Ordförande
ANNA MARBLE
Hej!
Mitt namn är Anna Marble och jag läser just nu min tredje termin på civilekonomprogrammet.
Jag är 21 år gammal och är född och uppvuxen i Karlstad. Jag söker posten som ordförande
för Karlekon.
I slutet av 2017 och början av 2018 var jag en av projektledarna för Deltävling i SM
Ekonomi, vilket var en fantastisk första möjlighet att engagera mig i Karlekon. I början på
2018 gick jag även med i Marknadsföringsutskottet. I Marknadsföringsutskottet har jag lärt
mig väldigt mycket om, inte bara foto och redigering, utan också hur Karlekons
marknadsföring fungerar och hur mycket tid som läggs ner på att hålla våra sociala medier
uppdaterade. Senare under våren blev jag invald till projektgruppen för KEY-dagen 2018 på
två poster som marknadsföring- och mässansvarig. Att vara delaktig i arbetet med KEY 2018
har gett mig insikt i hur projekt inom vår förening fungerar och vad som kan göras för att
utveckla dem. I slutet av sommaren började även mitt arbete på C.A.P.S och i dess utskott
som marknadsföringsansvarig. Att vara med i utskottet på C.A.P.S har gett mig förståelse hur
arbetet ser ut i ett större utskott med olika ansvarsuppgifter och vad som krävs för att driva vår
studentpub på bästa sätt. Dessa olika projekt och uppdrag har väckt en vilja att påverka och
utveckla Karlekon ännu mer!
Jag tror jag skulle passa som Karlekons nästa ordförande eftersom jag brinner för att engagera
mig och kunna påverka hur Karlekon och studentlivet i Karlstad ser ut i framtiden. Jag är en
kreativ, driven och bestämd person som älskar att umgås och jobba med människor. Mitt
tidigare engagemang i föreningen ger mig en inblick som jag tror är bra om man sitter som
ordförande och styrelseledamot i Karlekon.
Vi ses på årsstämman!
Anna Marble

Valberedningens motivering
Vi anser att Anna skulle passa bra på posten som ordförande, dels på grund av hennes tidigare
erfarenheter i Karlekon, samt på grund av hennes vilja och entusiasm. Hon har varit med i
flera olika projekt och utskott vilket gett henne en stor inblick i hur föreningen fungerar. Vi
vet att Anna är redo att ta nästa steg och att hon med sina många idéer kommer föra Karlekon
framåt.

Ordförande för idrott
IVO KUIJPERS
Hej!
Mitt namn är Ivo Kuijpers och jag är en kille på 18 år, jag fyller 19 år i november.
Jag är ursprungligen från Nederländerna men flyttade till Sverige och metropolen Säffle vid 6
års ålder.
Jag har under mina år i Sverige elit simmat på SM-nivå samt internationell nivå. Utöver det
har jag även tränat fotboll. Jag är mycket intresserad av idrott och att handskas med personer
kan vara det roligaste jag vet.
Varför just jag skulle passa till posten ordförande för idrottsutskottet är en bra fråga. Jag är
enormt idrottsintresserad, att se till att andra personer får träna är något som ger mig glädje i
livet, jag har även tidigare erfarenheter med att ordna olika saker åt diverse föreningar. Jag har
anordnat en simskola 3 somrar i rad i hemstaden Säffle, och nu senaste året bredde vi ut våran
verksamhet så att vi även hade en friidrottsskola samt en fotbollsskola. Jag ser fram emot att
kunna bidra med något positivt till Karlekon.
Med vänlig hälsning
Ivo Kuijpers

