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Ordförande
Jonathan Berglund
Mitt namn är Jonathan Berglund, jag är 23 år gammal och söker posten Ordförande för Karlekon.
Jag är en social utåtriktad kille, som letar efter nya erfarenheter, och söker alltid nya möjligheter. Jag söker
denna post för att jag har förutom KAU, även pluggat på Linnéuniversitet och känner att jag har en unik
position och möjlighet för att förena det bästa av 2 studentliv, och göra KarlEkon ännu bättre!
Jag har en hel del erfarenheter av ”konsult” jobb, och skulle själv säga att jag är en smart person som alltid
har idéer och förbättringsförslag nära till hands. Jag har mycket goda kunskaper och erfarenheter inom
organisering och ledarskap.
Detta är kunskaper som dels har slipats i försvarsmakten, där man blev pushad hårt till att sammarbeta och
hålla koll på stora ytor med många personer samtidigt.
Men också socialt där jag är den personen som gärna tar ett steg framåt och kliver ur min comfort-zone för att
testa nya saker. (Refererar till reklamfilmen, och reklamjobben)
Socialt sett så har jag alltid varit personen som tar iniativen och besluten i kompiskretsen, och detta är något
jag är bekväm och nästan föredrar.
Jag anser att med mig i toppen så hade jag kunnat inspirera och ta KarlEkon till nya höjder. Jag sitter på en
mängd olika förbättringsförslag för KarlEkon som föreningen och jag har många idéer för att öka
gemenskapen med de andra föreningarna.
Ser framemot ett gott samarbete!
/Jonathan Berglund

Valberedningens nominering till posten Ordförande
Valberedningen nominerar Jonathan Berglund till posten ordförande. Detta för att han är en
nyfiken individ som vill genomföra nya idéer. Han är stresstålig och ej rädd för att leda. Han
saknar erfarenheter inom karlekon, men vi tror att han besitter förmåga att lära sig.
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Vice ordförande
Jacob Enell
Hej!
Mitt namn är Jacob Enell, jag fyller 20 nu i år och går min andra termin på civilekonomprogrammet.
Jag är en glad kille som tycker att föreningslivet är en rolig del av att studera. Därför vill jag söka till
posten som vice ordförande för KarlEkon.
Varför skulle jag passa som vice ordförande? Jag skulle säga att jag är en lugn person, som har kontroll
och ordning på min omgivning, och just därför tror jag att jag kommer kunna bistå ordförande med rätt
kompetens och hjälp. Jag är också en person som är omtänksam och har därför lätt att ta del av vad alla
tycker och tänker.
Som vice ordförande är en viktig del just att ta del av allas åsikter, men även att se till att alla får sina
åsikter hörda. Jag är säker på att jag kommer att bidra till ett öppet klimat med högt i tak. Jag vill även
vara med i KarlEkon för att göra föreningen ännu bättre och fortsätta utveckla den i rätt riktning.
Det finns mycket mer att säga om mig och jag hoppas att få berätta mer om mig på en intervju med er!
Med vänlig hälsning
Jacob

