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Ordförande 
Johannes Dahlberg 

Tjena! 

Mitt namn är Johannes Dahlberg, jag är 22 år gammal och kommer från Vänersborg. Just nu 
går jag min tredje termin på civilekonomprogrammet och jag söker till ordförande. Jag är en 
social och driven person och det är en av anledningarna till att jag tror att jag passar till 
posten. Jag är även organiserad och ansvarstagande, när jag påbörjar något så ser jag till att 
slutföra det och vill gärna inte lämna något till slumpen. Jag trivs väldigt mycket att jobba i 
ett team mot ett gemensamt mål och tycker om att lösa problem tillsammans med andra. I en 
grupp vill jag gärna att alla ska få synas och höras och jag är en person som lyssnar innan jag 
pratar. 

Jag har sedan tidigare suttit i art director-utskottet och varit crew under 
kontaktmannakonferensen 2020. Mitt senaste engagemang har varit att vara med i kommittén 
för höstintroduktionen 2020. Det var ett projekt som jag stormtrivdes med och det absolut 
roligaste var att få hjälpa till att ge de nya studenterna ett så bra välkomnande som jag själv 
fick när jag började studera här. Att se till så att alla medlemmar trivs är något jag tycker är 
jätteviktigt för utan alla oss som medlemmar så finns ju inget Karlekon. Det är just därför jag 
söker till ordförande för att tillsammans med hela styrelsen göra studentlivet för alla 
medlemmar så roligt och berikande som möjligt! 

Mitt driv och engagemang tror jag kommer passa posten som ordförande perfekt. Jag hoppas 
att tillsammans med hela styrelsen få se till att Karlekon fortsätter utvecklas och att alla 
medlemmar trivs! 

 

 

 

 

 

 

Valberedningens nominering till posten Ordförande 

Valberedningen har valt att nominera Johannes Dahlberg till posten Ordförande. Johannes är 
en utåtriktad person med erfarenhet som teamleader. Med sin lösningsorienterade och lugna 
inställning tillsammans med sina tidigare erfarenheter inom KarlEkons projekt och utskott, 
anser vi att Johannes är en ypperlig kandidat till posten Ordförande.  
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Ordförande för Marknadsföringsutskottet  
Mathilda Nedéus 

Hej! 

Jag heter Mathilda Nedéus och är 21 år, jag har bott här i Karlstad sedan jag var 4 år och 
innan dess bodde jag i Stockholm. Jag läser just nu min första termin på 
Civilekonomprogrammet och har trivts jättebra enda sedan först dagen på introduktionen. Jag 
är en väldigt positiv och glad tjej som inte är rädd för nya utmaningar och det är just därför 
jag väljer att söka hit. 

Jag söker posten som ordförande för marknadsföringsutskottet då jag ser det som ett bra sätt 
att både utvecklas själv som person men också utveckla och påverka KarlEkon. Varför jag 
söker till just marknadsföringsutskottet är för marknadsföring alltid är något jag varit 
intresserad av och jag ser det som ett perfekt sätt att kunna nå ut till alla studenter och få de 
mer aktiva i de evenemang som hålls under året. 

Jag hade passat i denna post då jag som sagt har ett stort intresse för marknadsföring vilket 
gör att jag kommer lägga ner den tid som krävs för att göra det bästa jobbet. Jag har även 
erfarenhet inom sociala medier då jag har varit både utbytesstudent och Au Pair i USA och 
under båda de åren så hade jag en blogg som jag uppdaterade för mina vänner och familj här 
hemma. När jag gick på högstadiet så sommarjobbade jag på Hammarö Kommun där jag tog 
hand om kommunens sociala medier, framförallt deras Instagram och hemsida. 
 
Med vänlig hälsning 
Mathilda Nedéus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valberedningens nominering till posten Ordförande för Marknadsföringsutskottet 

Vi i valberedningen har valt att nominera Mathilda Nedéus till posten Ordförande för 
Marknadsföringsutskottet. Mathilda har nödvändiga egenskaper som passar till posten, en 
drivande inställning och står för sin sak. Mathilda har även stort intresse för marknadsföring, 
erfarenheter som kommer vara till hjälp och vi är övertygade att hon kommer växa in i rollen 
som styrelseledamot.   



2020-11-04 

Valbilaga Årsstämma 

KarlEkon 

 

 

Ordförande för Idrottsutskottet 
Gabriel Ekholm Lavebratt 

Hej! 

Mitt namn är Gabriel Ekholm Lavebratt och jag går internationella affärer, termin 2. Är 20 år 
gammal och söker till posten som ordförande för idrottsutskottet. Jag är född och uppvuxen i 
Karlstad och har idrottat hela livet. Nu spenderar jag en stor del av mina dagar på golfbanan 
och en del tid på padelplan men jag älskar de flesta idrotter. Ska sägas att jag har en förkärlek 
för just bollsporter men jag är extremt tävlingsinriktad så oavsett vad jag tävlar i ska jag 
vinna. Jag sitter just nu som evenemangsansvarig för just idrottsutskottet men jag känner att 
jag inte har kunnat göra speciellt mycket i år med tanke på den situationen vi är i.  

