en projektgrupp samt dra igång med arbetet.
Under slutet av vårterminen var mycket digitaliserat. S.E.R.O. höll i två digitala föreläsningar,
både semifinalen och finalen i SM i ekonomi hölls digitalt och även så vårens fullmäktigemöte
som i vanliga fall äger rum under SM i ekonomi konferensen. I slutet av maj hade vi även en
digital vårstämma där halva styrelsen skulle bytas ut och där ibland jag. Inför detta ordnade vi
med att rätta till årsbudgeten samt verksamhetsplanen, förbereda en proposition samt alla övriga
dokument och se till att de blev tillgängliga för våra medlemmar i rätt tid. I slutet av min
mandatperiod såg jag även till att den nya valberedningen fick en ordentlig överlämning och jag
själv hade också överlämning med KarlEkons nya Vice Ordförande, Amanda Persson. Det
kändes riktigt bra och jag är övertygad om att Amanda kommer göra ett riktigt bra jobb. Den
nyinvalda styrelsen har mitt fulla förtroende!
Det blev en minst sagt speciell vårtermin, med många inställda, framflyttade om digitaliserade
planer. Det blir inte alltid som man har tänkt sig, men jag är oavsett väldigt tacksam över denna
termin och hur styrelsen samarbetade för att ta så bra beslut som möjligt med våra medlemmar i
åtanke. Det blev ett speciellt avslut på min mandatperiod, men detta har även lärt mig väldigt
mycket. Tack för detta år.
Alice Lundgren
Vice Ordförande VT20

2.2 PERIOD 2 HÖSTEN 2020
Jag blev invald till denna posten på den digitala vårstämman som på grund av Covid-19 blev
framflyttad till den 27:e maj och även digital. Jag klev på posten den 1:e juli efter att ha haft en
Instagram takeover den 16:e maj. Då hela samhället har behövt anpassa sig till den nya pandemin
har även vi behövt ha våra möten online där vi tyvärr även har behövt ställa in många event.
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Tidigt under min mandatperiod valde vi att lägga över ansvaret att vara kontaktperson till
KEY-dagen till styrelseposten Näringslivsansvarig istället för min post Vice Ordförande.
Min roll i KarlEkons styrelse började intensivt eftersom jag blev kontaktperson för
projektledarna över introduktionen. En höstintroduktion långt från de vanliga där vi inte ens hade
hälften så många faddrar som vanligt, en vecka istället för två vanliga veckor och vissa
traditionella händelser som inte genomfördes. En lärorik omställning för alla inblandade och inte
minst väldigt behövlig på grund av Covid-19. Allt som allt, är jag stolt och nöjd över hur
KarlEkon och speciellt projektledarna för introduktionen rodde detta projekt iland.
Den 4:e november var det dags för Årsstämman 2020 som jag tillsammans med Ordförande
Amanda planerade mycket för, men även denna efter mycket om och men, behövde hållas
digitalt. Planeringarna gick väldigt bra och vi hade förhoppningar om att vara på Elite
Stadshotell, men veckan innan styrdes detta om till en digital årsstämma då nya restriktioner för
pandemin kom. Tyvärr var det tre poster som blev vakantsatta under stämman, nämligen
Sekreterare, Art Director och Utbildning. Utöver dessa fylldes alla styrelseposter, valberedningen
och två nya projektledare för vårintroduktionen och höstintroduktionen för 2021 röstades in.
Den 12:e till 15:e November skulle hela styrelsen ha åkt till Gävle för att medverka på
Megakonferensen 2020. Även detta evenemang behövdes ställas om till digitalt för allas säkerhet
och konferensen förkortades till att vara 13:e till 14:e November där jag och Ordförande Amanda
tillbringade hela lördagen med att närvara på FUM.
Utöver dessa händelser har jag haft nära kontakt med Folkuniversitetet för att efter många års
samarbete inleda ett skriftligt kontrakt för att underlätta överlämningsperioden till en ny Vice
Ordförande.
Min första termin som KarlEkons Vice Ordförande har tyvärr sett lite annorlunda ut med mycket
inställda evenemang och en del interna krismöten med styrelsen då nya restriktioner kommit som
gjort att vi har behövt ställa om. Jag känner däremot att jag utvecklats väldigt mycket under detta
halvår då jag tillsammans med styrelsen ständigt behöver reflektera och balansera medlemsnytta
med medlemmars säkerhet. Jag ser fram emot VT21 där vi förhoppningsvis kan hålla en del
evenemang och jobba på att höja medlemsnyttan.
Amanda Persson
Vice Ordförande HT20
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3. Sekreterare
Året 2020 har minst sagt varit ett annorlunda år. Året startades med en roadtrip till Gävle för en
minikonferens med andra universitets ekonomföreningar/kårer. Detta var en uppvärmning inför
kontaktmanna konferensen som hölls i Karlstad, och i Gävle fick man några ansikten som man
kom att känna igen när vi alla träffades i Karlstad igen.
Tyvärr efter Kontaktmanna så kom restriktionerna att höjas och mycket av de planerade
evenemangen kom till att ställas in och mycket fanns inte att göra åt de. Även styrelsemötena
kom till att bli på Zoom istället för på plats på C.A.P.S. och det förändrade om hur vi skulle göra
styrelsemötena med mötesteknik. Då vi inte hann med många styrelsemöten som var på plats så
har jag under årets gång blivit mer och mer van att göra protokollen via Zoom.
Jag har även pillat ganska mycket med medlemslistan för att ta bort dubbletter och snygga till
den generellt för att den ska vara enkel att hitta i. Men vi insåg ett problem med det formulär som
har under årets gång varit kopplad till fel Google drivekonto att nu till 2021 är den ändrad att
endast Ordförande, Vice ordförande och Ordförande C.A.P.S. har tillgång till den. Krisplanen
som Louise Enoksson (sekreterare 2019) påbörjade har kommit bort i Google Driven att jag fick
påbörja en ny tyvärr, men jag tog hjälp av sekreterare på andra föreningar/kårer runt i Sverige
och fick inspiration ifrån deras krisplaner.
Tyvärr under höstens årsstämma blev ingen efterträdare tillsatt utan Amanda Persson, vice
ordförande, kommer att ta över posten efter mig. Jag har all förtroende för henne och har sagt till
henne att vill hon tillsammans med mig avsluta krisplanen, eller har frågor om annat som rör
posten är det bara att höra av sig till mig.
Vi försökte i största möjliga mån att göra så mycket som för våra medlemmar, men detta år har
varit svårt. Två av tre konferenser blev inställda på grund av Covid-19, och vi i styrelsen har inte
sett varandra face-to-face mer än fåtal gånger. Jag hade önskat att krisplanen blev avklarad och
fixad under min mandatperiod men jag är så glad över att jag har haft denna erfarenhet i
styrelsen. Jag hade önskat att det hade varit ett ”vanligt” år men detta har varit en lärdom i sig.
Linnéa Söderström
Sekreterare 2020
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4. Skattmästare
4.1 PERIOD 1 VÅREN 2020
Året 2020 började som vanligt med introduktionen för de nya studenterna på Internationell
Handel som så många tider innan blev lyckad, efter ett riktigt bra arbete av generalerna Julia och
Wilma tillsammans med deras kommitté. Direkt efter det åkte ca 100 studenter med i den årliga
Åreresan. Där vi gick med ett positivt resultat, efter beundransvärd insats av Vice Ordförande
Alice Lundgren, så vi i styrelsen bestämde oss för att betala tillbaka den överblivna summan till
de studenter som åkte med.
Kontaktmannakonferensen var det tredje projektet som anordnades av KarlEkon under
vintern/tidig vår, som också var väldigt lyckad och väl genomförd, efter hårt arbete av
projektledarna Rebecca och Emma tillsammans med deras projektgrupp.
Efter detta började pandemin rulla in över Sverige och vi bestämde oss för att ställa in alla
evenemang i KarlEkons regi. Pandemins järngrepp runt samhället tvingade då också C.A.P.S. att
stänga igen, som i början av året redan sett en minskad försäljning, vilket ledde till att intäkterna
till förening minskade drastiskt.
Under den extrainsatta stämman i februari presenterade styrelsen den första årsbudgeten för
KarlEkon som efter några önskade ändringar, röstades igenom med de föreslagna ändringarna.
Denna budget fick på grund av pandemin revideras under våren och en uppdaterad version
presenterades sedan på vårstämman, där årsredovisningen som visade att KarlEkon gjort
ytterligare ett starkt år också presenterades och godkändes.
Nu tackar jag för min tid i styrelsen och det förtroende jag fick av medlemmarna, och lämnar nu
över rollen till min efterträdare Celina Nilsson.
Martin Westerlund
Skattmästare VT-20