Valberedningens nominering till posten Vice ordförande
Valberedningen nominerar Jacob Enell till posten för Vice Ordförande. Vi grundar vår
nominering på att Jacob Enell visar ödmjukhet och omtänksamhet. Han är en strukturerad
person som lyssnar på andra, är inte rädd för att fatta beslut och agera demokratiskt. Dessutom
visar han på lugn och ordning.
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Skattmästare
Annie Petersson
Hej!
Mitt namn är Annie, är i skrivande stund 26 år gammal och kommer ursprungligen från Alingsås. Jag läser
just nu min andra termin på civilekonomprogrammet.
Jag som person är social, driven och har alltid nära till skratt. Att ha många bollar i luften och att vara i
sociala sammanhang är något jag trivs väldigt bra med. Det har varit självklart för mig att engagera mig i
KarlEkon. Det som föreningen bidrar med till studietiden och står för är jag stolt att representera. Redan från
min första termin har jag suttit med i det studiesociala utskottet. Det har varit lärorikt och framförallt väldigt
roligt! Allt ifrån att vara toastmaster på sittningar till att lära känna nya människor. Men nu vill jag ta chansen
att söka till styrelsen och då som rollen Skattmästare.
Jag tror jag passar perfekt för rollen då jag är en strukturerad person med flera arbetserfarenheter inom
redovisning. Bland annat har jag arbetat som ekonomiassistent i ca 2,5 år på ett fastighetsbolag, gjort löpande
redovisning för små bolag samt upprättat årsredovisningar. Det som krävs av en skattmästare känner jag mig
oerhört trygg med och jag är även motiverad att lära mig nya kunskaper om sådant jag inte är lika trygg med.
Att planera är en av mina starkaste egenskaper, därför anser jag också att kombinationen av rollen,
styrelsearbetet och studierna kommer funka väldigt bra för mig! Jag har även pratat med Hanna, nuvarande
skattmästare, och ska inom närmaste tiden träffas för att jag ska få en tydligare bild av vad en skattmästare
gör och för att känna mig förbered på vad som förhoppningsvis komma skall.
Om jag blir invald till styrelsen förstår jag att det inte bara är föreningens ekonomi jag kommer arbeta med
utan också att jag blir en viktig del av KarlEkon som förening. Jag tror att jag kommer kunna bidra till
styrelsen. Åsikter och diskussioner är inget som skrämmer mig. Tvärtom, jag är väldigt bra på att säga vad jag
tycker. Men det är också viktigt för mig att alla runt omkring mår bra och får sin åsikt hörd. Det är ofta min
roll i gruppsammanhang, vara inkluderande. Dessutom vet jag att jag kan tillföra goda resonemang och ha en
objektiv syn på olika frågor och diskussioner, vilket jag anser är viktiga egenskaper att ha som
styrelseledamot.
Jag hoppas ni tycker att jag passar som KarlEkons nya skattmästare och att jag får chansen att kunna vara
med och påverka för medlemmarnas bästa.
Med vänlig hälsning,
Annie Petersson
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Alicia Ameln
Hejsan!
Jag heter Alicia Ameln och är 19 år. Jag kommer ursprungligen ifrån Stockholm och läser min andra termin
på civilekonomprogrammet, och jag söker posten Skattmästare.
Jag skulle beskriva mig som en väldigt driven, initiativtagande och social person som älskar nya möjligheter
och utmaningar. Jag är väldigt ansvarstagande och viker mig inte för motgångar. Då mina föräldrar var
väldigt unga när jag föddes och de inte hade kompisar med barn, umgicks jag större delen av barndomen med
deras kompisar vilket medförde att jag både lärde mig ta ansvar samt lärde mig att mogna ovanligt snabbt. Jag
tar ofta egna initiativ och ser möjligheter framför motgångar. Min drivkraft ligger i att utveckla mig själv och
min kunskap, och jag älskar att lära mig nya saker. Och just därför söker jag mig in i styrelsen. Att diskutera,
både åsikter men också viktiga beslut, är något jag tar på stort allvar och jag viker mig inte för andras åsikter
eller beslut om jag själv anser att något gynnas bättre av mina tankar. Detta tror jag kommer bidra positivt till
styrelsen, då det är viktigt att gå in i rollen som en styrelseledamot och släppa sina egna åsikter som generell
medlem i Karlekon. Jag skulle dessutom bidra till glädje, innovativa idéer och goda skratt. Sedan min flytt hit
till Karlstad och Karlekon har jag engagerat mig mycket inom föreningen och alltid varit intresserad av rollen
som just Skattmästare, men också av rollen som styrelseledamot då Karlekon visar på mycket glädje och ett
fint, engagerat studentliv.
Angående posten som Skattmästare, så söker jag just denna post då jag anser mig som perfekt lämpad då jag
är en väldigt engagerad, strukturerad och driven person som aldrig gör ett jobb halvdant. Jag lägger alltid ner
mitt absoluta bästa och mitt fokus ligger på att arbetet alltid ska bli så bra som det bara går. För tillfället sitter
jag med i Hanna Edlunds skattmästarutskott, vilket innebär att jag redan har erfarenhet och tillgång till arbetet
som Skattmästare. Jag har varit med i hela processen från hösten, där vi bland annat gjort årsbokslut för
Karlekon 2021, betalat leverantörsfakturor, bokfört samt framställt och presenterat budgeten för Karlekon
2022. Detta medför att jag redan vet vad som kommer att krävas av mig, om jag blir invald, och dessutom har
jag redan koll på en hel del. Min och Hannas relation i utskottet är väldigt bra, och hon har lärt mig en större
del av arbetet redan. Detta tror jag är en stor fördel för mig, då detta innebär att överlämningsarbetet blir
betydligt smidigare och mer sammanfattat. Dessutom har jag suttit med i projektgruppen för SM i Ekonomi
2022, där jag bland annat fått framställa en budget samt skickat in ansökan om bidrag till SERO. Utöver detta
har jag engagerat mig en del inom CAPS, där jag under hösten stod en hel del bakom baren.
Under mina 19 år här på jorden har jag provat på en rad aktiviteter, såsom dans och fotboll. Jag fastnade
aldrig riktigt för något, men vid 16 års ålder började jag arbeta på en restaurang och sen dess har jag arbetat
på en rad restauranger. Det jag framförallt fastnade för var lagandan som fanns. Vi var ett lag, som
tillsammans tog hand om alla gäster och såg till att allt fanns för gästens behov. Att kunna arbeta som ett lag
är väldigt viktigt, och framförallt när man sitter i en styrelse tillsammans med 11 andra. Det är vanligt att alla
inte alltid kommer överens eller delar samma åsikter, men det viktiga är att alla har samma mål. På
arbetsplatsen är det gästens behov, och i styrelsen medlemmarnas. Men det absolut viktigaste, i båda dessa
fall, är att lyssna, ta del av och framföra dessa önskemål och behov - styrelsen är medlemmarnas röst. Ett lag
består av samarbete, lyhördhet och glädje, vilket jag lärt mig att bidra med och ta del av under mina år.
Nuförtiden spelar jag lite golf på somrarna, men framförallt består min fritid av jobb. Här i Karlstad arbetar
jag på Skogshyddan Dirty Taco och på somrarna arbetar jag hemma i Stockholm på Fågelbro Krog.
Jag anser att det är extremt viktigt att lyssna på andra och ta del av deras tankar, då man som person kan lära
sig en hel del av detta men framförallt tror jag att detta gör mig till en perfekt kandidat inom styrelsen. Jag
skulle känna mig väldigt trygg i rollen, och känner här idag att detta är något jag skulle ha stor glädje och
nytta av i framtiden också. Att kunna stötta andra, ta hjälp av och lyssna är några av egenskaperna jag anser
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är viktigast att ha inom en styrelse och dessa besitter jag. Dessutom är jag väldigt strukturerad, driven och
självständig vilket underlättar posten.
Skulle jag bli invald i styrelsen har jag med mig att denna post är viktigt och att ta på allvar, men också att det
är viktigt att vara en lagspelare och hjälpa resterande styrelse vid behov. Jag skulle ge mitt allra största fokus
och engagemang, och vara med för att bidra till en bättre framtid för oss karlekoniter.
Hoppas vi ses snart :)
Med vänlig hälsning, Alicia Ameln

