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Ordförande 
 
Året 2019 började med de bästa förutsättningarna då vi hade en fulltalig styrelse. Januari 
rivstartade med introduktion och Åreresan vilket fortlöpte utan problem och alla deltagare 
verkade mycket nöjda. I februari deltog styrelsen på en minikonferens tillsammans med 
SÖFRE, Gavlecon samt Eurekha som är andra ekonomföreningar i nätverket S.E.R.O. Det 
starka samarbetet med dessa föreningar har uppskattas under årets gång för erfarenhetsutbyte. 
Helgen efter detta åkte styrelsen iväg på Kontaktmannakonferensen som anordnades i 
Västerås.  
 
Deltävlingen för SM i ekonomi anordnades i början av mars och dagen började med frukost 
på vår samarbetspartner Academic Works kontor. Dagen avslutades med mingel på Scandic 
Winn där även Karlstads vinnare presenterades.  
 
I mars arrangerades även en extrainsatt stämma då en motion som behandlade KarlEkons 
mandatperioder fick bifall under årsstämman 2018. Vi valde att ha en extrainsatt stämma i 
mars för att ha de bästa förutsättningarna inför vårstämman i april. 
 
I april anordnade jag Engagemangsdagen vars syfte var att visa tacksamhet för all tid och 
engagemang som så många bidrar med till KarlEkon. Dagen innehöll en lunchföreläsning 
med Lee Wermelin från dåvarande Civilekonomerna och en sittning på C.A.P.S med olika 
aktiviteter. Alla deltagare fick tygmärken avsedda endast för de som varit engagerade. Det var 
en lyckad dag och alla deltagare verkade nöjda. 
 
I april hölls även en vårstämma för att välja nya styrelseledamöter. Nytt för 2019 var att vi 
skulle tillsätta en Art Director. Stämman gick bra och alla poster tillsattes.  
 
Valborg hade rekordmånga dagar under 2019! C.A.P.S hade öppet tre dagar innan Valborg 
med olika teman på dagarna vilket var väldigt uppskattat och det var ett högt deltagande. 
Sexmästeriet anordnade därefter Valborg på ett lyckat sätt och anordnade ett event för hela 
universitetet på Gubbholmen. Det var sex fina dagar som fortlöpte utan problem och verkade 
uppskattas av deltagarna.  
 
I maj åkte styrelsen med engagerade medlemmar till Göteborg för att delta på S.E.R.O.:s 
andra konferens – SM i Ekonomi. Under konferensen ansökte KarlEkon om att vara 
konferensarrangör för Kontaktmannakonferensen 2020, vilket vi även fick. Dessutom 
hamnade Karlstads tävlande lag på en femte plats i tävlingen vilket vi var väldigt stolta över. 
Dessa fick även chansen att representera Sverige i Nordic Championship in Business and 
Economics under hösten. 
 
Innan styrelseledamöterna åkte hem för sommaren så anordnades en överlämningsdag för att 
tillsammans se till så alla var redo för höstens arbete.  
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Augusti blev en rivstart där vi hade en mycket lyckad introduktion med bland annat Flottracet 
där styrelsens flotte fick en finalplats. Direkt efter introduktionen sökte vi utskottsmedlemmar 
och det visade sig att vi hade fått många nya engagerade studenter till Karlstad.  
 
Vi började bjuda våra medlemmar på kaffe mer kontinuerligt under 2019 då vi märkte att det 
inte bara var väldigt trevligt, utan också ett bra sätt för oss att marknadsföra oss på samt 
kunna få viktigt input från medlemmarna på ett naturligt sätt. 
 
I november var det än en gång dags att öppna upp ansökningsperioderna för styrelsen inför 
årsstämman 2019. Stämman fortlöpte utan problem, men tyvärr blev posten ordförande för 
utbildningsutskottet vakantsatt. 
 
Styrelsen åkte även på S.E.R.O.:s sista konferens för året och det var dags att åka till 
Halmstad för Megakonferensen. Vi hade även med oss projektgruppen för 
Kontaktmannakonferensen vilket var väldigt roligt. Även väldigt roligt att fyra medlemmar 
från KarlEkon blev invalda till S.E.R.O. för verksamhetsåret 2020. 
 
Fokus för resten av november blev på KEY-dagen 2019. Dagen fortlöpte smidigt och 
deltagarna verkade mycket nöjda. Under dagen hade Johannes Hansen en öppen föreläsning i 
Aula Magna och kvällen avslutades med en bankett på Stadshotellet. 
 
Året avslutades likt 2018 med en underbar julsittning på Löfbergs Arena. Kvällen bjöd på 
mycket god mat och underhållning och blev ett fantastiskt bra avslut på verksamhetsåret 
2019!  
 
Styrelsen valde under 2019 att subventionera många biljett- samt introduktionspriser för att ge 
tillbaka till medlemmar. Under höstterminen började arbetet med att alla styrelseledamöter 
ska använda sig av egna Google Drive konton med hopp om förenklade överlämningar samt 
historisk referens. Dessutom fortsattes arbetet med att utveckla kontakten med både Karlstads 
studentkår, Karlstads övriga studentföreningar samt våra medlemmar. Under 2019 har jag 
känt stort stöd av sakrevisor vilket har varit en stor trygghet i mitt arbete. 
 
Anna Marble 
Ordförande KarlEkon 2019 
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Vice Ordförande  
 
Period 1 våren 2019 
Vårterminen var en händelserik period som kickstartades med introduktion för våra nya 
studenter. Där handlade det mest om att hålla kontakten med och stötta våra projektledare. 
Generellt under våren så hade jag mycket administrativt arbete, bland annat genom att 
skriva ett antal nya propositioner, då styrelsen kom överens om att ändra en hel del i våra 
stadgar. 
 
Vi anordnade en extrastämma i syfte att rösta kring en inkommen motion gällande styrelsens 
mandatperiod. Eftersom denna hade röstats igenom en gång tidigare så skulle den tas upp 
på stämman för andra gången. Anledningen till att vi hade en extrastämma för motionen var 
för att vi behövde veta innan ansökningsperioden öppnade för styrelseposterna som väljs in 
under våren om dessa kandidater skulle ha en mandatperiod på ett halvår eller ett år. Då 
motionen om att ändra styrelsens mandatperiod avslogs så fortsatte arbetet kring 
ansökningsperioden som vanligt. 
 
Under våren så fortsatte jag också mitt arbete med att förbättra projektens olika 
överlämningar. Men då detta är någonting som måste utvecklas över tiden som projekten 
löper så ska min efterträdare Alice fortsätta med detta arbete för att se till att 
överlämningarna håller en bra standard. 
 