4.2 PERIOD 2 HÖSTEN 2020
Hösten 2020 är en historisk period att minnas världen över, och inte minst även för vår förening
KarlEkon då Covid-19 utan överdrift präglat denna period. Styrelsen tar ett beslut om att ställa in
den traditionsenliga åreresan för år 2021 på grund av oviss framtid om pandemin. Projektet hade
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kunnat resultera i en stor ekonomisk kostnad för föreningen och därav vart det ett riktigt beslut
att ta.
Trots pandemin och dess restriktioner inleds hösten med den traditionsenliga introduktionen,
vilket blev oerhört lyckat och uppskattat av såväl gamla som nya KarlEkoniter. Budgeten för
introduktionen strukturerades om på grund av det minskade antalet personer som deltog än
vanligtvis i och med restriktionen om 50 personers grupper och därmed minskade intäkter.
Generalerna gjorde ett bra arbete och introduktionen gjorde ett litet underskott, i enlighet med
styrelsens förväntningar.
Nästa stora ekonomiska evenegemang för hösten var KEY-dagen som även där präglades av
stränga restriktioner. Det gick inte att utföra mässan på plats i fysisk form vilket ledde till att den
gick av stapeln i digital form. Projektgruppen beslutade att inte ta någon avgift från de
representerade företagen vilket ändrade de ekonomiska förutsättningarna markan. Karlekon gick
in med ett litet bidrag och efter en skärpt budget levererades ett resultat kring noll.
Det har inte varit någon medvind för vår studentpub C.A.P.S under året. Under hela hösten har
restriktionerna gjort att det inte kunnat gå att driva puben i samma utsträckning som tidigare,
samt de fortsatta skärpta öppettiderna om kvällarna. De bästa försäljningstillfällen under året,
vilket är valborgsdagarna samt höstintroduktionen, har verksamheten under båda tillfällen fått
hållas stängt. Ganska snabbt in på hösten började det se lite ljusare ut, C.A.P.S kommer att hålla
öppet med begränsningar om 50 personer vilket var mycket uppskattat. Under halva september
och oktober vart det köer in till puben och fullsatt nästan varje studenttorsdag vilket ledde till
god försäljning. Det vart även många bokningar från andra föreningar och privatpersoner under
denna period vilket varit gynnsamt ekonomiskt. Trots lite ljust i tunneln blev det snart becksvart,
då nya restriktioner fick till följd att C.A.P.S blev tvungna att hållas helt stängt.
Jag har upplevt perioden HT-20 som väldigt oviss, det har inte gått av ekonomiska aspekter
kunnat jämföra från föregående års planering och utfall. Jag har under höstens alla styrelsemöten
framfört en ekonomisk uppdatering och sett till att alla varit väl medvetna om den ekonomiska
situation vi stått inför så att alla beslut har tagits ur ett försiktighets perspektiv. Trots denna
mörka tid har alla i styrelsen haft en otrolig kämparglöd och ständigt försökt att förverkliga alla
planer så gott som möjligt med medvetenhet om ekonomiska förutsättningarna. Till följd av de
tidigare årens goda resultat står inte KarlEkon inför någon kritisk situation efter utfallet av året
2020.
Celina Nilsson
Skattmästare HT-20
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5. Ordförande