Valberedningens nominering till posten Skattmästare
Valberedningen väljer att nominera Annie Petersson. Valberedningen grundar nomineringen på hennes
omfattande erfarenheter inom redovisning men också redovisningsprogrammet Fortnox. Vidare är hon
objektiv och vi anser att hon kan tillföra styrelsen ett bra bollplank. Annie verkar pålitlig och har även koll på
det juridiska aspekterna, således anses hon lämpad att ansvara för föreningens ekonomi.
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Vice ordförande Marknadsföring
Elina Nilsson
Hej!
Jag heter Elina och är 26 år gammal. Jag studerar just nu min första termin på vägen till att ta en
kandidatexamen i ekonomi. Parallellt med studierna jobbar jag också heltid som operatör på Stora Enso. Jag
är tidigare utbildad processtekniker men har länge känt att jag känner mig begränsad i mitt yrkesval. Detta då
jag inte har så mycket utrymme för min ambitiösa och kreativa sida. Därför har jag nu bytt spår och känner än
så länge att ekonomi är rätt val för mig. Jag ska snart ta partiell tjänstledigt från mitt jobb och tänker därför att
detta är ett perfekt tillfälle för mig att gå med i styrelsen för KarlEkon.
Jag söker rollen som vice ordförande för marknadsföringsutskottet då jag saknat att använda mig av min
kreativitet. Jag är också väldigt nyfiken på att lära mig nya saker. Att sitta i en styrelse tror jag är en väldigt
lärorik och kul upplevelse. Inte minst att lära känna nya människor.
Jag tror att jag kommer passa som vice ordförande för marknadsföringsutskottet då jag har ett stort intresse
för fotografering, redigering/design. På gymnasiet läste jag en fotokurs där jag lärde mig grunderna i
fotografering/filmning samt att arbeta i Photoshop.
Som person är jag också väldigt målmedveten och gör alltid mitt yttersta för att lösa uppgifter så bra som
möjligt. Jag är van att ha mycket ansvar då jag i mitt yrke som operatör har ansvaret för att min avdelning ska
fungera. Om inte min avdelning är i drift påverkar det hela produktionen i fabriken. Jag är även mycket
noggrann i de åtaganden jag tar på mig.
Jag hoppas och tror att jag kommer tillföra en positiv attityd och komma med nya idéer till att göra
marknadsföringen för KarlEkon ännu bättre.
Tack för att du läst min ansökan, jag ser fram emot ett personligt möte där jag kan berätta mer om mig själv!
Med Vänliga Hälsningar,
Elina