Under våren var även styrelsen på två konferenser, kontaktmannakonferensen i Västerås 
och SM i Ekonomi i Göteborg. Till båda konferenserna tog styrelsen med sig flera engagerade 
studenter för att visa uppskattning för deras engagemang i föreningen. Under SM i Ekonomi 
så ansökte vi även om att få anordna kontaktmannakonferensen 2020 på hemmaplan i 
Karlstad, vilket också röstades igenom på FUM. Vi tillsatte sedan två projektledare för 
konferensen vilket blev Rebecca Lennartz och Emma Palmborn. 
 
Förutom att planera resorna till och från Västerås och Göteborg, så ansvarade jag även för 
att skicka iväg våra styrelsemedlemmar på resursdagar som S.E.R.O. anordnade. 
 
Perioden gick i rusande fart och jag är stolt över det som styrelsen hann att åstadkomma. 
 
Rebecca Lennartz 
Vice Ordförande VT19 
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Period 2 hösten 2019 
Under vårstämman i april 2019 valdes jag till vice ordförande för KarlEkon. Min 
mandatperiod började i juli samma år, men då föreningen inte hade lyckats få någon 
projektledare till den årliga åreresan som sker i januari så började mitt arbete lite smått 
redan innan sommaren då jag tillsammans med dåvarande vice ordförande, Rebecca 
Lennatz, ordnade med bokning av tidiagre nämnd resa. Åreresan kom sedan att bli ett 
projekt som jag ansvarande över och jag fick kontinuerligt under hösten agera som 
projektledare. Detta kom att leda till en delvis ökad arbetsbörda, men jag anser att det har 
flytit på ganska bra och det ser ut att bli en väldigt lyckad resa i år igen. 
 
I juli 2019 klev jag, som tidigare nämnt, på min post som vice ordförande för KarlEkon och 
mitt uppdrag tog fart på en gång. Detta då höstintroduktionen, som är ett av våra större 
projekt, var i full gång och jag som vice blev projektledarnas nya kontaktperson. Till en 
början kändes allt ovant, men jag kände relativt snabbt att jag blev lite varmare i kläderna 
och det hjälpte verkligen att ha två riktigt bra projektledare för introduktionen som är 
höstens första projekt. Det blev som vanligt två intensiva, väldigt roliga veckor som 
uppskattades enormt av KarlEkons medlemmar, både de som var faddrar och inte minst de 
nya studenterna som deltog. 
 
När introduktionen var avslutad riktades mitt fokus istället mot våran årliga 
arbetsmarknadsdag, KEY-dagen som brukar vara i slutet av november. Även detta projekt 
var i full gång då jag klev på min post så här fick jag snabbt försöka sätta mig in i rollen som 
kontaktperson. 2019 var våra två projektledare före detta styrelsemedlemmar vilket 
genererade ett lugn hos mig som relativt ny vice ordförande och de arbetade även väldigt 
självgående. Arbetet med KEY-dagen fortskred under hösten utan några större problem. I 
slutet av november var det äntligen dags efter flera månader av planering och hårt arbete av 
projektgruppen och dagen blev väldigt lyckad. En utvärdering av projektet visade även att 
företagen som deltog till majoritet var väldigt nöjda med dagen. Både projektgrupp och 
styrelsen anser även att KEY-dagen 2019 blev riktigt bra, men att projektet behöver 
marknadsföras ännu mera i framtiden för att locka fler deltagare. 
 
I början av oktober fick vi besök av Alexandra, ordförande för S.E.R.O., som höll i en 
lunchföreläsning om engagemang vilket var väldigt roligt. Det var inte jättestor uppslutning, 
men de som kom verkade verkligen uppskatta detta och jag tror att många blev taggade på 
att engagera sig ideellt. 
 
I november var det även dags för årsstämma där halva styrelsen skulle bytas ut och en hel 
del propositioner skulle beslutas om, detta inträffade en vecka innan KEY-dagen. 
Förberedelser och planering inför föreningsstämman gick enligt mig väldigt bra och när det 
väl var dags hade vi relativt många medlemmar på plats, vilket var väldigt roligt. Tack vare 
ett nytt sätt att genomföra sluten votering, nämligen digitalt, gick stämman denna gång 
mycket snabbare jämfört med tidigare år. Vi röstade även per acklamation en hel del, vilket 
underlättade mycket och sparade tid. Vi lämnade årsstämman med en vakant post, nämligen 
ordförande för utbildningsutskottet, men övriga poster fylldes och vi fick även två nya 
generaler som ska vara projektledare för de två kommande introduktionerna under 2020. 
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Utöver dessa händelser under perioden har jag även planerat resan, bokat denna samt 
ordnat med anmälan till megakonferensen som ägde rum i Halmstad i början av november. 
Denna gång åkte majoriteten av styrelsen med och även projektgruppen för 
kontaktmannakonferenen som ska hållas i Karlstad i början av 2020 vilket är väldigt kul, vi 
blev ett stort gäng som åkte ner i tre stycken minibussar. Jag har även ordnat med anmälan 
och bokning av resa till en resursdag för ekonomiansvariga som anordnades av S.E.R.O. 
under hösten. 
 
Första halvan av min mandatperiod har stundvis varit rätt intensiv, men jag känner verkligen 
att jag utvecklas under tiden som Vice ordförande och jag ser fram emot de beslut och 
förändringar som väntar under mitt sista halvår som en del av KarlEkons styrelse. Våran 
förening är under ständig utveckling och jag är tacksam att våra medlemmar valde att rösta 
in mig så att just jag får vara en del av allt detta. 
 
Alice Lundgren 
Vice ordförande HT-19 
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Skattmästare 
 
Period 1 våren 2019 
KarlEkons entré 2019 görs med bravur. Ett gott och ekonomiskt gynnsamt 2018 ligger bakom 
och i enlighet med styrelsens förväntningar presenteras ett positivt resultat på årsstämman per 
den 24:e April 2019. Resultatet lägger därmed det ekonomiska fundament som ska fortsätta 
prägla en förening som aktivt skapar värde för sina medlemmar. 
 
Under våren finns det i huvudsak två ”stora” ekonomiska evenemang, introduktion och 
åreresan. Året började sedvanligt med introduktionen för de nyantagna på programmet 
Internationella affärer, där våra nya generaler Alva och Fanny gjorde ett bra jobb. Med goda 
resultat i ryggen från tidigare nollningar beslutade styrelsen att skära ner på 
anmälningsavgiften för detta evenemang och ett negativt resultat levererades därmed, i 
enlighet med styrelsens förväntningar. (Vissa strul med tröjor gjorde att ett samarbete 
upprättades under våren för att undvika onödiga kostnader för att garantera leveranstider etc.) 
 
Åreresan var nästa stora evenemang. Ida jobbade stenhårt och levererade ett resultat kring 
noll, i enlighet med styrelsens förväntningar. Den efterföljande perioden var stark ekonomiskt 
för KarlEkon. Detta märktes främst genom den fortsatt starka prestationen från studentbaren 
C.A.P.S. 
 