Sexmästeriet

5.1 PERIOD 1 VÅREN 2020
Vårterminen 2020 tog sin start i planerandet av Nollephetsen VT20. Jag och mitt utskott valde att
ha sittningen hos Claesons vid Karolinen som året innan. Detta för att vi ansåg att Claesons är
väldigt samarbetsvilliga och har bra erbjudande som passar bra med en finsittning. Sittningen
gick väldigt bra, maten var god och likaså var stämningen.
Sen var det dags för Ovvesittningen. Det var första gången vi använde Bonsai Campus för att
sälja biljetter. Vi la mycket fokus på att marknadsföra och förklara tydligt om hur Bonsai
Campus fungerar tillsammans med Ordförande Marknadsföring. Vi hade fortfarande fysisk
försäljning av ovvarna utanför Aula Magna och då kunde vi även svara på eventuella frågor
gällande den digitala biljettförsäljningen. I det stora hela gick biljettförsäljningen väldigt bra,
Bonsai Campus var ett mycket smidigt verktyg och kommer underlätta framtida
biljettförsäljningar.
Några dagar innan Ovvesittningen skulle hållas kom första restriktionerna om Covid-19 ut, vilket
ledde till att en del valde att inte komma på sittningen, väldigt tråkigt med fullt försåtligt. Vi i
Sexmästeriets utskott valde dock att hålla sittningen för dem som ville då vi inte överskred den
dåvarande 500 personers gränsen. Kvällens toastmasters var kommittémedlemmar från
vår-introduktionen, inte utskottsmedlemmar som det brukar vara men det gick minst lika bra.
Sittningen var lyckad och folk var nöjda och glada.
Tyvärr var ovvesittningen den sista sittningen jag kunde hålla i som Sexmästare på grund av
Covid-19. Jag och mitt fantastiska utskott hade tre evenemang planerade som vi inte kunde
genomföra. Vi hade planerat att ha en kompissitning och cykelfest för våra KarlEkon
medlemmar. Vi var även i full gång att planera en föreningssittning tillsammans med SEKE och
Pelikan. Detta var en sittning vi verkligen såg fram emot då det var något helt nytt. KarlEkon har
även strävat efter bättre samarbeten med andra föreningar, och detta hade varit en mycket bra
start. Mycket tråkigt att denna sittning inte blev av, jag hoppas att den kommer på tal igen när allt
har lugnat sig gällande viruset.
Jag var även projektledare för Universitetets Valborgsfirande på Gubbholmen. Även detta fick vi
ställa in. Jag och projektgruppen, som bestod av personer från olika föreningar, hade kommit
hyfsat långt med vår planering. Dock hade vi problem av att får tillstånd av Karlstad Kommun
att får vara på Gubbholmen som vi har varit på dom senaste åren. Men jag tror att det hade löst
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sig då jag skulle haft ett möte med Kommunen, men vi hann inte ha mötet innan vi bestämde att
ställa in hela Valborgsfirande.
Sammanfattningsvis var detta en konstig termin, många inställda sittningar som ledde till att jag
och mitt utskott inte hade så mycket att göra dom sista månaderna. Men dom sittningarna som
blev av var jag väldigt nöjd med. Mitt utskott var fantastiskt som vanligt och det var tråkigt att
jag inte fick jobba tillsammans med dem ända fram tills min mandatperiod var över.
Ella Söderberg
Sexmästare VT20