Valberedningens nominering till posten Vice ordförande Marknadsföring
Valberedningen nominerar Elina Nilsson till vice marknadsföring. Detta på grund av att hon är en ambitiös
och glad person som gillar utmaningar. Hon har erfarenhet från foto och redigeringsprogram. Hon har ingen
tidigare erfarenhet inom Karlekon, men anser att detta är positivt, då nya ögon tillfaller karlekon.
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Vice ordförande C.A.P.S
Evelina Näsén
Hejsan!
Jag heter Evelina Näsén, är 22 år gammal och kommer från Östersund. Läser just nu min sjätte termin på
civilekonomprogrammet med inriktning redovisning och styrning. Efter ett års engagemang i C.A.P.S utskott
har jag nu valt att söka posten som Vice ordförande för föreningens lokal och sociala verksamhet.
Men vem är jag då? Jag skulle beskriva mig som en glad, positiv och social person som ständigt letar efter
nya utmaningar. Något som jag alltid försöker sträva efter är att ha ett positivt tänk i det som jag gör och det
som händer. För med en positiv inställning blir motgångarna lite enklare. Utöver att jag försöker sprida
positiv energi så skulle jag även beskriva mig som en omtänksam person som alltid försöker att finnas där för
mina vänner, min familj och andra i min närhet.
Under min tid i KarlEkon har jag hunnit engagera mig i ett flertal saker, allt ifrån sekreterare på stämmor till
marknadsansvarig för KEY-dagen 2020. Dessa saker har lärt mig mycket om föreningen och hur viktiga alla
saker som KarlEkon gör för oss medlemmar faktiskt är. Jag har också fått lära känna många nya underbara
individer och skapat vänskaper för livet (många av dessa har börjat på C.A.P.S). För ungefär ett år sedan
valde jag att söka till CAPS utskott för att få lära mig mer om hur en bar verksamhet fungerar och även få
göra något väldigt roligt utöver studierna.
Efter mitt år i utskottet som bokningsansvarig känner jag mig inte riktigt klar. Jag vill fortsätta vara en del av
engagemanget bakom C.A.P.S och fortsätta utveckla en lokal för våra medlemmar. En lokal där man kan lära
känna nya vänner och släppa på pluggstressen för en kväll. Men även vara en lokal för att skapa roliga
minnen (suddiga som klara). Jag känner att jag har mer tankar och idéer att komma med för att tillsammans
med utskottet göra puben ännu lite bättre för våra medlemmar, men också för vår fantastiska personal som
varje vecka ställer upp bakom baren!
Jag anser att jag skulle passa för rollen som vice ordförande för C.A.P.S eftersom jag har hittat mina knep för
att klara av och hantera stress vilket har gjort mig stresstålig. Men också för att jag gillar att ha många bollar i
luften, jag är en person som gillar att göra så mycket av min vakna tid som möjligt. Men även, det viktigaste,
mitt stora intresse och brinnande engagemang för verksamheten. Jag vill fortsätta vara en del av C.A.P.S
fantastiska utskott och tillsammans med andra engagerade studenter fortsätta utveckla denna plats som ligger
många, inklusive mig varmt om hjärtat. Och med ett starkt intresse och driv blir arbetet roligare och framför
allt bättre.
Vi ses på stämman!
Med vänliga hälsningar, Evelina Näsén
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Niklas Lassen
Förord: Ska jag vara helt ärlig har jag inte den blekaste aning hur en ansökan ska se ut, ska den vara likt ett
CV/Personligt brev eller något mer … personligare?
Social introvert med extroverta tendenser (efter ett par glas) söker posten:
Vice Ordförande på Caps

Hej, mitt namn är Niklas Lassen, jag är 21 år (fyller 22 i år) och jag är intresserad av tjänsten … (sorry,
gammal vana) menar posten som Vice ordförande på Caps. Jag går sjätte terminen på
civilekonomprogrammet med inriktning mot redovisning och styrning. Av någon anledning har jag aldrig
ansökt om en sådan här post tidigare men kände att någon gång ska vara första gången, låter roligt när ni
beskrivit de olika posterna genom åren. Likt 50% av övriga Europa (statistik från en Embracers föreläsning)
är jag lite av en gamer. Jag gillar även naturen även om den inte kanske alltid tycker om mig, dock tål vi
varandra efter lite piller (pollen-allergi & allergitabletter).