Jag upplevde perioden VT-19 som väldigt bra. Efter hårt slit under hösten för att säkerställa 
den tekniska kunskapen kopplat till bokföringen så var arbetsklimatet mycket mer behagligt. 
Upprättandet av bokslut i januari flöt på bra och det följdes av tät kontakt med vår revisor, 
tillika sakrevisor, Helge Ryen. Jag upprättade under samma period ett utskott, där jag istället 
för att ta in en kandidat, tog in två för att på detta vis öka intresset för rollen och därmed, i den 
mån som det är möjligt, undvika att hamna i samma situation som förra året (se Period 2 
hösten 2018). Detta blev en fullträff då en av dessa två kandidater nu har blivit invald till 
skattmästare för perioden 19/20, Martin Westerlund. Stort Grattis! 
 
Därmed tackar jag för min tid i KarlEkon. Jag är tacksam för möjligheten och förtroendet jag 
fått av våra medlemmar och lämnar över stafettpinnen till min efterträdare, Martin 
Westerlund. 
 
Philip Jansson 
Skattmästare Vt-19 
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Period 2 hösten 2019 
Hösten började direkt med introduktionen som gick med överskott. KEY-dagen gick av 
stapeln utan problem och gick efter förväntat resultat. C.A.P.S har under hösten börjat gått lite 
sämre då puben har behövt stängt tidigare på torsdagar, samt bara kunnat ha öppet på helger 
utöver den veckoliga C.A.P.S-kvällen på torsdagar. Vi har dock inte sett något avtagande i 
antal bokningar på C.A.P.S. under hösten. Detta har dock resulterat i att C.A.P.S har fått 
sämre försäljningssiffror, vilket resulterade i ett lite sämre ekonomiskt utfall för KarlEkon 
men vi har fortsatt subventionerat evenemang under hösten då vi ansett att det varit 
medlemsnytta. Vi bestämde också att ge bidrag för Kontaktmannakonferensen 2020 i Karlstad 
för att dem skulle kunna göra en så bra konferens som möjligt. 
 
Martin Westerlund  
Skattmästare HT-19 
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Sekreterare 
 
I samband med årsskiftet och starten som sekreterare påbörjades ett nytt dokument för 
medlemsregistrering, vilket fungerade bra utan några svårigheter. Sedan skickades 
medlemslistan vidare till Studentkortet likt tidigare år och även Sveriges Ekonomföreningars 
Riksorganisation, S.E.R.O.. C.A.P.S hade fortsatt egen medlemslista vilket resulterade i att 
KarlEkons medlemsantal fortfarande var lågt jämfört med tidigare år. 
 
Nytt för posten som Sekreterare år 2019 var att medverka på Ordförande för Utbildnings 
programråd med respektive program. Jag följde med på samtliga möten där enklare protokoll 
fördes, vilket uppskattades av programansvariga samt Utbildningsansvarig. Sekreterare blev 
även ansvarig över att det varje år skall finnas ett dokument tillgänglig för hela styrelsen att 
finna alla fattade beslut under året. Efter en tid som sekreterare gjorde jag även bedömningen 
att protokollmallen för styrelsemöten behövde en förändring, därmed gjorde jag om mallen 
helt så den nu passar föreningens möten bättre.  
 
Under sommaren avslutades samarbetet med Studentkortet som bestämdes under år 2018 av 
tidigare styrelse. Detta innebar att alla nya medlemmar inte kommer att få automatiskt 
medlemskap i Studentkortet, de studenter som vill vara medlem där ändå kan enkelt bli det på 
Studentkortets hemsida. Det var inga problem under denna process. 
 
I samband med att GDPR infördes blev det inte lika enkelt att skicka medlemmar till S.E.R.O. 
som det brukar vara. På Fullmäktige i Halmstad informerades samtliga föreningar att 
S.E.R.O. kommer använda sig utav E-bas med start 2020. En tjänst som lagrar medlemmar på 
ett GDPR säkert sätt och där vår förenings medlemmar kommer automatiskt hamna i 
S.E.R.O.’s system utan att de skickas via nätet. Det känns bra och tryggt att denna lösningen 
implementeras så det går med säkerhet veta att allt sköts enligt GDPR för våra medlemmars 
bästa framöver. 
 
Mot slutet av året tog jag vid föregående Ordförande för Sexmästeriet, Emma Palmborns, 
arbete med en krisplan för KarlEkon. Det har framkommit under årets konferenser att en del 
studentföreningar har en krisplan utifall något skulle ske på deras event eller någon medlem 
skulle fara illa. Emma hann inte klart med krisplanen innan sin mandatperiod tog slut så jag 
fortsatte med den så långt jag hann innan det var dags för överlämning. Krisplanen blev aldrig 
helt färdigt innan min mandatperiods slut men med det mesta blev gjort. Jag pratade med 
nästkommande sekreterare, Linnéa Söderström, att hon gärna får göra de sista 
slutjusteringarna. 
 
I december så startade jag tillsammans med Julia Musil en insamlingsbössa i KarlEkons namn 
till förmån för Musikhjälpen. Ett initiativ som blev väldigt uppskattat av medlemmar, förutom 
den stående insamlingsbössan så ordnade vi tillsammans med Axel Larsson, Ordförande för 
Idrott, och SEKE en fotbollsturnering där alla intäkter gick till Musikhjälpen. Totalt samlade 
KarlEkon med dess medlemmar in 4 920 kronor, vilket vi var nöjda med tanke på den korta 
tid vi hade insamlingen. Detta är ett initiativ som jag hoppas blir återkommande för KarlEkon 
varje år.  
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Till sist så arbetade jag på mitt överlämningsdokument för att sedan ha en överlämning med 
Linnéa. Hon var med under de sista styrelsemötena och fick se hur jag arbetade. Att lämna 
över till Linnéa känns tryggt då hon vet vad posten innebär och har de egenskaper som passar 
en sekreterare. Därför kan jag kliva av posten som Sekreterare med vetskapen om ett fortsatt 
gott arbete. 
 
Louise Enoksson 
Sekreterare 2019 
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Ordförande Sexmästeriet  
 
Period 1 våren 2019 
Vårterminen 2019 var alla utskottsmedlemmar (11 stycken inklusive mig) kvar i utskottet. Vi 
hade verkligen blivit tajta och idéerna sprudlade. Vi startade terminen med ett möte för att 
se över vad som vi hade framöver oss. Vi började även spåna på två stycken nya event som 
skulle äga rum. Vi fortsatte att ha ’’små event’’ och då spelkvällen blev väldigt lyckad 
terminen innan ordnade vi en till. 
 