AXEL LARSSON
Hej!
Jag heter Axel Larsson, är 21 år och pluggar civilekonomprogrammet termin 1. Jag kommer
från Lidköping, men har bott med min sambo och jobbat i Karlstad i 1 år innan jag började
studera. Jag har alltid brunnit för sport i alla dess slag och tycker om att röra på mig generellt.
Just nu spelar jag fotboll i Skattkärrs IF men spelar även på fritiden: squash, Innebandy och
försöker springa så ofta som går. Utöver det gillar jag även att producera musik, DJ:a och bara
umgås med kompisar.
Jag tror att en aktiv livsstil är nyckeln till både en lyckad utbildning och ett lyckat liv. Då är
det viktigt att ha en plats man alltid är välkommen att gå till för att träna, träffa nya kompisar,
eller bara ha roligt. Jag tror jag kan tillföra många nya ideér för att utveckla idrotten inom
Karlekon och för att få fler studenter engagerade. Exempel skulle kunna vara "prova-på"
kvällar på sporter man aldrig testat eller fler turneringar. Detta kräver att man har god
förmåga för att skapa kontaktnät vilket jag anser att jag har. Som styrelseledamot kan jag
tillföra många ideér utöver min post för att göra Karlekon till en så bra förening som möjligt.

Slutligen tror jag att studenttiden är en av de bästa tiderna man får uppleva och blir jag vald
till ordförande för idrott ska jag göra allt jag kan för att jag och resterande studenter får en
underbar tid i Karlstad.
Mvh Axel

Valberedningens nominering
Vi anser att Axel kommer göra ett bra jobb som ordförande för idrott, dels på grund av hans
intresse för sport samt att han är ansvarstagande. Han har många idéer för hur idrotten kan
utvecklas. Axel är en bestämd person som inte har något problem med att föra fram sin åsikt,
vilket är en fördel vid kontakt med kommun och kåren, men även i styrelsearbetet.

Ordförande C.A.P.S
DAVID HULLDIN
Hej kära valberedning!
Mitt namn är David Hulldin och jag är intresserad av att söka posten som ordförande på
CAPS. Varför ska jag just passa som detta och vad är min anledning till att söka. Jo, för att
sedan dag ett har jag varit väldigt intresserad av att jobba inom en studentbar och att CAPS
var det ställe jag drog mig mest till. Har jobbat mycket där under förra vårterminen (alltså min
första termin) och sedan mycket nu under denna termin. Jag går Internationella Affärer och är
inne på min andra termin. Jag är starkt dragen till att jobba med människor och gillar att vara
social när jag utför mitt arbete. Sedan en vecka tillbaka har jag också blivit serveringsansvarig
på CAPS och var en av de få som fick tillfället att göra den utbildningen. Jag vill också kunna
påverka besluten som tas både på CAPS och även inom styrelsen för att komma med nya
idéer och att kunna ha en så bra tid i styrelsen som möjligt.
Med vänliga hälsningar
David Hulldin

Valberedningens motivering
Med Davids stora intresse för CAPS, och på grund av att han har full koll på vad posten
innebär tycker vi att David skulle passa bra som ordförande för CAPS. Efter att ha jobbat
mycket på CAPS och gått utbildning för att bli serveringsansvarig vet han hur stort ansvar det
är att inneha posten. Med detta sagt så anser vi att David är redo att ta på sig denna roll.

Ordförande för Marknadsföring
HASEN ABBAS
Hejsan!
Mitt namn är Hasen, kommer ifrån Skåne, Helsingborg.
På fritiden så brukar jag för det mesta fotografera! Jag har tidigare erfarenheter när det
kommer till video samt redigering! Jag har är väldigt van med programmen Photoshop,
Lightroom samt Adobe Premere Pro!
Jag älskar verkligen marknadsföring och vet att jag kommer inrikta mig i det! Ifall jag fick
möjligheten och vara med i Marknadsföringsutskottet kan jag lova er att göra mitt allra bästa!
Tidigare erfarenheter är:
1. Olika youtubekanaler som jag nu tyvärr har tagit bort (gjorde mest "gaming" montages
osv. där jag fick lära mig en massa om videoredigering.
2. Samt min Instagram där jag postar lite då och då. (Som ni kommer att märka har jag
försökt utmana mig själv samt bli bättre efter vare instagram-post. Önskar ni fler
bilder kan jag absolut lägga upp flera!
Annars är min instagram: https://www.instagram.com/hazzenh/
Mvh Hasen

Valberedningens motivering
Vi ser stor fördel i Hasens tidigare erfarenheter inom media, då han har vana från olika
redigeringsprogram och bland annat varit inblandad i podcast. Han har utvecklingsidéer för
hur Karlekons mediekanaler kan förbättras. Vi anser att den tid som posten tar inte kommer
vara ett problem, då Hasen har ett väldigt stort intresse för marknadsföring och redigerar
mycket på fritiden.