5.2 PERIOD 2 HÖSTEN 2020
Som tidigare sexmästare har gjort bestämde även jag mig för att tillsätta två stycken till mitt
utskott innan min mandatperiod hade börjat. Tanken med detta var främst att jag skulle behöva
hjälp att planera höstterminens Nollephest. Tyvärr kunde vi inte hålla i den på grund av årets
rådande omständigheter med Covid-19 och folkhälsomyndighetens restriktioner. Det har trots
detta underlättat mycket att starta upp detta tidigt tillsammans.
Under tisdagen på KarlEkons introduktionsvecka var det utskottsdag. Jag och mitt utskott fick
chansen att berätta om vad vi gör och marknadsföra oss själva och även hålla i en lek för
nollegrupperna. Detta var väldigt lyckat och både nollor som faddrar verkade ha jätteroligt!
Efter introduktionsveckan började jag söka fler personer till mitt utskott. Det blev ytterligare 7
personer som valdes in och då fick jag ett utskott på totalt 9 personer. Jag är otroligt nöjd med
utskottet, det är en bra blandning mellan nya studenter och gamla studenter. De gamla
studenterna har väldigt mycket erfarenhet inom andra engagemang och de nya är väldigt taggade
och fulla med nya idéer. Vi körde igång snabbt med regelbundna möten för att planera inför
terminens ovvesittning och för att de skulle komma in i sexmästeriets arbete.
Vi kom väldigt långt i planeringen och hade en toppenkväll planerad men tyvärr kunde vi inte
heller genomföra denna sittning på grund av den rådande situationen. Jag och mitt utskott
började titta på andra lösningar men våra medlemmars säkerhet går före.
Trots att ovvesittningen blev inställd valde vi att sälja ovvar, då enbart för nollorna. Detta
genomfördes på ett säkert sätt och blev väldigt lyckat! Vi sålde bra och nollorna tyckte att det var
jätteroligt att få sina ovvar.
Hanna Jansson
Ordförande Sexmästeriet HT-20
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6. Ordförande

C.A.P.S

Året började med att KarlEkon och C.A.P.S slog ihop sina medlemslistor på grund av GDPR
lagstiftningen och för att säkerställa att medlemsuppgifterna behandlas på ett säkert sätt. Vi hade
som mål att locka fler personer till torsdagskvällarna och lösa konflikterna med KBAB sedan
året innan och därmed kunna återgå till senare öppettider samt en öppen uteservering.
Under året 2019 hade det uppkommit en del problem med hyresgästerna i huset över C.A.P.S där
Securitas ringdes in flertalet gånger för att hyresgästerna stördes av ljudvolymen från lokalen.
Öppettiderna hade då ändrats till stängning kl. 22:00 på torsdagar och kl. 00:00 på fredagar och
lördagar. Detta fortsatte vi med under 2020. Ett av våra mål för 2020 var att komma överens med
KBAB om att kunna ha öppet lite längre på torsdagar, då flera gäster uttryckte att de inte kände
att det var värt att besöka lokalen när vi bara höll öppet i tre timmar.
Vår-introduktionen gick av stapeln i januari, där lördagen (fadderpepp), måndagen och torsdagen
spenderades på C.A.P.S. Innan detta hade vi gått ut med information till hyresgästerna om vilka
dagar samt tider vi skulle befinna oss i lokalen samt att vi ska göra allt vi kan för att se till så att
de inte störs av detta. På lördagen hade generalerna även bjudit in en annan förening men tyvärr
misskötte sig en av deras medlemmar vilket ledde till att polis inblandades. På torsdagen fick vi
ett besök av störningsjouren igen och detta ledde till en del möten med KBAB.
De möten vi hade med KBAB ledde ingenstans och vi fick dåligt med information om hur vi
skulle kunna gå vidare och lösa problemet. Detta fick oss att öppna upp ögonen för andra
alternativ och fundera på ett eventuellt byte av lokal.
Efter introduktionen fortsatte vi med öppet på torsdagar och bokningar fredagar och lördagar likt
under höstterminen. Den 14 mars höll KarlEkons sexmästeri en ovvesittning på C.A.P.S, vilket
visade sig bli den sista bokningen för terminen. På grund av att folkhälsomyndigheten höjde
risken för smittspridning av COVID-19 i Sverige till mycket hög, samt hur lite vi faktiskt visste
om den pandemin som var på god väg att utvecklas, så stängde vi ner C.A.P.S för terminen i
hopp om att allt skulle vara som vanligt igen efter sommaren. Detta ledde till att de planer som vi
haft lades på is tillsvidare.
Under slutet av vårterminen samt sommaren fortsatte vi ha både styrelsemöten och utskottsmöten
på distans för att planera hur vi skulle kunna anpassa oss till pandemin som under sommaren
verkade stabiliseras något.
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Tillsammans med den nya vice ordförande C.A.P.S samt vår rådgivare gjorde vi upp en plan för
att kunna öppna upp igen på ett säkert sätt. Vi ställde ut bord i lokalen för att bara ta emot
bordsbeställningar, vi köpte in mängder av handsprit och plasthandskar till både personalen och
gästerna. Vi satte en maxgräns på 45 personer i lokalen samtidigt för att kunna hålla avstånd
mellan varandra och andra sällskap och vi ökade mängden personal för att kunna hålla koll på att
gästerna håller sig till reglerna och ha extra koll i dörren. Det fanns även ett städ- och
spritningsschema för toaletter samt avtorkning av ytor och bord. Vi valde även att öppna en
timme tidigare för att det skulle bli mer värt att komma dit.
I september månad bestämde vi oss för att hålla nyöppningen av C.A.P.S, vilket blev en succé. Vi
var tvungna att neka inträde då det blev fullsatt direkt. Även om fullsatt bara betydde 45 personer
numera så var det fortfarande fler gäster än vi har haft på torsdagar sedan länge. Detta fortsatte
och vi höll evenemang som Musikquiz, Bingo, Timebeer och Burgers and Beers. Efter ett antal
lyckade kvällar blev det dock tydligt av informationen kring smittspridningen i Sverige att en
andra våg var på ingång. I början av november månad var vi tvungna att stänga ner igen på grund
av ett gemensamt beslut taget av KarlEkons styrelse att ställa in alla fysiska evenemang. Stor del
av smittspridningen skedde bland unga och därför ansåg vi att vi hade ett ansvar att minska
smittspridningen så mycket som möjligt. Det var självklart ett otroligt tråkigt beslut men som
studentförening har vi ett ansvar att inte utsätta våra medlemmar för fara.
Resterande termin har gått ut på städning av lokalen, inventering och överlämning av
verksamheten till nästkommande ordförande C.A.P.S.
Sara Wiman
Ordförande för Campus Allmänna Pub och Samlingsplats 2020
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7. Vice