Första eventet som skedde var Nollephesten som vi prövade ha på ett nytt ställe, nämligen 
på Claessons vid karolinen. Standarden på maten var otroligt bra och lokalen supermysig. 
Kort därpå skedde ovvesittningen på C.A.P.S. och alla biljetter såldes slut. 
 
I mars skedde även ett nytt event, kompissittningen, där KarlEkons medlemmar fick ta med 
sina kompisar på en extraordinär KarlEkon-sittning på C.A.P.S. Temat var barnkalas och 
biljetterna till eventet sålde slut på bara några minuter, med en lång reservlista därefter. 
Detta blev en otroligt lyckad kväll. 
 
Vi ordnade Kvalborg på campus och Valborg på gubbholmen där vi hade ett samarbete med 
nöjesfabriken på kvällen. Valborg på gubbholmen blev otroligt lyckat med strålande väder, 
bra musik och mycket dans. Jag satte även samman ett städschema där samtliga föreningar 
skulle hjälpas åt att städa gubbholmen efteråt och detta fungerade väldigt bra. På kvällen 
spelade Vidar Villa på Nöjes och kvällen blev överlag lyckad, förutom att Nöjes inte höll allt 
som dom lovade samt fungerade inte kösystemet in då vissa inte gick in den tid som dom 
fått. 
 
I maj var det dags för ett ytterligare helt nytt evenemang, Destination Unknown. Eventet var 
mycket uppskattat av de som deltog och det fick väldigt bra feedback efteråt. Det var 
dessutom superbra väder vilket gjorde mycket, då vi till mesta del var utomhus. Terminen 
avslutades med Cykelfesten där vi bytte ut det vanliga temat länder mot ett nytt tema - 
årstider. 
 
Engagemanget från medlemmarna under hela min mandatperiod var otroligt högt och tack 
vare ett otroligt drivet utskott lyckades vi sälja slut på nästan alla event vi hade. Jag kan inte 
vara annat än stolt och lycklig över vad vi åstadkom tillsammans. 
 
Emma Palmborn 
Ordförande Sexmästeriet VT-19 
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Period 2 hösten 2019 
När jag blev invald efter vårstämman hade jag bestämt mig att göra som tidigare 
sexmästare, att tillsätta två stycken till mitt utskott redan innan min mandatperiod hade 
börjat. En stor anledning till detta var för att jag behövde två personer som kunde hjälpa mig 
med att planera höstterminens Nollephest som var mitt första event som sexmästare. Under 
sommaren gjorde jag även en stor beställning på overaller.  
 
Nollephesten ägde rum på Nöjesfabriken och det blev en ytterst lyckad kväll med många 
glada miner och gäster som höll hus på dansgolvet ända fram till stängning.  
 
Efter Nollephesten började jag söka fler till mitt utskott, och det slutade med att fyra nya 
personer valdes in. Jag var väldigt nöjd när alla hade valts in då jag hade fått ett utskott på 
sex personer, varav tre nya studenter och tre gamla. Detta kändes som en perfekt blandning, 
nya studenter som kommer med nya ideér och de gamla studenterna som har mer koll på 
hur KarlEkon fungerar. Till en början hade vi möte varannan vecka för att få möjligheten att 
lära känna varandra och för att jag skulle kunna förmedla vad som förväntas av dem och ge 
dem en helhetsbild på vad sexmästeriets arbete innebär.  
 
När utskottet hade valts in var det dags för Ovvesittningen på C.A.P.S. Alla i sexmästeriet 
hade gjort ett fantastiskt jobb med att tagga igång gamla och nya studenter inför sittningen 
och det resulterade med att vi sålde slut på biljetterna efter bara en halvtimme. Kvällen var 
en succsé som vanligt. Folk var taggade till tusen och vid eftersläppet dök det upp ännu fler 
medlemmar. Temat på ovvesittningen var Rosa Pantern, och vi i sexmästeriet hade spelat in 
en intovideo och framförde ett spex när sittningen skulle starta.  
 
Som avslutning på höstterminen hade vi julsittning på Löfbergs. Då det var en sådan succsé 
året innan ville jag ha sittningen på Löfbergs i år igen. Även här såldes det slut på alla 
biljetter. Vi hade julklappsutdelning, pris till bästa utklädnad och ett fantastiskt julbord. Det 
perfekta sättet att avsluta en termin på.  
 
Ella Söderberg  
Ordförande Sexmästeriet HT-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 14 

 
 

Ordförande C.A.P.S 
 
Året startade med en öppetkväll för alla utbytesstudenter där vi körde igång året med en beer-
pong turnering. Sedan var det dags för vårintroduktionen där C.A.P.S skulle vara öppet för 
dem som var deltagande. Med en tidigare påskriven varning var läget lite oroligt så vi 
försökte ta in några åtgärder för att slippa få några fler, vilket funkade under denna 
introduktion. Vidare ville vi försätta arbeta med att skapa en standard i våra öppetkvällar på 
torsdagarna så att våra besökare skulle veta på förhand vad som skulle vara när. Vi började 
även fila på lite nya idéer som tema-kvällar och dylikt. Jag och vice ordförande utförde även 
den restaurangrapport som ska skickas in till kommunen varje år där vi rapporterade om 
föregående års försäljning. 
 
Under början av året bestämde vi oss för att göra en ganska omständig renovering på C.A.P.S, 
där bland annat bänkskivan byttes ut och merparten av alla väggar målades om. Vi köpte även 
till mer inventarier i form av möbler för att utöka möjligheter till sittplatser, detta med en 
soffa och två höga bord, alla stolar byttes även ut då dem hade bättre hållbarhet än dem 
tidigare och tillförde mer designmässigt för att främja barkänslan. 
 
I april/maj arrangerade vi tillsammans med det studiesociala utskottet och idrottsutskottet ett 
valborgsfirande som pågick i 6 dagar, där vi hade groggens grabbar som band första dagen 
(lördagen) för att på söndagen ha dagsaktiviteter med C.A.P.S-utskott och kvällsaktiviteten 
var besök av mambo som spelade hos oss. På måndagen hade studiesociala utskottet aktivitet 
på dagen, vilket senare avslutades på C.A.P.S. Under valborgsdagen hade vi 
champagnefrukost vilket vi tidigare sålt biljetter till. Dagen efter valborg hade idrottsutskottet 
ett event som senare avslutades på C.A.P.S och valborgsfirandet avslutades på torsdagen då vi 
hade vanlig öppetkväll på C.A.P.S. Att ha så många dagar av valborgsfirande är inget jag 
rekommenderar till vidare år. Det var inte tillräckligt stort engagemang och folk var trötta. Jag 
personligen tror att det skulle bli bättre att fokusera på skvalborg, kvalborg och valborg och 
göra dessa dagar till en succé. 
 
