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Ordförande
Markus Rohlén Sundaeus
Hallå där!
Mitt namn är Markus Rohlén Sundaeus, jag blir 22 år i november och kommer ifrån Trollhättan.
Jag är inne på min tredje termin och har valt inriktningen företagsekonomi för termin fyra. Lite
mer om mig själv är att jag är en glad person som gillar fysisk aktivitet som gym eller sport. Jag
gillar att umgås med mina vänner på skolan, gymmet, fotbollsplanen, golfbanan eller krogen.
Innan jag började studera på Karlstad universitet så tog jag ett sabbatsår med värnplikt och jobb.
Jag vill ansöka eller lämna in en intresseanmälan för rollen som ordförande i Karlekons styrelse.
Varför jag vill söka till rollen är att det kommer bland annat se bra ut på CV;et vid framtida
jobbansökningar. Det kommer även lära mig mer om rollen som ordförande, att lära sig ta ansvar
för sitt jobb för att kunna underlätta alla och se till att arbetet blir bra och klar. Men tror även att
det kommer vara riktigt roligt, lärorikt och kommer få trä a era nya personer eller vänner.
Varför jag tror jag passar för rollen som ordförande i styrelsen är att jag har tidigare erfarenhet i
att arbeta i grupp. Jag gjorde värnplikten som sagt där min roll var gruppchef. Jag lärde mig ett
och annat om att arbeta i grupp, med andra grupper och fördela ut arbeten. Jag är även en
samarbetsvillig person som är lyhörd och kan diskutera med samtliga. Jag kommer ta tips och
förslag från andra för att kunna utföra min och andras uppgifter till fullo.
Valberedningens nominering till posten Ordförande
Valberedningen väljer att nominera Vakant till posten.
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Sekreterare
Alva Jansson
Hej! Mitt namn är Alva, jag är en 24-årig tjej från Värmland. Just nu läser jag min tredje termin på
civilekonomprogrammet. Jag är en glad och social person som gillar att engagera mig i nya
saker. Utöver att jag pluggar spelar jag även fotboll och jobbar extra i en Willys butik. Jag är en
ny ken person som söker till posten som sekreterare för att jag tror att den passar mig och mina
egenskaper bäst, men även för att jag har ett intresse i att engagera mig i Karlekon som förening.
Genom att vara en del av styrelsen kan jag vara med och påverka samt utveckla Karlekons
framtid, vilket är något jag ser som både roligt och lärorikt. Att söka till denna post är även ett
steg till att utmana mig själv och utvecklas som person, men även för att göra något som jag inte
har testat förut. Jag trivs med att jobba i grupp och vara delaktig i sociala sammanhang. Jag
passar på sekreterarposten för att jag är en strukturerad person som gillar att ta ansvar. Jag har
under tidigare arbetslivserfarenheter blivit tilldelad ansvarsposter, vilket är något jag har
utvecklats med och som jag tycker är roligt. Att jobba i grupp är något jag är van vid, och som
jag trivs med, vilket jag ser som en fördel för sekreterarposten. Jag tror mina egenskaper och
mitt engagemang för att lära sig nya saker passar sekreterarposten, men även att det skulle bidra
till mycket lärdomar för mig i framtiden. Med vänliga hälsningar, Alva Jansson
Valberedningens nominering till posten Sekreterare
Valberedningen nominerar Alva Jansson till sekreterare. Hon har tidigare erfarenhet av
ansvarstagande roller, och är väl påläst på arbetsuppgifterna samt hur dessa ska utföras. Alva har
även en stark vilja att alla KarlEkons medlemmar lätt ska kunna hitta information från möten, och
har en del bra idéer kring det.
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Ordförande för utbildningsutskottet
Inga inkomna ansökningar.
Valberedningens nominering till posten Ordförande för Utbildningsutskottet
På grund av inga inkomna ansökningar nominerar valberedningen vakant till posten.

Ordförande för Marknadsföringsutskottet
Eden Berg
Ansökan till Ordförande för Marknadsföringsutskottet
Jag vill ansöka till posten som Ordförande för marknadsföringsutskottet. Att ansöka till posten är
ett självklart val för mig då jag äntligen får chansen att kombinera ett av mina största intressen
med arbete.
Jag heter Eden Berg och går första året på civilekonomprogrammet. Innan jag yttade till
Karlstad för studierna bodde jag i Stockholm där jag är uppväxt. Som person skulle jag beskriva
mig som en glad och strukturerad person med en kreativ sida och ett starkt driv.