Ordförande C.A.P.S

7.1 PERIOD 1 VÅREN 2020
Under januari hade vi öppet som vanligt, torsdagar hade vi öppet från 19 till 22.00 efter att vi
sänkt öppettiderna under höstterminen 2019. Vi hyrde också ut lokalen till andra föreningar och
hade då öppettiderna 19-00, dessa var också de korrigerade tiderna från tidigare år, anledningen
till de justerade öppettiderna var strul och diskussion med hyresgäster såväl som vår hyresvärd
från föregående år. Vi la upp en plan för att öppna upp diskussionen med KBAB om en lösning
på de problem baren hade.
Vår-introduktionen ägde rum i slutet av januari. Vi informerade de boende samt KBAB om de
dagar vi skulle vara på baren och under vilka tider, vilket flöt på bra dock ringdes
störningsjouren vilket återigen blev möten med KBAB, vilket i sin tur inte ledde någonstans då
KBAB ej vill hjälpa till. Detta fick oss att bli mer motiverade att byta lokal då vi funderat på
detta under ett tag.
Efter detta hade vi öppet som vanligt på torsdagar till 22 samt hyrde ut lokalen till föreningar på
fredagar och lördagar fram till 00.
I hopp om av att byta lokal startade vi diskussioner med de ansvariga för lokal där tidigare
kårhuset befann sig. Vi var på besök och inspekterade lokalen samt började diskutera pris
angående hyra, vi gjorde kalkyler och budgetar och insåg att det första pris som vi blev erbjudna
var alldeles för högt och ofördelaktigt för oss. Kort efter detta fick vi stänga ner C.A.P.S på
grund av covid-19 som hade fått fäste i Sverige och hade spridit sig runt om i landet. Vi visste
inte hur viruset fungerade och ansåg att ha öppet C.A.P.S inte längre var möjligt utifrån vår
personal eller gästers perspektiv, där vi ansåg att deras hälsa fick gå först. Efter detta avslutade vi
ganska snabbt förhandlingarna om att byta lokal eftersom vi inte hade möjlighet att flytta utan att
bedriva någon typ av verksamhet.
Vid mitten av mars hade vi stängt ner baren och ingen förening fick hyra den samt att vi hade
inte längre öppet på torsdagar. Vi storstädade C.A.P.S i maj. Vi höll kontinuerligt utskottsmöten
samt styrelsemöten. I Juni 2020 avgick jag som vice ordförande C.A.P.S.
Tack för mig!
Arvid Häller
Vice Ordförande C.A.P.S VT-20
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7.2 PERIOD 2 HÖSTEN 2020
I Augusti planerade vi inför nyöppningen av CAPS efter att ha varit stängt i några månader till
följd av pandemin. För att kunna genomföra en säker nyöppning och fortsatt löpande verksamhet
var vi tvungna att dra till med nya åtgärder, dessa var bland annat:
● Bordsservering med avstånd mellan borden
● Handsprit och handskar erbjöds gästerna
● Begränsat antal besökare i lokalen
Vi informerade de nya utskottsmedlemmarna om situationen med KBAB och hur vi kommer att
arbeta med det i åtanke framöver. Bland annat så delade vi ut lappar till samtliga grannar i
Duetthusen där vi informerade om nyöppningen samt kontaktuppgifter om det skulle vara några
klagomål. Vi tog även nya bilder på utskottet till hemsidan.
I september genomförde vi en mycket lyckad nyöppning där samtliga gäster var nöjda. Det gick
under förutsättningarna bra att kunna hålla en lagom nivå och balans på festandet. Vi upplevde
att försäljningen steg i och med att gästerna satt still vid sina bord och inte kunde mingla runt.
Vi började att planera kommande torsdagar och gjorde upp ett schema för kommande
evenemang. Vi genomförde bland annat ett musikquiz och en bingokväll som uppskattades av
besökarna.
Vi hade fortsatt öppet under torsdagar med bland annat oktoberfest och bingokväll. Under slutet
av oktober månad så började den allmänna smittspridningen att öka i landet och KarlEkon
beslutade att ställa in alla fysiska evenemang. Detta innebar att CAPS stängde ner sin
verksamhet tills vidare.
Resterande termin har bestått av storstäd av lokalen samt inventering.
Leila Kafaii
Vice Ordförande C.A.P.S HT-20
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8. Ordförande