Våren var fullspäckad med bokningar då det inte var en helg ledig i princip. Vilket även 
resulterade i att vi fick höja antalet arbetade pass för att få medverka på personalmiddagen då 
vi inte fått tillräckligt med personal annars. Det syntes när dem flesta hade tagit på sig 
tillräckligt många pass, belastningen blev då stor på C.A.P.S-utskott. Detta fortsatte även 
under höstterminen men på grund av färre bokningar märktes inte detta lika tydligt. 
 
Vårt sista event för sommaren blev ett midsommarfirande i samarbete med Altia där vi bjöd 
på midsommar mat och aktiviteter. Detta verkade det som att många av dem som kom 
uppskattade och tyckte det var en rolig kväll. Fler samarbeten har även gjorts med Altia som 
även dem blev uppskattade, exempelvis schlagerkvällen. 
 
Under året bestämde vi oss för att förnya vårt avtal med Spendrups, vilket resulterade i ett 4 år 
långt kontrakt, med bättre rabatter än tidigare och ändrade volymåtaganden. Det resulterade 
även i en öltapp som installerades, tillsammans med ismaskinen vi tidigare fått av Altia. Detta 
skedde inför höstintroduktionen. Inför introduktionen gjorde vi även en till renovering där vi 
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byggde en större och mer bastant scen, vi byggde ett garderobssystem och vi gjorde om vårt 
DJ-bås, detta för att höja standarden på vår studentpub. 
 
Höstintroduktionen var nästa stora uppdrag där vi skulle vara på C.A.P.S under flertalet 
dagar. Under dessa dagar fick vi tyvärr en del klagomål och Securitas var där vid flera 
tillfällen. Detta resulterade i slutändan till en skriftlig varning, vilket tvingade oss att ta till 
stora åtgärder för att minska risken för störning. Vi ändrade våra öppettider samtidigt som vi 
stängde uteserveringen och vi försökte göra mindre lösningar för ljudisolering. Under 
resterande 2019 fick vi inte någon störningsanmälan. Under denna tid med oroligheter kring 
störningar hade vi flertalet möten med KBAB där vi ansåg att vi egentligen inte fick så 
mycket respons eller hjälp från deras sida, vilket blev var en besvikelse. Dåligt med avisering 
från deras håll om att C.A.P.S finns när en ny hyresgäst flyttar in var en av dem saker vi 
pratade med dem om men ingenting förändrades och något återkoppling kom aldrig från vårt 
senaste möte med flertalet chefer från KBAB. 
 
Under hösten 2019 anordnade vi ett 5-års jubileum för att fira att vår pub funnits såpass länge. 
Detta ägde rum i november och kvällen hade bra erbjudanden samtidigt som vi delade ut 
märken till dem som medverkade. Vi anordnade även ett Halloween event innan halloween 
där vi även gick ut med informationsbrev till alla hyresgäster på Duettgatan 2,4 och 6 för att 
försöka undvika fler störningar. Vi knackade även på i lägenheterna i huset på Duettgatan 2 
för att informera dem om att denna tillställning skulle äga rum. 
 
Under hösten provade vi även på att hålla i både öl-provning och vin-provning, vilket blev 
mycket lyckat. På förhand såldes biljetter så att inköp av tilltugg och dryckesval kunde passa 
vår budget och vår försäljning. Dessa två kvällar mottogs med stor entusiasm och folk tyckte 
det var ett roligt koncept. 
 
Året 2019 gjorde vi en försäljning på 925 000 kr (nettoomsättning) och hade ett medlemsantal 
på 2 193 st. 
 
Nora Gustafsson 
Ordförande för Campus Allmänna Pub & Samlingsplats, 2019 
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Vice Ordförande C.A.P.S 
 
Period 1 våren 2019 
Vi påbörjade det nya året med mer omfattade renoveringar så som måla om hallen, 
toaletterna, passagen till lokalen samt vissa delar av själva serveringslokalen. Det beställdes 
en ny barskiva samt lite nya gardiner, bord och stolar. Restaurangrapporten gjordes 
tillsammans med ordförande och vi använde oss av inventeringen som gjordes i slutet av 
2018. Efter att lokalen var redo för ett nytt år var det dags för terminens nollning, som flöt på 
likt tidigare år. 
 
Under terminensgång så var det ett helt okej intresse för dom vanliga öppetkvällarna på 
torsdagar, men främst på Beerpongen och Burgers n Beers. Övriga torsdagar försökte vi i den 
mån det gick att ha olika teman eller aktiviteter, ofta med hjälp av Altia. Nästan varje helg 
hela terminen var uppbokat för privata evenemang. 
 
Till årets upplaga av valborgsfirande testade vi att utöka till ännu fler dagar, varav två av 
kvällarna gästades av två olika liveband. Under en av kvällarna uppstod det en mindre brand 
nedanför uteserveringen, som troligtvis startades av en dåligt släckt cigarettfimp, branden 
hann inte sprida sig och uppmärksammandes inte så mycket av gästerna. Dom två fortsatta 
dagarna efter champagnefrukosten var det väldigt få gäster. Summan av försöket att ha 
fler dagar än tidigare blev ett likadant ekonomiskt resultat som tidigare år men på fler dagar. 
 
Bland de sista egenstyrda eventen för året hade vi återigen ett midsommarfirande, vilket 
verkade bli någorlunda uppskattat. Efter att vi stängt för terminen var det dags för en 
gemensam storstädning, vilket resulterade i en otroligt skinande lokal som var redo för 
höstens nollning. 
 
Jack Norrena 
Vice Ordförande för C.A.P.S VT-19 
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Period 2 hösten 2019 
I augusti startade vi terminen med introduktion för de nya studenterna. Vi fyllde vårt lager 
med alkohol samt mat för de kommande veckorna. Rent operativt rullade verksamheten på 
bra. Det var inget som strulade direkt utan vi stötte på problem som vi inte direkt kunde 
påverka. Hyresgäster i huset som lokalen är placerad i ringde störningsjouren för att de tyckte 
att vi lät för mycket. Detta gjorde att vi var tvungna att sänka ljudvolymen samt vi blev 
debiterade för deras utryckningskostnad. 
 
I början av september höll introduktionen fortfarande på och vi hade fortsatt problem med 
störningar. Kort efter introduktionen hade vi ett utskottsmöte där vi kom på lösningsförslag på 
hur vi skulle tackla problemen med störningsjouren. Vi beslutade för att göra följande: 
* Sänka öppettider (torsdagar kl 22, fredagar & lördagar kl 24) 
* Stängde uteserveringen (den är alltid numera låst) 
* Slutade att ta emot bokningar på vardagar 
 
Det har påverkar försäljningen en del men inte så mycket som hade förväntats. Vi gick ut med 
brev där vi bad om ursäkt för de höga ljudvolymerna. 
 
Jag och ordförande C.A.P.S gick upp till KBABs bovärdskontor för att tala med dem där vi 
pratade om störningarna samt bokade in ett möte för att diskutera störningarna. 
 