Jag söker för att jag känner att jag kan ta mig an posten bra samt att det blir en erfarenhet för 
mig. Det är inte helt i min komfortzone men jag tror samtidigt att det passar mig att vara 
ordförande för ett utskott. 

Jag tror att jag passar på posten för att jag älskar idrott och sport, för att jag är strukturerad 
och logisk och för att jag alltid går in med en ambition att göra något så bra jag kan när jag 
tar mig an något.  

 

MVH Gabbe Golf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valberedningens nominering till posten Ordförande för Idrottsutskottet 

Valberedningen har valt att nominera Gabriel Ekholm Lavebratt till posten ordförande 
Idrottsutskottet. Gabriel har en stor passion för all sport och med sina erfarenheter i 
idrottsutskottet passar han perfekt som ordförande för just detta utskott.  
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Ordförande C.A.P.S 
Oscar Karlsson 

Ansökan till CAPS ordförande 

Tjenare valberedningen och Karlekons medlemmar! 

Mitt namn är Oscar Karlsson och jag vill söka posten som ordande på CAPS. Jag är uppväxt 
strax utanför Göteborg men har dom senaste åren varit fram och tillbaka i Karlstad. Till en 
början läste jag civilingenjör med inriktning industriell ekonomi i 2 terminer, efter det hade 
jag ett uppehåll innan jag börja läsa till civilekonom. Där jag nu läser termin 3. Har alltid 
velat engagera mig mycket i livet runt om kring skolan, då jag har suttit med i SEKEs 
sexmästeri i ett år innan. Min första kväll på CAPS var första året det öppnade, har sedan 
dess varit där som både icke student, ingenjör samt civilekonom. Varje gång jag varit där har 
jag alltid velat vara en dal av CAPS och även velat lägga fram mina idéer och tankar. 

Innan min studietid har jag haft ett flertal olika typer av jobb och samlat på mig andra 
erfarenheter. Allt från ett mindre industriföretag där storleken gjorde att man fick ha koll på 
det mesta. Kundkontakt, tillverkning, inköp, leveranser och planering var arbetsuppgifter jag 
hanterade dagligen. Även haft ansvar över en grupp på ett större distribution center, där fick 
jag lära upp nya samt vara med och utveckla redan anställd personal. Planering och 
säkerhetsställa driften var fler uppgifter som ingick på detta jobb. Erfarenheter jag har utöver 
jobb är bland annat att jag har tränat fotbollslag men även så innebandylag, samt arbetat på 
flertalet sommarskolor i dessa sporter. Andra egenskaper jag har som ledare är att jag både 
varit lagkapten i många år i mina idrottslag jag spelat i samt även varit spelandeledare. 

Varför jag tror jag skulle passa som ordförande på CAPS är framförallt för jag gillar att delta 
och dirigera en grupp mot ett mål. Jag ser mig inte som mest kunnig inom någon specifik 
uppgift men brukar vara duktig att ta en ledarroll för att gemensamt kunna nå ett mål. Har 
inga problem att säga till någon att göra olika saker och tror även jag skulle kunna vara ett bra 
bollplank till resten av utskottet. Utöver mitt ledarskap så är jag väldigt positiv samt alltid på 
gott humör. Jag vill alltid att det ska vara bra stämning och känner att jag hjälper till att bidra 
med detta. Har stor tillit i människor runt om kring mig som jag tror är viktigt när man ska stå 
som ytterst ansvarig. Till sist vill jag även påpeka att när jag tar mig an en uppgift gör jag den 
till fullo och är beredd att lägga ner tid på att göra det som krävs, så bra som möjligt. 

Mina tankar runt uppgiften är att jag vill kunna få fram vad mina idéer för förändringar på 
CAPS, vilket är att jag vill fixa så att det blir så enkelt som möjligt för alla som ideellt ställer 
upp på att jobba. Fast även idéer för att alla besökare ska få grymma och minnesvärda 
upplevelser. Men framför allt fortsätta hålla CAPS i liv med många olika typer av 
evenemang. 

Utöver uppgiften som rör just CAPS, så är jag även taggad på att få vara en del av Karlekons 
styrelse. Allt från att vara ett ansikte utåt till att kunna påverka studietiden för alla våra 
medlemmar. Är inte rädd för att hamna i en diskussion och säga mina åsikter eller framföra 
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andras. Det hade varit en ära att få vara med och påverka i Karlekon, men framför allt vara 
med i en sån viktig del av CAPS. 

Tack för mig! 