Idrottsutskottet

När jag klev på min post 1 januari 2020 hade jag redan bestämt mig att jag ville ha ett utskott. Vi
öppnade en utskottsansökan den 3 februari och jag fick då 4 ansökningar. Jag valde att ta in alla
4 i mitt utskott, tre av dem fick ett ansvar att hålla i våra träningar medan den fjärde var
turneringsansvarig. Utskottet röstades in den 18e februari. Efter att utskottet hade röstats in av
styrelsen kunde mitt arbete tillsammans med dem börja. Jag hade som ett personligt mål att
anordna minst en prova på dag per termin, där våra kära medlemmar skulle få prova på en ny
idrott. Jag och mitt utskott höll kontinuerligt under året kontakt med lokaler runt om i Karlstad
för att försöka få till en sådan här prova på dag.
I början av verksamhetsåret 2020 kunde vi i idrottsutskottet anordna våra återkommande
träningspass. Detta var fotboll och volleyboll varje söndag klockan 19.00 – 21.00 i
universitetshallen följt av innebandy i Frödings hallen varje måndagskväll mellan 20.30 – 22.00.
Vi kunde anordna dessa träningstillfällen fram till mitten av mars då Karlekons styrelse
gemensamt tog beslutet att ställa in kommande tillställningar i och med den dåvarande
situationen kring Covid-19. Detta var såklart synd för att det satte stopp för mina och mitt
utskotts planer att utveckla Karlekon idrott och vi kunde inte längre erbjuda medlemmarna någon
form av idrottsträningar.
Vårterminen gick och vi i idrottsutskottet försökte att fixa halltider i andra hallar än
universitetshallen och Frödings hallen, men det arbetet gav inget resultat. Så under vårterminen
erbjöds inte några fler idrottsrelaterade aktiviteter till KarlEkons medlemmar.
När höstterminen började fick vi i idrottsutskottet möjligheten att ha en station på utskottsdagen
under Välkomstdagarna. Vi tog tillfället i akt att berätta vad KarlEkon Träning innebar för de nya
studenterna, och involverade våra tre standardidrotter i en uppskattad stafett.
Ursprungligen hade vi tänkt anordna ett nytt event under hösten som vi döpte till Amazing Race.
Tanken var att detta skulle vara ett nyktert event och involvera KarlEkons medlemmar samt
KarlEkons samarbetspartners. Då den rådande situationen kring Covid-19 inte tillät oss att
anordna detta på ett säkert sätt valde vi istället att ställa in eventet.
I slutet av september månad började vi att anordna träningstillfällen utomhus i form av löpning.
Detta skedde varje onsdag så länge vädret tillät det, och var väldigt uppskattat av de medlemmar
som deltog. Tillsammans med idrottsutskottet hade jag även planerat att ha en fotbollsturnering i
december som skulle vara till för musikhjälpen. Tyvärr kunde inte den turneringen heller
anordnas.
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Vidare så tog jag under hösten upp kontakten med Nordic Wellness på universitetet för att kolla
deras intresse kring att anordna ett eller flera träningspass för våra medlemmar tillsammans med
dem. De var väldigt intresserade av att anordna något sådant, men deras restriktioner var ett
hinder för detta. Därför beslöt vi att genomföra detta samarbete våren 2021.
Generellt sett är jag inte nöjd med året som varit, då jag inte har fått uppnå något av mina
personliga mål. Jag hade nämligen stora planer och hoppades verkligen på att detta skulle bli ett
lyckat år. Däremot är jag tacksam för att ha fått lära känna alla styrelsemedlemmar under min
mandatperiod, samt att jag har haft ett fantastiskt utskott som alltid har stöttat mig.
Ivo Kuijpers
Ordförande Idrottsutskottet 2020
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9. Ordförande

Näringslivsutskottet

9.1 PERIOD 1 VÅREN 2020
Våren inleddes med introduktionen och vidare hade vi en studiecirkel tillsammans med Aspia
och en Excel föreläsning med Grant Thornton.
Under våren hade en mängd evenemang planerats och bokats in men i mars fick dessvärre allt
ställas in på grund av COVID-19 pandemin. Universitetet flyttade all undervisning på distans
vilket gjorde att de planerade föreläsningarna och aktiviteterna tillsammans med företagen fick
flyttas fram.
Det tog tid med omställning och planering kring vad som skulle kunna göras online. I maj hade
vi en online föreläsning med Akavia om löneförhandling som blev lyckad och uppskattad.
Tänkt va att ha ytterligare online evenemang men dessvärre räckte inte tiden till och jag lämnade
över alla mina idéer och påbörjade projekt till min efterträdare.
Karolina Skytt,
Ordförande Näringslivsutskottet VT-20

9.2 PERIOD 2 HÖSTEN 2020
Jag gick på min mandatperiod 1 juli som har varit full av utmaningar som följts av Corona. Med
den rådande situationen hölls en mindre höstintroduktion på fem dagar. Styrelsen stod för
aktiviteterna en dag där tillsammans med sexmästeriet höll näringsliv i en station. I samarbete
med Grant Thornton har vi hållit i en studiecirkel för nya studenter med en av de bästa
uppslutningarna någonsin.
Tillsammans med Leila Kafaii har vi arbetat tillsammans med projektledarna för KEY-dagen för
att hjälpa dem med utmaningar som uppstått till följd av restriktioner från
hälsovårdsmyndigheten.
Akavia höll i en föreläsning om LinkedIn och Grant Thornton höll även i en Excel föreläsning.
Kontrakt med samarbetspartners uppdateras och förnyas samt ett nytt kontrakt har tagits fram
tillsammans med Folkuniversitetet.
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Med byte av kontaktpersoner på både Aspia och Grant Thornton har nya relationer etablerats och
framtidsplaner inför år 2021 smits.
Sebastian Ruud Tietze
Ordförande Näringslivsutskottet HT-20
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10. Ordförande