Vi hade möte med Henrik från Altia för att diskutera nya erbjudanden. Vi fick nya smakprov 
och diskuterade att ev börja köpa in nya spritsorter. 
 
Bokningar började rulla in mer på riktigt och nollornas aktiviteter hölls också under 
september månad. Dessa hölls på vardagar och vi började få in fler störningar. Securitas kom 
och åter igen fick vi betala störningsavgifter. 
 
I oktober höll vi möte med KBAB om ev justeringar och störningsjourer. De hade tidigare 
sagt att det meddelas väldigt tydligt att det finns en bar i huset men detta hade de ej gjort. Vi 
bad dem isolera en dörr som de också gjorde. 
 
Vi höll vår första ölprovning på C.A.P.S någonsin. Eventet gick mycket bra och var väldigt 
uppskattat bland de besökande. Det var 40 gäster vilket räckte gott och väl. 
 
Vi hade också ett halloween event som inte riktigt gick som vi hade önskat. Väldigt lite 
besökare dock var det väldigt roligt i sig. 
 
I november månad hade vi C.A.P.S allra första vinprovning. Det var ett lyckat event och 
gästerna uppskattade det. Dock skall man ha en till så måste körschemat vara mycket bättre 
planerat. Kändes för snabbt och ej strukturerat. 
 
Under november månad hade vi även ett event där vi firade C.A.P.S 5 år. Vi bjöd på show 
och eventet var mycket lyckat. Gästerna uppskattade det väldigt mycket. 
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Bokningar överlag hade på riktigt börjat rulla in och de var mycket lyckade rent operativt från 
våran sida. Började dock bli svårare att hitta personal till de bokningar vi hade så utskottet 
fick stå allt mer ofta. 
 
December var en väldigt lugn månad för oss. Få bokningar och vi stängde igen dörrarna för 
C.A.P.S 14 december.  
 
Vi hade den traditionsenliga personalfesten för alla studenter som stått i baren. Sittningen var 
rolig och kul men vi hade planerat för mycket så vi hann inte med allt och fyllenivån var 
väldigt hög så lekar och andra aktiviteter var väldigt svåra att genomföra. 
 
Vi avslutade året med ett storstäd i lokalen. 
 
Avslutningsvis var HT19 en väldigt bra period för C.A.P.S verksamhet. Tänker man bort 
störningarna samt de minskade intäkterna har vårt arbete gett resultat. Vi ökade våra 
medlemmar från 963 år 2018 till över två-tusen medlemmar i slutet av 2019. Vi har fått in fler 
gäster från andra föreningar vilket har varit väldigt kul att se. Rent försäljningsmässigt har vi 
ökat med över 200.000 kr. C.A.P.S utvecklas i den riktning vi vill och under 2020 skall vi 
försöka lösa problemet med störningsjouren. 
 
Arvid Häller  
Vice Ordförande för C.A.P.S HT-19 
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Ordförande Idrottsutskottet 
 
När det var dags att kliva på min post hade jag redan innan bestämt mig för att söka ett utskott 
för att få stöttning vid träningstillfällena, turneringar och andra evenemang. Jag fick 10 
ansökningar och hade intervjuer med samtliga. Ett problem som funnits vid träningarna är 
könsfördelningen då det är högt engagemang bland killar men inte lika högt bland tjejer. 
Därför ville jag ha en bra könsfördelning i mitt utskott för att öka engagemanget bland tjejer 
som var ett av mina mål för mandatperioden. Jag ville även ha en fördelning mellan 
terminerna så att man kunde täcka upp för varandra vid tex tentaperioder och även för att 
sprida ordet om idrotten bland de olika terminerna. Att marknadsföra idrotten var en av mina 
strategier för att uppnå mitt mål med att få fler medlemmar engagerade. Det tycker jag att jag 
har lyckats med. Jag hade även ett mål att introducera minst en ny idrott för medlemmarna. 
Jag visste att detta skulle vara en svår uppgift eftersom föregående ordförande idrottsutskottet 
haft svårt att få tider i hallar. 
 
Under vårterminen anordnades det tre träningar i veckan. Oftast fotboll, volleyboll och 
innebandy. I mitten av vårterminen introducerade jag spökboll som ny idrott. Ibland på 
bekostnad av fotboll och ibland volleyboll då vi inte fick tillgång till någon annan tid. Detta 
var en väldigt lyckad idé till en början då det blev en väldigt bra blandning av tjejer och killar 
och även nya ansikten kom och hade kul. Under våren anordnade vi i utskottet “Finalborg 
med idrottsutskottet” vilket var i samband med valborg. Där hade vi roliga aktiviteter som 
beachvolleyboll och kubb. Under vårterminen försökte vi tillsammans med JFK vid två 
tillfällen att anordna en volleybollturnering. Detta blev dock svårt att genomföra när vädret 
inte var tillräckligt bra för att kunna genomföra evenemanget. 
 
Höstterminen började med att vi anordnade ett evenemang under introduktionen som vi 
kallade “Idrottsdagen”. Där tävlade både nya studenter och faddrar i brännboll, spökboll och 
krabbfotboll och jag ser på dagen som en succé och många ansåg att dagen var en av dem 
roligaste under introduktionen. Hösten fortsatte med 3 idrotter i veckan terminen ut. Under 
hösten gjorde jag en omröstning där alla medlemmar fick säga vad för idrotter dem skulle 
vilja testa. Sporter som badminton, squash och basket var populära. Jag bokade upp en dag på 
racketcenter där vi hyrde alla 8 badmintonplaner och 5 squashbanor. Över 40 studenter deltog 
och även här såg man många nya ansikten vilket var ett av målen med dagen. Vi försökte 
även att spela basket men universitethallens ansvariga lät oss inte få tillgång till nyckeln för 
att fälla ned korgarna vilket var en stor besvikelse. Detta skulle dem fixa men dem kunde inte 
lösa det innan terminen var slut. 
 
Som en avslutning på terminen och min mandatperiod hade jag planer att anordna en 
fotbollsturnering. Andra styrelsemedlemmar hade påpekat att KarlEkon borde göra något för 
musikhjälpen som pågick vid den här tiden då andra föreningar hade tagit ett sådant initiativ. 
Detta fick mig att komma med idéen att turneringen skulle hjälpa till som ett 
insamlingsverktyg för musikhjälpen. Turneringen anordnades tillsammans med SEKE och 
stärkte banden mellan föreningarna. Red Bull och Naviero sponsrade evenemanget och 
hjälpte till att få dit folk och genom en tävling gjorde insamlingen större. 
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Generellt är jag nöjd med året som gått och jag anser att jag uppnått mina personliga mål. 
Jag hade önskat att jag med fler halltider kunnat introducera fler spännande sporter på 
veckobasis. Jag är väldigt glad över att ha fått lära känna Tobias, Sandra, Ivo och Andreas i 
mitt utskott och hur dem nu har tagit nya steg i föreningen. Jag är även tacksam för att ha 
fått lära känna alla styrelsemedlemmar under min mandatperiod och lära mig hur en ideell 
förening fungerar. 
 