Jag är lugn som person och brukar tänka mycket innan jag säger något, det leder oftast till att jag kan bli tyst
ibland om inget riktas direkt mot mig men detta är något jag är medveten om och försöker jobba på, det är
inte så mycket ett problem att prata med folk utan snarare att veta vad man ska säga. Konstigt nog brukar jag
ändå bli beskriven som rolig och lagom galen (på rätt sätt) av vänner som känt mig ett tag. Enda problemet är
att det tar lite tid att komma åt den sidan, men en genväg är att ge mig några öl (kanske ett set stoppljus
också) och helt plötsligt sitter man och och snackar hockey med några man aldrig träffat tidigare från
Falkenberg (Argumenterade såklart för att Färjestad var bäst) eller dra ut på dansgolvet även om det ibland
kan se ut att vara smått motvilligt så gillar jag det inombords (är la inte så värst bra på det heller men vad
spelar det för roll!).

Varför just viceordförande på Caps då? Vem vill inte engagera sig i sin lokala studentpub, plus det kan vara
rolig att se hur ett serveringsställe som faktiskt har serveringstillstånd fungerar (lite mer om detta senare).
Varför just mig då? Ska jag vara helt ärligt så vet jag inte varför ni ska välja mig av alla de fantastiska
människor som finns på Campus. Men det jag kan säga är att jag är en person som alltid vill vara till hjälp,
lite väl mycket ibland kan tyckas. Behöver något göras är jag en sådan som erbjuder mig om jag har tid (och
ibland inte tid) för man är ett team och behöver någon hjälp så hjälper man till. Om ni har läst boken
”omringad av idioter” kan man säga att jag tenderar röra mig mot det gröna hållet med ett stänk av blått och
gult beroende på situationen när jag arbetar/pluggar.

Mina erfarenheter då? Det närmsta till en styrelse jag kommer är mitt UF-år där jag var ekonomiansvarig, var
det ett smärtfritt år? Absolut inte, det skedde några misstag men jag stod för de och löste det. Men i slutändan
var det ändå ett gott slut. Vi vann årets affärsplan (Halland), vi kom två på årets hållbara företag (Halland)
och delat första plats för årets cirkulära affärsidé på min gymnasieskola. I somras jobbade jag på en bistro,
som tidigare nämnt hade lite problem med serveringstillståndet (tyvärr glömde någon låsa in alkoholen på
kvällen och det råkade vara dagen innan polisen bestämde sig för att göra en spontan kontroll, skedde innan
jag anlände) så tyvärr fick jag aldrig pröva på att blanda drinkar som man var så taggad på. Men där fick man
pröva på att ta emot leveranser, packa undan de och sortera kylar/frysar och förråd.

Jag har tidigare även varit engagerad idealt inom Svenska Kyrkan fyra år som konfirmandledare där jag
tillsammans med ett helt fantastiskt gäng fick hjälpa till att ta hand om konfirmander och vara en del av
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planeringen. VI hade ofta roligt ihop och det var vanligt att vi varje år hade minst en aktivitet som bara var till
för oss ledare. Vi brukade även träffas varje onsdag kväll på fritiden fast i kyrkans lokaler och bara ha trevligt
tillsammans. Nu på senare tid har många gått vidare men dessa träffar har i stället förvandlats till bjudningar
vilket är trevligt det med.

Vad kan jag tala om mina erfarenheter med alkohol då (vanligtvis brukar man undvika detta segment men
ibland måste man chansa), som alla andra var man ju lite av en idiot på gymnasiet och drack mer än vad de
smaka, tyvärr höll det i sig till första året på Uni också där man lyckades bli … snällt visad vägen till
ytterdörren på Nöjes. Sedan dess har man ju lärt sig lite vett (var ett nyår också där jag spenderade dagen efter
med att leta efter en sko innan dess men det behöver vi inte ta upp). Nuförtiden festar man väl inte lika
mycket vilket är synd då jag personligen gillar det (i rätt mängder men ni vet, pandemin) och har istället blivit
lite mer ”vuxen” festande där man med polare tar en öl på den lokala puben hemma i Varberg eller beställer
middag och dricker alkohol till/efter vilket i sig också kan vara trevlig. Favoritdrinken är svår att fastställa,
men brukar svara GT på den frågan, en härlig, klassisk, sommardrink. Annars är en sangria på stranden inte
dumt det heller.