Utbildningsutskottet

I februari månad inleddes arbetet av en ny ordförande för utbildningsutskottet för
verksamhetsåret 2020, övertaget från föredetta näringslivsordförande Karolina Skytt som drev
posten under den tiden den var vakantsatt. Det första som skedde var deltävlingen för SM i
ekonomi som genomfördes på ett bra sätt utan krångligheter. Regelbundna möten hölls för att
stötta projektgruppen ledda av Melody Ghorashi och Sara Eriksson i deras arbete med detta tills
projektets slut samt för att informera styrelsen om projektet. Prestationerna under deltävlingen
som S.E.R.O sammanställde och presenterade ytterligare ett år visade att Karlstads Universitet
ligger relativt jämnt med övrigt deltagande i tävlingen vilket är en indikation på att utbildningen
håller ett liknande mått mellan lärosäten nationellt sett.
För att vidga tankar och finna stöd i arbetet valde jag att söka samt tillsätta ett utskott på två
personer, Sandra Hane och Marcus Wennerholm. Dessa har bidragit med åsikter och funnits som
ett stöd till posten under de tider som det har krävts och har gjort ett bra arbete. De utsågs även
till programrådsrepresentanter för respektive program de läser.
Fortsättningsvis arbetades det under vårterminen och hösten vidare med att leta efter
programrådsrepresentanter till studentkåren samt komma igång med programråd, något som
visade sig vara ett problem då det ej var särskilt stort intresse inom civilekonomprogrammet att
representera samt att både internationella affärer och civilekonomprogrammet hade avgående
programledare för vårterminen som ej var särskilt drivande eller engagerade i att hålla
programråd. Även studentkåren har fått klargjort sin roll i detta arbete då det tidigare varit
väldigt oklart vilken part som gör vad, detta var väldigt onödigt och tidskrävande arbete som
utöver pandemin resulterade i att endast ett programråd per program blivit av under året. Detta är
något som KarlEkon tagit på största allvar och förväntas se en förbättring i under nästkommande
verksamhetsår då det är en viktig komponent i kvalitetsarbetet för utbildningen.
För att kompensera med det uteblivande engagemanget gällande programråd så genomfördes ett
antal enkätundersökningar samt fortsatt utbildningsbevakning i syfte att kommunicera och
klargöra utbildningens kvalité till lärosätet under året.
Utbildningen fick i samband med pandemins framfart anpassa sin verksamhet utefter de
rekommendationer som myndigheter förmedlade, detta resulterade i att majoriteten av all
undervisning skedde på distans genom mötesverktyget Zoom vilket har upplevts i delade
meningar hos studenter, något som har kommunicerats till universitetet.
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Sektionsråden med handelshögskolan har av ovanstående orsaker varit ett viktigt verktyg för att
ha direkt kommunikation med lärosätet, vilket har fungerat väldigt bra och ger oss en fortsatt
förmåga att påverka samt ta del av vad som sker inom universitetets verksamheter.
Årets studiecirklar hölls inom externredovisning 1 och var under vårterminen fysiskt och senare
under hösten övergick det till digitala versioner genom Zoom. Under våren så deltog Aspia från
näringslivet vid genomförandet av en studiecirkel för första terminen på internationella affärer,
detta var väldigt lyckat och gav studenterna en chans att diskutera samt fråga näringslivet vid
lösningar av uppgifter. Höstens studiecirklar inleddes med att styrelsen samt generaler och
utskott inom föreningen deltog och hjälpte de nya studenterna vid civilekonomprogrammet inför
sin första examination, något som framgick som väldigt uppskattat hos studenterna och även en
bra chans för vår förening att visa upp vilka engagemang man kan ta del av.
Slutligen så hölls det även en studiecirkel i samarbete med Grant Thornton inom
externredovisningens andra del för de som läser termin ett inom civilekonomprogrammet, det var
väldigt stor uppslutning kring denna vilket var extremt glädjande för både utbildningsutskottet
och Grant Thornton som var med och höll i majoriteten av dess innehåll.
Med ovanstående så tackar jag för det givna förtroendet under mitt år som styrelseledamot och
önskar KarlEkon all lycka i framtiden.
Marcus Olsson,
Ordförande Utbildningsutskottet 2020
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11. Ordförande