Axel Larsson 
Ordförande idrottsutskottet 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 21 

 
 

Ordförande Näringslivsutskottet 
 
Period 1 våren 2019 
Våren började ganska stressigt med att alla kontrakt som skulle förnyas behövde skrivas på 
och skickas fram och tillbaka med aktuellt företag. Kontraktskrivandet tar längre tid än 
planerat och allting drog ut på tiden, men efter mycket mailande och planerande blev alla 
kontrakt som skulle förnyas vid årsskiftet fixat. 
 
I januari var det även introduktion där vi hälsade de nya studenterna välkomna till Karlstad 
och Karlstad universitet. Vi hade en stadsvandring där vi i styrelsen hade en station och 
visade upp oss för de nya. De fick även i samband med introduktionen en goodie bag med 
sponsrings grejer från olika företag. 
 
Styrelsen var iväg på kick-off vecka 5 för att lära känna varandra bättre och även för att gå 
igenom hela verksamheten och ändra det som behövde ändras. Sedan var vi även iväg på 
Kontaktmannakonferens tillsammans vecka 8 i Västerås! 
 
Jag tillsammans med mitt utskott planerade eventkvällar under våren med våra 
samarbetspartners där vissa blev lyckade och andra lidande på grund av svagt intresse. Under 
våren planerades även en företagsvecka som hölls under vecka 11, där företag inom de olika 
områden vi har inom ekonomutbildningen på Karlstad universitet blev inbjudna. Vi höll tre 
föreläsningar inom bland annat marknadsföring, finansiell ekonomi och service management. 
Jag jobbade kontinuerligt med att skapa nya och nyttiga samarbeten för KarlEkon där vi bland 
annat var i kontakt med företag angående tryckeri. 
 
I april hölls årsstämman där en ny näringslivsansvarig valdes in och efter det påbörjades 
överlämningen till den nya. I maj var vi iväg på SM i ekonomi i Göteborg tillsammans! Och 
ett sista kontrakt skulle förnyas innan jag i juni/juli lämnade över mitt arbete till nästa 
ordförande för näringslivet! 
 
Linnéa Johansson 
Ordförande Näringslivsutskottet VT19 
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Period 2 hösten 2019 
Jag gick på min mandatperiod 1 juli och det har varit en intensiv hösttermin. Har tillsammans 
med introduktionskommittén fixat sponsring till goodiebags och introduktionsveckan. 
 
Jag har delat många inlägg på våra sociala medier om kampanjer och rekrytering från våra 
samarbetspartners samt från olika externa företag. 
 
Vi har haft en Excelföreläsning tillsammans med Grant Thornton. Aspia deltog i en 
studiecirkel och Nordea höll i en aktieföreläsning tillsammans med Unga Aktiesparare. 
 
Jag har under hösten uppdaterat avtalen med våra samarbetspartners. 
 
Tillsammans med vår nya ordförande Amanda tog vi fram en ny design på våra 
styrelsetröjor. 
 
Karolina Skytt 
Ordförande Näringslivsutskottet HT-19 
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Ordförande Utbildningsutskottet 
 
Verksamhetsåret 2019 började med att stötta projektledarna för deltävlingen SM i Ekonomi. 
Ett projekt som blev mycket lyckat med många lag. Möten med projektledarna Alice 
Lundgren och David Olsson skedde varannan vecka för att hålla styrelsen uppdaterad samt 
kunna stötta projektledarna. Nytt för i år var att S.E.R.O. (Sveriges Ekonomföreningars 
Riksorganisation) sammanställde resultaten och presenterade statistik över hur alla deltagare 
presterat. Detta underlag har använts till att utvärdera både Civilekonomprogrammet och 
Internationella affärer. Generellt kan sägas att utbildningen inom programmen håller en god 
nivå i relation till övriga Sverige.  
 
För att skapa en större förmåga till att samla in åsikter från studenter samt att skapa en större 
handlingsförmåga valde jag att införa ett utskott på två personer. En från 
Civilekonomprogrammet, Jonas Petersson, och en från Internationella affärer, Eric Rahmberg. 
De har varit till mycket stor hjälp under hela verksamhetsåret. 
 
Under första och andra kvartalet 2019 lades det mycket tid på att samla in åsikter från 
studenter angående utbildningskvalitén på Civilekonomprogrammet samt Internationella 
affärer. Det resulterade i att diskussioner har förts med Handelshögskolans Prefekt samt på 
andra berörda instanser för att säkerställa att kvalitén inte sjunker. Det har också lett till att två 
undersökningar har genomförts samt sammanställts och presenterats för berörda personer. 
 
Tillsammans med Ordförande Anna Marble har vi arbetat mot att utveckla handelsektionens 
möten. När vi började 2019 var dessa möten planerade att ske omkring två gånger per termin. 
Vi valde att i samråd med övriga föreningar utöka detta till ett möte i månaden. Något som 
har lett till en bättre möjlighet att lyfta våra medlemmars åsikter till Handelshögskolan. 
Dessutom har vi fått möjlighet att delta i utformningen av Handelshögskolans dag samt 
firandet av att Handelshögskolan fyller 10 år. 
 
Studiecirklar har genomförts både första och tredje kvartalet av 2019. Detta för att ge dem en 
god start på sina studier och försöka ge dem tips och trix för framtida studier. Studiecirklarna 
har varit i Externredovisning 1 och vänt sig primärt till de nya studenterna. Det blev ett lyckat 
koncept att bjuda in Aspia för att tillsammans med mig genomföra studiecirkeln på hösten. 
 
Nytt för detta år är att vi i KarlEkon tillsammans med Grant Thornton har kunnat erbjuda 
föreläsningar i Excel. Syftet är att ge våra medlemmar en förmåga som värderas högt ute på 
arbetsmarknaden samt att ge våra medlemmar kunskap i ett program de kan använda under 
studietiden. Föreläsningarna har varit mycket omtyckta och uppskattningsvis dubblerat antal 
intresserade från första till andra gången. 
 
Det har inletts ett samarbete med JFK (Juridiska Föreningen Karlstad) där vi bjudit in våra 
medlemmar till föreläsning om LinkedIn. Ett mycket gott samarbete som vi önskar fortgå och 
växa i framtiden. Likt föregående år har arbetet med att få universitetet att behandla alla sina 
studenter lika på programråden fortsatt. Universitetet väljer att betala ut ersättning till vissa 
program medan andra inte erbjuds den möjligheten. Något som vi fortfarande anser är mycket 
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uppseendeväckande. Vi har lyft frågan med Karlstad Studentkår som under fjärde kvartalet 
även har lyft det med Universitetets ledning. Vi inväntar fortfarande svar då det till oss 
uttryckts att man saknat insikt i att denna skilda behandling sker. 
 