På fritiden älskar jag att vara ute och vara aktiv, att ta en löptur eller långa promenader i skogen.
Eftersom jag haft en hund under hela min uppväxt har naturen alltid varit en del av min vardag.
Vidare till mitt största intresse och en av anledningarna till att jag söker posten, sociala medier
och marknadsföring. Jag har alltid haft ett stort intresse för bild och form, mitt favoritämne i
skolan var inte så förvånansvärt bild och i gymnasiet ck jag använda mina tidigare erfarenheter
i ett marknadsförings syfte. På ekonomiprogrammet ck jag lära mig en hel del om
marknadsföring och under det sista året ck jag praktiskt använda mina kunskaper. Jag drev
tillsammans med mina vänner ett UF- företag, en erfarenhet jag vet kommer komma till stor
användning i både styrelsen såväl som inom posten. Som VD lärde jag mig att tackla alla möjliga
problem, ta ansvar och vara lösningsorienterat samt planera. Parallellt med det här skötte jag
även marknadsföringen i företaget vilket innebar att jag bland annat skapa en hemsida och
skötte alla digitala medier, där jag levererade anpassad content till kunder såväl som följare.
Det var under min gymnasietid som intresset för marknadsföring verkligen kom fram och
skolans marknadsföringsansvarig lät mig till och med hjälpa till med skolans sociala medier. I
framtiden är marknadsföring något jag vill jobba med och drömmen är att skapa en egen
konsultbyrå inom marknadsföring.
Som jag nämnde tidigare är det en självklarhet för mig att söka posten men även att söka till
styrelsen, jag har alltid varit involverad i olika utskott på skolorna jag gått på, jag satt med i min
grundskolas elevråd under många år och satt även med i min gymnasieskolas studentkommitté.
Jag blev glatt överraskad av KAUs studentliv och jag kände direkt att jag ville vara med och
bidra. Mina faddrar har under den här korta tiden talat väldigt gott om utskotten och jag hade
turen att få två faddrar som redan sitter med i styrelsen och gav en inblick i deras arbete vilket
var väldigt inspirerande. Förhoppningsvis kan jag vara ett positivt tillskott till styrelsen och ser
fram emot att arbete med er alla!
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Amanda Lindkvist
Hej valberedningen!
Här kommer min ansökan till ordförande för marknadsföringsutskottet.
Mitt namn är
Amanda lindkvist, jag är 25 år gammal och kommer ursprungligen från Kopparberg. För tillfället
är jag inne på min 5:e termin på civilekonomprogrammet med inriktning service management.
Tidigare har jag engagerat mig på era olika sätt inom Karlekon, men för tillfället sitter jag som
marknadsföringsansvarig i C.A.P.S utskott. Arbetet inom denna post har gjort mig ny ken på
posten som ordförande för marknadsföringsutskottet då jag vill bredda mina kunskaper
ytterligare. Delvis vill jag självklart utvecklas inom området marknadsföring, men även få en
bättre inblick i Karlekon generellt. Jag har inga tidigare erfarenheter, utöver C.A.P.S utskott, som
är starkt kopplat till marknadsföring. Däremot har jag en drivkraft av att ständigt lära mig nya
saker och utvecklas.
Varför jag tror att jag skulle passa för posten är för att jag är en ansvarstagande och noggrann
person. Jag gillar även att planera och arbeta i grupp tillsammans med andra där alla har ett
gemensamt mål. Att ha många bollar i luften är också något jag föredrar då jag presterar som
allra bäst då. Dessa egenskaper anser jag är till stor fördel för någon som sitter på posten som
ordförande för marknadsföringsutskottet.
Tack för mig! Med vänliga hälsningar, Amanda Lindkvist
Valberedningens nominering till posten Ordförande för Marknadsföringsutskottet
Valberedningen nominerar Eden Berg till ordförande för marknadsföringsutskottet. Vår
uppfattning är att Eden är en mycket driven och lösningsorienterad person med ett stort intresse
för marknadsföring. Trots att hon är en ny student hon har era ideér för att öka engagemanget
på KarlEkons sociala medier. Eden har sedan tidigare mycket erfarenhet från marknadsföring på
sociala medier. Något vi värdesätter extra är hennes kunskaper i diverse redigeringsprogram,
exempelvis photoshop och Lightroom tillsammans med ett löfte om stort engagemang.