Marknadsföringsutskottet

1 januari 2020 klev jag på min mandatperiod och antog rollen som Ordförande för
Marknadsföringsutskottet. Jag hade redan innan jag klev på bestämt mig för att jag ville ha ett
litet utskott som kunde stötta upp mig och mitt arbete under året och redan en månad in på året
var det dags att öppna upp en ansökningsperiod.
Året började ganska intensivt i form av att hitta in i rutiner och med att försöka hitta ett upplägg
som skulle fungera genom hela året.
I mitten av februari röstades två personer in och vi började direkt spåna på idéer vi ville
genomföra under året, bland annat så införde vi ett nytt koncept på våra sociala medier för att ge
våra medlemmar något nytt och fräscht. Detta resulterade i KarlEkonöten. KarlEkonöten är en
kluring som till en början kom upp en gång i veckan, där medlemmarna får vara med och tävla
om priser. Efter sommaren bestämde vi oss för att förlänga tävlingstiden till två veckor.
KarlEkonöten kom i slutet på året att vara i samarbete med Nordea och Akavia, något vi redan
från början hade som målsättning.
Februari var också månaden när vi startade upp Bonsai Campus på riktigt, en app som vi var
väldigt glada och taggade över att börja använda främst till biljettförsäljningar till sittningar osv.
Vi hann använda den till Ovvesittningen VT20 samt till Fadderanmälan inför introduktionen
HT20.
I mars tog styrelsen ett gemensamt beslut om att ställa in alla framtida evenemang på obestämd
tid i och med den rådande situationen i världen med Coronaviruset. Detta var starten på ett långt
år med restriktioner och inställda event.
Under sommaren fick styrelsen ta över KarlEkons instagram story, där vi fick följa med under en
dag och chansen att ställa frågor till alla styrelsemedlemmar. En uppskattad samt traditionell
aktivitet. KarlEkonöten övergick även i en sommartävling, en rebus skulle lösas och även denna
aktivitet var uppskattad av medlemmarna och det trillade in många svar.
Höstterminen blev inte alls som planerat, Covid-19 var fortsatt närvarande och evenemang
började återigen ställas in efter en något småskalig men ändå genomförd introduktion för de nya
studenterna.
I slutet av året hade vi i utskottet planerat att arrangera en tävling för våra medlemmar i samband
med årets upplaga av musikhjälpen. Tanken var att alla utskott i styrelsen samt presidiet skulle få
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tävla mot varandra i ett pepparkaksbygge, men i och med de nya restriktionerna om max åtta
personer kunde detta inte genomföras. Vi skapade självklart en bössa ändå, men har endast
kunnat marknadsföra den på ett traditionellt sätt.
Vi valde också att byta ut den så kallade ”pepparkaksveckan” mot en adventskalender där vi
varje söndag/advent fått följa med en av de nya styrelsemedlemmarna. En chans för våra
medlemmar att lära känna den nya delen av styrelsen.
Generellt sätt har mitt år i styrelsen kantats av restriktioner, inställda evenemang och mycket
kämpande för att bibehålla en händelserik och aktiv marknadsföring. Men vi har också hunnit
med en del roligheter, något jag tror vi alla bär med oss.
Jag vill också rikta ett stort tack till mitt fantastiska utskott som till stor del bidragit till den
marknadsföring ni fått sett under året.
Jag tackar ödmjukast för förtroendet att vara KarlEkons Ordförande
Marknadsföringsutskottet år 2020 och önskar Mathilda ett stort lycka till under 2021!

för

Wilma Högqvist
Ordförande Marknadsföringsutskottet 2020
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12. Art

Director

12.1 PERIOD 1 VÅREN 2020
Under andra halva av min mandatperiod har målet varit att fullfölja de mål som jag hade i första
halvan av min mandatperiod. Dels var det att arbetsfördelningen mellan vad en Art Director och
Ordförande för Marknadsföringsutskottet ska tydliggöras, vilket blev bättre under andra halva
men jag anser att det kräver mer arbete. Det ska finnas tydligare fördelningar som exempelvis
ska Art Director alltid ta hand om veckobrevet eller marknadsföring. Sedan var planen
fortfarande att Art Director och Ordförande för Marknadsföringsutskottet ska dela ett utskott,
vilket inte skedde någon gång under min mandatperiod. På grund av Coronaviruset (Covid-19)
fick vi i styrelsen ställa om väldigt mycket och hade inte heller möjligheten att göra allt vi
önskade. Innan pandemin så fortsatte jag med att lägga ut veckobrevet varje söndag. Jag fortsatte
även att ha ett nära samarbete med Ordförande för Marknadsföringsutskottet kring olika inlägg.
Sedan fortsatte jag med att ta bilder från diverse event samt lägga in bilderna kontinuerligt i
bildbanken och ladda upp tentor på hemsidan.

Det som ändå gjordes under pandemin var att tillsammans med Ordförande för
Utbildningsutskottet skapade en ny flik till hemsidan, vilket var att studenter kunde skicka in
sammanfattningar från kurser och ladda upp dem på hemsidan. Vid lanseringen av den nya fliken
hade vi även planerat att genomföra en tentatävling där vi fick in både tentor och
sammanfattningar. Jag har även genomfört en uppdatering av Art Directors
befattningsbeskrivningar som numera inkluderar vem som har ansvar för KarlEkons Bildbank
och KarlEkons kamera samt dess tillbehör. Att kontinuerligt uppdatera Bildbanken har alltid
varit en rekommendation, men nu mera så står det med i befattningsbeskrivningarna för Art
Director. Det som jag också önskade var att genomföra en märkestävling, vilket vi gjorde och
fick ett flertal märken inskickade av medlemmarna. Det var två märken som korades till vinnare
och kommer finnas tillgängliga för köp från och med HT-20.

Oliver Perttunen
Art Director VT-20

12.2 PERIOD 2 HÖSTEN 2020
Art Director blev vakant för den andra perioden, hösten 2020. Arbetet delades av Ordförande
Amanda Nygren och Ordförande för Utbildningsutskottet Marcus Olsson. Amanda skapade en
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ny hemsida för föreningen och höll den uppdaterad under höstens gång. Marcus tog hand om
tekniska problem som uppstod, veckobrevet samt grafiskt material.
Amanda Nygren
Ordförande 2020
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