Med glädje tackar jag för förtroendet och för mitt år som styrelseledamot och 
utbildningsansvarig i KarlEkon. 
 
Oskar Lysér 
Ordförande Utbildningsutskottet 2019 
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Ordförande Marknadsföringsutskottet  
 
Mina första dagar i styrelsen var väldigt intensiva. Mycket hände med nollningen och att man 
fick ta en roll i en styrelsegrupp gjorde situationen mer intensiv. Jag var själv inte med på en 
hel del av nollningen när jag introducerades och förstod därför inte vad som talades vid på 
några av styrelsemöten! Det var svårt att kolla upp detta utan att fråga, därför är en god 
kontakt med kunniga i styrelsen en väsentlig del av arbetet (speciellt i början av sin 
mandatperiod). Man lärde sig mer och mer om de olika projekten som fanns vilket hjälpte till 
med att förstå vad allt som skulle marknadsföras var samt hur man skulle 
urskilja arbetsprocessen på vardera. 
 
Att kunna balansera plugget och styrelsearbetet i början var en väldigt överväldigande 
process. Att lära sig mötesteknik, kunna alla begreppen och när de olika projekten är samt 
att hantera plugget. Därför är en kalender ett viktigt hjälpmedel för att hantera allt man ska 
göra. 
 
Marknadsföringsposten var tidigare en stor post som tog en större del av min fritid. Inte 
förens senare när man sökte efter ett utskott så blev det mycket enklare. Speciellt när nya 
styrelsen valdes in och marknadsföringen blev mycket enklare att hantera tack vare en Art 
Director. 
 
Marknadsföringen öppnade upp mina ögon att inte allt man har planerat blir exakt som 
planerat, utan man får anpassa sig lite efter andra i styrelsen. Som en person som vill ha allt i 
ordning och reda är det bra att skapa olika system som folk kan följa. Till exempel hur du ska 
få in information och uppdrag så att inget blir borttappat. 
 
Spännande var det när man jobbade på projekt och såg att man gjorde förändring. Till 
exempel skapa rollups, styrelsetröjor, ta beslut i möten, redigera viktigt 
markandsföringsmaterial samt att attrahera nya sponsorer. 
 
Sammanfattningsvis så är det viktigt att kunna anpassa sig till svåra samt akuta situationer 
som kan hända under styrelsearbetet. Var ärligt om det är något du inte kan för att kunna få 
den hjälp som är nödvändig. Ha en kalender eller ett annat system för att bevara all 
information som kommer in för att säkra att inget glöms att marknadsföras. Att blanda med 
projekt som inspirerar samt driver sig själv är en viktig del för att fortsätta tycka att projektet 
är spännande samt att det utvecklar en som person och ledare. 
 
Hasen Hafid  
Ordförande Marknadsföringsutskottet 2019 
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Art Director 
 
Period 2 hösten 2019 
Första gången någonsin har KarlEkon en styrelsepost som heter Art Director. Vilket även blev 
den tolfte styrelsemedlemsposten i styrelsen. Det som Art Director ska göra är att ta hand om 
hemsidan eftersom posten ersatte den förtroendevalda posten Webmaster. Art Director ska 
även avlasta arbetsuppgifter från Ordförande för marknadsföringsutskottet. Det var bra att 
posten avlastade markanföringsposten eftersom det hade varit en tuff post att sitta med innan. 
När Art Director posten skapades kom det inte med tydliga riktlinjer exakt vad en Art 
Director ska ta för arbetsuppgifter från marknadsföringsposten. Därför har jag fokuserat på att 
försöka balansera ut vad en Art Director och Ordförande för marknadsföringsutskottet ska 
göra. Det jag kände var att jag gjorde för mycket som Art Director och 
marknadsföringsposten gjorde inte mycket alls. Därför ska jag fortsätta med att hitta en bra 
balansgång mellan dessa två poster. Om det hade varit tydligare riktlinjer tror jag att jag hade 
kunnat fokusera mer tid på att utveckla marknadsföringen i och med att jag hade massa idéer 
när jag klev på som jag inte har hunnit fokusera på. 
 
Det jag ändå fokuserade på var att förändra layouten på veckobrevet. Det jag har sett var att 
medlemmarna gillar att se bilder med andra medlemmar som man känner som genererade mer 
gilla markeringar. Därför kom jag på att man kan ha några bilder med i veckobrevet som 
representerar ett event som sker just den veckan. Sedan ser även designen annorlunda ut, men 
har ändå kvar grundfärgerna blå och vit. Jag har även lagt ner tid på att veckobrevet kommer 
ut samma dag som har varit en söndag som har varit bättre än att ha veckobrevet på måndagar 
eftersom det är ofta på måndagar som mycket annat kommer upp och det har blivit för mycket 
inlägg den dagen. Instagram har varit det absolut mest effektivaste marknadsförings medlet 
medan Facebooks effektivitet har minskat. 
 
Sedan har jag och Hasen Hafid även börjat att utveckla KarlEkons grafiska manual som inte 
har blivit helt klar. Den nya grafiska manualen kommer innehålla alla delar av KarlEkons 
verksamhet något som har saknats och även uppdatera den befintliga informationen. 
 
Jag har fortsatt att ta bilder från alla olika event som KarlEkon har anordnat och sparat dem i 
hårddisken. Det är något jag kommer fortsätta med och uppmuntrar kommande Art Director 
att fortsätta med det eftersom det har varit en stor tillgång och har underlättat mitt 
styrelsearbete. 
 
Art Director posten ersatte även posten Webmaster som var en förtroendevald post. Jag har 
fortsatt att ladda upp studenternas svars tentamen omgående när studenter lämnar in de till 
hemsidan. Det var få som hade skickat in sina svars tentamen under terminens gång därför 
anordnade vi en tenta-tävling i slutet av terminen som blev väldigt lyckat. Jag hade även 
målet att under min mandatperiod utveckla KarlEkons hemsida som är en pågående process. 
 
Under min första period av mandatperioden har jag haft en person med i mitt utskott (Art 
Director utskottet). Dock hade jag önskat att Ordförande för marknadsföringsutskottet och Art 
Director skulle haft ett gemensamt utskott eftersom styrelseuppgifterna går ihop med 
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varandra. Det hade underlättat samarbetet mellan marknadsföringsposten och Art Director 
posten samt att arbetsfördelningen till utskottet skulle ha blivit bättre. Detta är något jag 
hoppas kommer ske inför nästa period. 
 
Oliver Perttunen 
Art Director HT-19 