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Ordförande för föreningens lokal och sociala verksamhet - CAPS
Felix Wiik
Hej!
Mitt namn är Felix Wiik, jag är 21 år gammal och skulle med detta mail anmäla mitt intresse till
posten som ordförande CAPS. Jag som person är utåtriktad, samarbetsvillig och strukturerad
samt älskar att engagera mig och delta i projekt, utskott och evenemang. Jag söker posten som
ordförande för CAPS för att jag vill vara med och påverka studentlivet positivt här i Karlstad för så
många personer som möjligt. Jag skulle passa bra in som ordförande på CAPS då jag redan sitter
i utskottet som eventansvarig och vet hur verksamheten styrs. Jag har bra kontakt med vice
ordförande i CAPS redan och ser det som positivt för att kunna driva verksamheten vidare.
Med förhoppning om personligt möte,
Med vänliga hälsningar,
Felix Wiik.
Agnes Rudander
Jag heter Agnes Rudander och är 22 år gammal. Jag kommer från Sä e och pluggar nu min
femte termin på civilekonomprogrammet. Som person är jag ansvarstagande och gillar
planering. Utöver detta är jag glad, trivs i en ledarroll och har lätt för att samarbeta med folk. Jag
vill söka till posten som ordförande för CAPS. Detta för att det är en fantastisk möjlighet att få
vara med och fortsätta utveckla vår studentpub. Jag älskar att driva projekt framåt och ser det
som inspirerande att få chansen att vara del av verksamheten! Det vore en superrolig och
givande möjlighet att få fortsätta utveckla CAPS tillsammans med Vice Ordförande och utskottet.
Jag har inga direkta tidigare erfarenheter av CAPS utöver att jag stått som personal i baren.
Däremot har jag tidigare arbetslivserfarenheter från att jobba i bar. Utöver detta har jag varit
med i projektgruppen för KEY-dagen, suttit med i sexmästeriets utskott och varit general för
introduktionsveckorna 2021. Alla dessa erfarenheter har gett mig en bra inblick och erfarenhet
av föreningen, men nu vill jag ta nästa steg och söka till Karlekons styrelse, där posten som
ordförande för CAPS intresserar mig mest! Erfarenheterna som general ser jag som mycket
användbara. Dessa har bland annat lärt mig att projektleda, planera, samarbeta och ta ett stort
ansvar tillsammans med andra generalen. Detta anser jag vara viktiga lärdomar som jag skulle
kunna ta med mig i rollen som ordförande för CAPS. Det nns givetvis massa utmaningar med
att gå på som ordförande för CAPS, men jag trivs med utmaningar och ser det snarare som
möjligheter att fortsätta lära mig mer och utvecklas. Utöver detta tillkommer även styrelsearbete
vilket jag är väl införstådd i och ser fram emot om jag skulle bli invald som ordförande för CAPS.
Med vänliga hälsningar, Agnes Rudander
Valberedningens nominering till posten Ordförande för föreningens lokal och sociala
verksamhet - CAPS
Valberedningen nominerar Felix Wiik till posten som ordförande för C.A.P.S. Felix visar ärlighet,
samarbetsvillig och lyhörd. Sedan tidigare har Felix insyn och erfarenhet från C.A.P.S verksamhet,
och vi upplever att han har koll på vad som krävs av honom som ordförande, samt hur mycket
arbete som han behöver lägga ner. Valberedningen ck intrycket av att Felix har ett stort intresse
av att locka studenter från andra föreningar att känna sig välkomna på C.A.P.S. Vidare påvisade
Felix insikt om verksamhetens positiva och negativa aspekter, samt goda ideér på lösningar. Sist
men inte minst, var Felix även väldigt intresserad av ett större samarbete med andra utskott i
styrelsen, exempelvis sexmästeriet. Detta är något han önskar införa som ordförande för CAPS
utskott.
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Ordförande för Idrottsutskottet
Markus Rohlén Sundaeus
Hallå där!
Mitt namn är Markus Rohlén Sundaeus, jag blir 22 år i november och kommer ifrån Trollhättan.
Jag är inne på min tredje termin och har valt inriktningen företagsekonomi för termin fyra. Lite
mer om mig själv är att jag är en glad person som gillar fysiskaktivitet som gym eller sport. Jag
gillar att umgås med mina vänner på skolan, gymmet, fotbollsplanen, golfbanan eller krogen.
