Välkommen till Karlstads universitet och studentföreningen
KarlEkon!
Mitt namn är Gabriel Ekholm Lavebratt och jag är ordförande för KarlEkon,
ekonomistudenternas förening. Jag vill härmed hälsa dig varmt välkommen till Karlstad
och KarlEkon genom att berätta lite om oss och din introduktion
som startar måndagen den 29/8. Mer om det längre ner!
Till universitetet kommer vi från olika situationer i livet men två
saker har vi alla gemensamt, ett intresse för ekonomi och ett
studentliv framför oss. Jag satt i den sitsen ni sitter i nu när jag
skulle börja studera 2020 och jag vet hur mycket frågor och
funderingar man har inför studiestarten. Jag visste inte vad jag
skulle förvänta mig av studentlivet och att studera på universitetet.
Jag kände ingen som skulle studera samma program som mig och
jag var allmänt fundersam kring det mesta, men redan från min
första dag här började jag att känna mig hemma och det har jag
KarlEkon att tacka för. Föreningen har inte bara stöttat mig i
studierna utan också fått mig att lära känna så otroligt mycket
roliga människor och gett mig en riktig KarlEkon-familj här i
Karlstad.
KarlEkon är en utbildningsförening vid Karlstads
Universitet och vi finns till för dig. Vårt mål är att vara
ett stöd för dig under din tid på universitet och hela
vägen ut i arbetslivet. Vårt största och främsta syfte är
att bevaka din utbildning vid Karlstads universitet för att
säkerställa en hög akademisk nivå. Vi arbetar bland
annat med att hjälpa enskilda studenter med problem
som uppstår, ha god och kontinuerlig kontakt med
universitetet samt att aktivt driva frågor inom Sveriges
Ekonomföreningars Riksorganisation.

Studentlivet
Tillsammans med KarlEkons styrelse och alla våra engagerade medlemmar gör vi vårt
allra bästa för att din studietid i Karlstad ska bli så rolig och lärorik som möjligt. Vi
anordnar olika aktiviteter minst en gång i veckan under hela året. Allt från
idrottsaktiviteter, sittningar, en skidresa och introduktioner till föreläsningar, en
arbetsmarknadsdag och studiecirklar. Sist men inte minst så driver vi också
studentpuben C.A.P.S. som ligger i studenternas hus! Så oavsett om du är intresserad
av idrott, vill skapa kontakter i näringslivet, är intresserad av utbildningsbevakning eller
bara vill träffa studiekamrater och ta en öl till lite schysst musik, så har KarlEkon allt för
dig.

Vi drivs helt och hållet av studenter och söker alltid nya engagerade
medlemmar så om du vill vara med och engagera dig och fortsätta
utveckla och förbättra studentlivet i Karlstad så söker KarlEkon alltid
studenter till våra olika utskott och projekt under året.

Bild på KarlEkon styrelse
Har du några funderingar gällande KarlEkons verksamhet eller vill lära känna mig, min
styrelse och föreningen bättre? Kika in på vår hemsida, www.karlekon.com eller våra
olika kanaler, sök på ”KarlEkon” så hittar du oss!
Om du har ytterligare frågor så svarar jag mer än gärna på sms, samtal, mail eller om
du stoppar mig när du ser mig på universitetet. Jag ser verkligen fram emot att träffa alla
ni nya studenter som blivit antagna till Civilekonomprogrammet HT-22. Jag vill mer än
gärna lära känna er alla så tveka inte på att ställa frågor, diskutera Karlstad och
studentlivet eller bara säga hej om du ser mig!
Varmt välkommen till Karlstad och vår KarlEkon-familj!

Sök på: KarlEkon

Nog om KarlEkon, nu snackar vi lite introduktion istället!
Varmt välkommen till introduktionen för HT-22!
Vi börjar allt med att önska er hjärtligt välkomna till att delta på
introduktionen för HT-22 och säga GRATTIS till att ni nu börjar på en av livets
roligaste resor!!
Introduktionen är till för att ge er nya studenter i Karlstad en chans till att
starta studietiden på bästa sätt! Även om man är här för att studera är det
viktigt att ha kul däremellan och introduktionen är en kickstart för er nya
studenter på det äventyr som studeitiden faktiskt innebär. Introduktionen ger
en bra möjlighet för nya studenter att lära känna båda andra studiekamrater
och studenter som redan pluggat ett tag. De studenter som redan hunnit
plugga minst en termin kommer att vara era faddrar, och dessa kommer ni
att känna igen genom de rosa overallerna som de kommer att bära under
hela introduktionen. Faddrarna deltar under introduktionen för er skull, för att
kunna hjälpa er med allt mellan himmel och jord och svara på alla era frågor,
vi vet att det kan snurra ganska många sådana i huvudet när man ska påbörja
sina universitetsstudier.
Introduktionen startar måndagen den 29/8 och pågår tills fredagen den 9/9.
Under dessa dagar kommer det att vara massvis av roliga aktiviteter, med
undantag för söndagen den 4/9 som är en vilodag.
Det är svårt att förmedla vad ni nya studenter kommer att vara med om på
introduktionen, men vi tror att ni inte kommer ångra er ifall ni väljer att delta.
Enligt många är introduktionerna årets höjdpunkt och ett av deras bästa
minnen från studietiden! Vi vill påpeka att deltagandet är frivilligt, och under
dessa veckor kommer ingen som helst tvång eller pennalism att förekomma.
Dessa två veckor kommer att vara fyllda av roliga aktiviteter och ni kommer
avsluta introduktionen med många nya vänskaper och minnen ni kan bära
med er resten av livet!
------------------

Det är vi, Leila och Mathilda, som är generaler för årets introduktioner och det
är vi som tillsammans med vår kommitté har planerat introduktionen för er.
Vi hoppas att så många av er som möjligt kommer att vilja vara med och
delta på introduktionen! Ett tips är att redan nu börja hålla koll i Karlekons
sociala medier och följa introduktionen på instagram,
@karlekonkommiteht22, där det kommer att komma mer information när
det närmar sig. Vi ses måndagen den 29/8, mer taggade än någonsin!
Ta hand om er tills dess och håll er friska! Kom ihåg att det bara är att höra av
sig till oss vid eventuella frågor, vi svarar så gott vi kan! Det är enklast att nå
oss via mail eller sms nu under sommaren.