Ser fram emot att höra från er, med vänliga hälsningar: Niklas Lassen

P.S. Vet att ansökningsbrevet är lite … speciellt. Men samtidigt lärde någon mig att man ska anpassa
innehållet till publiken, kan skriva lite mer seriösare och tråkigt men … vad är det roliga i det liksom?

Valberedningens nominering till posten Vice ordförande C.A.P.S
Valberedningen nominerar Evelina Näsén till posten vice ordförande för CAPS. Vi grundar vår
nominering på att Evelina Näsén har mycket erfarenhet inom CAPS verksamhet, samt visar på
god förståelse för verksamheten och vad som behöver göras för att förbättra denna. Vidare har
hon en god förmåga att lyssna på andras åsikter och uppvisar en demokratisk ledarstil.

10

Ordförande Sexmästeriet
Moa Liljendahl Holst
Hej Valberedningen!
Jag heter Moa Liljendahl, är 22 år och läser min andra termin på en ämnad kandidatexamen i
företagsekonomi. Som person är jag sprallig och utåtriktad, och extremt bra på att jonglera (ha många bollar i
luften).
Jag söker rollen som Ordförande för Sexmästeriet, dels för att jag tycker det är jättekul att engagera mig, men
även för att jag är väldigt intresserad av projektledning. Jag tror definitivt det är något jag vill jobba med i
framtiden, så varför inte ta vara på en möjlighet att få kombinera en värdefull erfarenhet med nöje.
Jag har under mina snart sju månader i KarlEkon engagerat mig på flera sätt: jag sitter med i Sexmästeriets
utskott, varit toastmaster på Julsittningen, varit med som fadder på vårens nollning, jobbat på Caps och är
med i projektgruppen för Föreningssittningen.
Just för att jag tycker om att planera, samarbeta och genomföra projekt tror jag att rollen kommer att passa
mig som handen i handsken. Jag är en bra lagspelare och har inga problem med att ta på mig en ledarroll.
Jag berättar gärna mer om mina idéer och om vad jag kan erbjuda KarlEkon och styrelsen i en intervju!
Soliga hälsningar
Moa Liljendahl

Valberedningens nominering till posten Ordförande Sexmästeriet
Valberedningen nominerar Moa Liljendahl Holst till ordförande för sexmästeriet. Moa uppvisar
ett stort intresse och är väl införstådd med vilken arbetsbelastning posten medför. Då hon idag
är med i sexmästeriets utskott har hon god uppfattning om sexmästeriets åtaganden. Moa har
många nya ideér för sexmästeriet och har en vilja att engagera fler studenter samt att alla ska
känna sig välkomna att delta. Slutligen anser valberedningen Moa lämplig för posten då hon
gillar planering och struktur.
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Ordförande för näringslivsutskottet
Valberedningens nominering till posten Ordförande för näringslivsutskottet
Valberedningen nominerar vakant till posten Ordförande för näringslivsutskottet på grund av
inga inkomna ansökningar.
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Valberedningen
Jasmin Ammar
Hej!
Mitt namn är Jasmin, och jag vill söka till valberedningen. Jag är en 19 årig tjej från Norrköping och
går min andra termin på civilekonomprogrammet. Jag har under ett tag velat engagera mig i
föreningen och när jag under vårens nollning var med på valberedningens station på stadsvandringen
visste jag att detta var något för mig. Jag har tidigare erfarenheter av arbete i grupp då jag var med i
studentkommittén. Jag vill sitta med i valberedningen då jag vill hjälpa till att öka karlEkons
medlemsengagemang och driva föreningen framåt. Därmed är jag säker på att jag kommer hitta rätt
kandidat till rätt post och samtidigt kunna kombinera skolarbete med arbetet inom valberedningen.
Med vänliga hälsningar, Jasmin Ammar
Oliver Lindberg
Hej kära valberedning
Jag heter Oliver Lindberg, går min fjärde termin på civilekonomprogrammet och är 22 år gammal.
Jag är intresserad av posten inom valberedningen eftersom jag vill engagera mig inom Karlekon. Jag
är en väldigt lämpad individ för posten då jag är alltid beredd på att göra val samt så är jag väldigt
objektiv då jag känner få i karlekon
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