Innan jag började studera på Karlstad universitet så tog jag ett sabbatsår med värnplikt och jobb.
Detta är även en ansökan om att få bli ordförande i idrottsutskottet. De två första styckena kan
även kopplas till denna ansökan också.
Varför jag passar rollen som ordförande i idrottsutskottet är att jag är en träningsintresserad
person som har hållit på med en del olika sporter. Mina huvudsporter som jag har håller på med
eller har hållit på med i högre klass är golf, fotboll och badminton. Jag har även agerat som
träningsledare i badminton så vet hur det är att hantera en grupp i träningssammangang. Och
jag tycker det är fruktansvärt roligt att hålla igång kroppen vilket jag hoppas det kommer att ske.
Hoppas ni nner min ansökan intressant för båda rollerna och att ni kontaktar mig senare hur
det blev. Ni kan höra av er via kontakterna nedanför eller via Facebook.
Med Vänliga Hälsningar (With Kind Regards) Markus Rohlén Sundaeus!
Valberedningens nominering till posten Ordförande för Idrottsutskottet
Valberedningen nominerar Markus Rohlén Sundaeus till posten ordförande för idrottsutskottet.
Markus är en samarbetsvillig och lyhörd person som brinner för idrott. Han vill på posten
engagera er personer genom att visa att idrott ska vara kul och för alla. För att underlätta detta
vill han öka samarbetet med styrelsens olika delar. Han har under en tid innan ansökan funderat
kring en rad olika ideer samt lyssnat på studenters olika intressen, detta för att bygga en
förståelse för vad som efterfrågas av medlemmarna. Hans positiva inställning och redan
be ntliga engagemang och idrottsintresse tycker vi gör han till en ypperlig kandidat till
ordförande för idrottsutskottet.
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Vice ordförande marknadsföringsutskottet
Ebba Nilsson
Hej,
Mitt namn är Ebba Nilsson och jag är 19 år. Just nu studerar jag min tredje termin på
Civilekonomprogrammet här på Karlstad Universitet. Jag är ursprungligen från Örebro, men
valde förra året att ytta hit till Karlstad för studier.
Jag är en glad, positiv och ny ken tjej som gillar nya utmaningar. Det vore därför väldigt
spännande att engagera sig mer i sin studentförening. Jag gillar strukturering och planering,
vilket jag anser är viktigt för att kunna kombinera styrelseuppdrag med studierna.
Jag söker posten Vice ordförande för marknadsföringsutskottet eftersom jag är intresserad av att
engagera mig mer i KarlEkon med något jag tycker låter kul. Jag gillar att vara social och trä a
nya människor. Samarbete är jag van vid och något som är viktigt i denna roll för att kunna föra
en bra och ständig kommunikation med ordförande för marknadsföringsutskottet. Sista året på
gymnasiet drev jag ett UF-företag tillsammans med mina klasskompisar och då var
marknadsföring mitt ansvarsområde. Det innebar mest att aktivt göra inlägg på våra sociala
kanaler och informera samt upplysa vår målgrupp om vårt företag. Det är en erfarenhet som jag
kan ta med mig till denna post.
Min ny kenhet gör att jag är villig att anta nya utmaningar och testa på nya saker som denna
post kan innebära. Jag gillar att vara kreativ och ha kontroll. Jag är inte heller rädd att framföra
egna åsikter samt idéer för att tillsammans med övriga medlemmar i styrelsen kunna utveckla
samt förbättra KarlEkon.
Med vänliga hälsningar,
Ebba Nilsson
Valberedningens nominering till posten Vice ordförande marknadsföringsutskottet
Valberedningen nominerar Ebba Nilsson till vice ordförande för marknadsföring. Ebba har
tidigare erfarenhet av marknadsföring genom sociala medier då hon i andra projekt hade ansvar
för just detta. Valberedningen ck intrycket av att Ebba är en glad och ny ken person som
brinner för utveckling. Ebba ser mycket potential för just utveckling på KarlEkons sociala medier.
Bland annat ser hon utrymme för ökad rapportering från sociala event och tillställningar i
KarlEkons regi. Slutligen ser vi en person som är positiv till styrelsearbete och att föra
föreningens utveckling framåt.
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Generaler
Inga inkomna ansökningar.
Valberedningens nominering till posten Generaler
På grund av inga inkomna ansökningar nominerar valberedningen vakant till posten.
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