Ordförande för utbildning
DMITRII ZOTOV
Hej!
Mitt namn är Dmitrii Zotov, jag är 20 år gammal och går min andra termin på programmet
Internationella affärer. Jag kommer ursprungligen från Ryssland, och flyttade till Södertälje
när jag var 14 år gammal. Utbildningsfrågor är något som länge har intresserat mig, och jag
söker därför posten som utbildningsansvarig.
Jag skulle passa som utbildningsordförande eftersom jag är en strukturerad och
ansvarstagande person som gillar att ta mig an utmaningar i livet. Jag har inte stora
erfarenheter inom detta område men, lite koll på hur det funkar har jag!
När jag flyttade till Karlstad för ett halvår sedan gick jag med i KarlEkon. Jag har sedan dess
haft ett stort intresse för att vara engagerad i föreningslivet, och vårterminen 18 fick jag sitta
med i projektgruppen för Flottracet. Jag funderade först på att söka utskottet för sexmästeriet,
men efter att ha tänkt över det kom jag fram till att det är utbildningen som är mest intressant
för mig och det är det jag brinner för.
Mitt intresse för utbildning växte fram när jag flyttade till Sverige eftersom jag märkte direkt
hur stora skillnader det var i kvalitén på undervisningen, samt i bedömningen av elevernas
kunskaper.
Det är väldigt svårt att ha någon erfarenhet inom detta område när man är 20 år och nyligen
har gått klart gymnasiet, men jag har ändå lite erfarenhet! Under min gymnasietid hade jag
inte några problem med mina egna studier, men det betyder inte att alla andra hade det lika
lätt. Mina favoritämnen var matematik och fysik, vilket för de flesta inte var så intressant på
grund av bristande kunskap. Jag pratade då med mina lärare i matematik och fysik om vad vi
kunde göra åt saken. Vi bestämde då att lägga in en extra mattelektion de dagar vi hade
matematik på schemat. Jag har också idéer om hur utbildningsarbete kan förbättras här på
KAU och i KarlEkon, framförallt när det gäller studiecirklar.
På grund av hur mitt program är upplagt är detta det enda tillfället för mig att söka denna post,
och det skulle vara väldigt roligt om jag får förtroende att sitta med i KarlEkons styrelse!

Valberedningens motivering
Vi anser att Dmitrii kommer göra ett bra jobb som ordförande för utbildning, då han har
engagerat sig för utbildningsfrågor tidigare. Dmitrii är en driven och ansvarstagande person
som inte är konflikträdd. Han har ett intresse av att utveckla våra utbildningar och är
medveten om utmaningarna som posten innebär.

Webmaster
NILS AHLQVIST
Välkomna till min presentation. Nils Ahlqvist heter jag, 19 år och läser första terminen på
Civilekonomiprogrammet, ursprung Gotland. Jag söker främst till den förtroendevalda posten
Webmaster. Det som har gjort att jag sökt till posten är att jag ser potential och
utvecklingsmöjligheter för Karlekons webbsida och övergripande webbstrategi.
Utöver studier håller jag även på med kreativt skapande och idrott. Inom idrotten håller jag
främst på med orientering och klättring, alltså försöker hitta min egen väg till toppen. Jag
koncentrerar mig på det arbete som ligger framför mig och avslutar det jag påbörjat. På
gymnasiet studerade jag främst ekonomi men utökade ekonomin med webbutveckling 1, som
gett mig grundkunskaper i att utveckla tidsenliga, snygga och professionella webbsidor.
Jag är villig att hålla karlekons hemsida uppdaterad och utveckla en professionell webbsida
för Karlekon, med Karlekon.
Tack för er tid.

Valberedningens motivering
Vi har fullt förtroende för att Nils kommer göra ett bra jobb som webmaster. Han har gått kurs
inom webbutveckling samt har erfarenhet inom kodning och av att göra en hemsida. Nils ser
utvecklingspotential på hemsidan och har då även kunskapen och tiden att kunna utföra detta.
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