Med vänliga hälsningar, Oscar Karlsson 

 

 

 

 

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

Valberedningen har valt att nominera Oskar Karlsson till posten Ordförande C.A.P.S. Oskar 
är en positiv person och med erfarenheter som teamleader och i SEKEs Studiesocial utskott 
har han många egenskaper och erfarenheter som krävs för att ta sig an denna roll. Med många 
idéer tror vi att Oskar kommer vara ett bra tillskott till Styrelsen likaväl C.A.P.S. 
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Sekreterare 
Inga inkomna ansökningar. 

 

Valberedningens nominering till posten Sekreterare  

Baserat på ovanstående information nominerar vi Vakant till posten som Sekreterare  

 

 

Ordförande för Utbildningsutskottet  
Inga inkomna ansökningar. 

 

Valberedningens nominering till posten Ordförande för Utbildningsutskottet 

Baserat på ovanstående information nominerar vi Vakant till posten som Ordförande för 
Utbildningsutskottet  

 

 

Art Director 
Inga inkomna ansökningar. 

 

Valberedningens nominering till posten Art Director 

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

Hej! 

Mitt namn är Amanda Lindkvist, jag är 24 år gammal och kommer från Kopparberg. Jag läser 
nu min tredje termin på civilekonomprogrammet vilket jag trivs superbra med.  

Posten som jag vill söka till är general, främst för att jag ser det som en otroligt rolig 
upplevelse att få vara med och påverka de nya studenternas första tid i Karlekon. Jag minns 
hur tacksam jag själv var efter min egna introduktion hösten 2019, och jag vill kunna ge nya 
studenter samma härliga start som jag själv fått. Det var alltså redan då blev jag intresserad av 
arbetet kring introduktionerna och har sedan dess tänkt att jag själv vill vara med och kunna 
ta del av detta roliga projekt!  

Jag tror att jag skulle passa som general då jag är en person som är mycket organiserad och 
ansvarstagande, vilket jag tror är bra egenskaper hos en general. Jag skulle även beskriva mig 
själv som en planerare som arbetar bra i grupp tillsammans med andra. Därför är jag 
övertygad om att samarbetet mellan mig, den andra generalen samt kommittén skulle funka 
toppen.  

Under mitt första år i Karlekon har jag hunnit vara med som crew för 
Kontaktmannakonferensen i våras, fadder under vår- och höstintroduktionen 2020, och nu 
sitter jag med i sexmästeriets utskott samt i projektgruppen för KEY-dagen där jag 
(tillsammans med Agnes Rudander) är samarbetsansvarig. Allt detta engagemang har 
verkligen fått mig att vilja fortsätta engagera mig inom Karlekon!  

 

Med vänliga hälsningar, Amanda Lindkvist 
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Agnes Rudander  

Hej! 

Jag heter Agnes Rudander, jag är 21 år gammal och har nu påbörjat min tredje termin på 
civilekonomprogrammet. Jag söker nu till posten som general. 

Jag har tidigare erfarenheter i föreningen som crew i Kontaktmannakonferensen. Nu sitter jag 
med i projektgruppen för KEY-dagen 2020 som samarbetsansvarig tillsammans med Amanda 
Lindkvist. Jag sitter även med i utskottet för sexmästeriet.  

Anledning till att jag söker posten som general är för att jag vill vara med och ha möjlighet att 
påverka och göra de nya studenternas första tid här i Karlstad så bra som möjligt. Jag älskar 
att planera och styra upp saker och tror att arbetet med introduktionen skulle passa mig 
mycket bra. Eftersom jag gillar att ha kontroll och struktur runt mig så lämnas inget heller åt 
slumpen, vilket jag tror kan vara en av nycklarna för en lyckad introduktion!  

Som person är jag kreativ, utåtriktad och positiv vilket jag tror är egenskaper som passar bra 
som general. Jag var väldigt tacksam för min egna introduktion och vill ge de nya studenterna 
samma bra start som jag fick med hjälp av tidigare koncept från äldre introduktioner och nya 
idéer. Jag är van att samarbeta och lyssnar mer än gärna på andra och deras déer, men trivs 
även mycket bra i en ledande roll.  

Med detta sagt tror jag att posten skulle passa mig mycket bra och jag hoppas på förtroendet 
till att vara med och planera de kommande två introduktionerna! 

 

Med vänliga hälsningar  

Agnes Rudander 

 

 

 

 

 

Valberedningens nominering till posterna Generaler  

Vi i Valberedningen har valt att nominera Amanda Lindqvist och Agnes Rudander till 
posterna Generaler. Amanda och Agnes är båda engagerade i KarlEkon då dom båda har varit 
crew för Kontaktmannakonferensen, dom sitter med i Keys projektgrupp och även i 
Sexmästeriets utskott. Då dom båda har erfarenheter av att jobba tillsammans anser vi att det 
kommer leda till ett bra samarbete. Både Amanda och Agnes besitter egenskaper som är 
nödvändiga för denna post, och dom har även olika tidigare kunskaper som kommer 
komplettera varandra bra. 


