
VICE ORDFÖRANDE: 

MATILDA PERSSON 

Hej! 

Matilda Persson heter jag och i detta mejl kommer ni få reda på varför jag är den bästa 

kandidaten för att bli KarlEkons nya vice ordförande. 

 

Jag är 21 år gammal och går just nu andra termin på civilekonomprogrammet och har kommit 

till underfund att jag vill engagera mig mer i vår kära ekonomiförening. Det som lockande 

mig att söka till just posten vice ordförande är för att jag tycker det verkar vara en intressant 

och rolig post där man får en bred insyn i föreningens alla delar. Det kommer vara en 

utmaning men jag tror att posten kommer att få mig att utvecklas samtidigt som jag vet att jag 

kommer bidra till att föreningen kommer fortsätta växa och utvecklas.  

 

Tidigare erfarenhet av just styrelsearbete är inte något jag har men däremot har jag varit med i 

många olika projekt både inom skolan och på jobb. De projektarbeten jag har jobbat med har 

gett mig erfarenhet att jobba i grupp och planera hur man i gruppen ska jobba för att nå sina 

mål. Jag har även varit delaktig som ledare och tränare i min före detta idrottsförening och 

ingått i ledarstaben, där jag jobbade tillsammans med resterande ledare med att förbättra 

träningar och vår badmintonskola för föreningens alla spelare. Innan jag började plugga 

jobbade jag inom kapitalförvaltning där jag skötte mycket kontakt med utomstående parter för 

att driva vidare frågor inom diverse ämnen där jag fick ta mycket ansvar och även sköta andra 

administrativa uppgifter.  

 

Jag vet att med min erfarenhet av att jobba i grupp och mitt intresse för ekonomiföreningen, 

så kommer jag att bidra till styrelsen och vara en god representant för KarlEkon. Jag är även 

en god lyssnare och ärlig, vilket jag tror är bra egenskaper hos en vice ordförande eftersom 

man måste kunna lyssna och diskutera med samtliga styrelsemedlemmar på en god nivå för 

att kunna komma fram till rätt beslut.  

 

Vi ses på vårstämman! 

 

Med vänlig hälsning, 

Matilda Persson  



 

EDWARD MONTGOMERY     

Edward Montgomery, 21 år 

Andra terminen på Civilekonomprogrammet, Karlstad Universitet Söker posten som 

Viceordförande för Karlekon 

      

Varför jag söker posten och vad jag kommer kunna tillföra styrelsen?  

Karlekon var min första kontakt med studentlivet i Karlstad och jag kände direkt stor 

samhörighet med föreningen. Därför vill jag vara med att fortsätta driva det dagliga arbetet, 

men framförallt kunna fortsätta utveckla Karlekon för oss studenter. Jag kommer att med ett 

par fräscha ögon, engagemang och arbetsvilja kunna tillföra synpunkter och förslag som 

genom samarbete med resten av styrelsen kommer leda till fortsatt goda beslut och resultat. 

Jag har alltid velat förbättra och utveckla mig själv och jag vill återspegla just det i mitt arbete 

med Karlekon, och jag tror att det är ett effektivt recept för framtiden. 

      

Erfarenheter av styrelsearbete:    

  

Jag har inga direkta erfarenheter kopplade till styrelseengagemang på en liknande nivå, dock 

har jag under skolårens gång varit involverad i elevråd under högstadiet och på gymnasiet. 

Under gymnasietiden hade vi ofta tillfälliga råd och projektgrupper där jag ibland var 

involverad på olika nivåer. Efter studenten har jag varit aktiv i en lokal förening som arbetar 

med att bygga fiber på landsbygden. 

      

Om mig:      

Jag är född och uppvuxen på en gård ute på landsbygden. Att vara uppväxt på landet har fört 

med sig en hel del, man får bl.a. snabbt lära sig att det är viktigt att ta ansvar och att 

arbetsuppgifterna sköts och görs på ett korrekt sätt. Jag tror att man kan hitta många bra 

egenskaper hos mig som kommer från min lantliga uppväxt. Jag skulle beskriva mig själv 

som pålitlig, driven, ambitiös och ordningsam och mina kompisar skulle nog säga 

strukturerad och någon som har koll på läget. På min fritid ägnar jag mig mest åt kompisar, 

jakt och annat friluftsliv. Jag är intresserad av min omvärld och följer med i debatt, ekonomi 

och politik. 

      



Efter gymnasiet har jag pluggat engelska i USA, rest i Australien, gått bartenderkurs i 

Thailand och arbetat på vår gård. Parallellt har jag ”förkovrat” mig med att ta certifikat för allt 

från djuphavsdykning till motorsåg och 4-hjulskörning. Jag har även arbetat som 

telefonförsäljare under några månader.  

     

NOMINERING VICE ORDFÖRANDE: 

Vi har valt att rekommendera Edward till posten som Vice ordförande då vi tror att han 

kommer vara ett bra tillskott till styrelsen med tanke på hans förmåga att kunna argumentera 

och föra en dialog med övriga styrelsemedlemmar. Vi har också grundat rekommendationen 

på Edwards idéer om att förbättra kommunikationen mellan KarlEkon och dess medlemmar.  

 

  



SKATTMÄSTARE: 

RICKARD BEERGREHN 

Hej,  

Jag heter Rickard Beergrehn och jag är 22 år gammal. Härmed söker jag till posten som 

Skattmästare. Jag läser nu min fjärde termin och kommer nästa termin fördjupa mig inom 

redovisning styrning.  

 

En av mina styrkor är att jag är mycket noggrann och inte släpper igenom något som jag inte 

vet vad det är i bokföringen. Differenser eller outredda poster är bland det värsta jag vet. Ni 

kan därför lita på att jag inte kommer göra något som bryter mot god redovisningssed.   

 

Innan jag började studera, och nu under min studietid, har jag arbetat på PwC som Associate 

där jag har arbetat mycket med bokföring och granskning av både RR och BR. Om jag blir 

invald som skattmästare skulle jag vilja skapa ett utskott runt skattmästarrollen. Utskottet 

skulle ledas av mig som skattmästare som har huvudansvaret för ekonomin. Därutöver skulle 

utskottet bestå av en eller två ledamöter till som kan hjälpa till med det grundläggande arbetet. 

Detta skulle innebära att jag som skattmästare skulle ha mer tid till budget, 

förbättringsåtgärder etc. vilket skulle gynna KarlEkon i längden. Det skulle också innebära en 

extra säkerhet då siffrorna har granskats av minst fyra ögon istället för två. Jag vet att detta 

upplägg skulle fungera då jag varit med och vidareutvecklat ett liknande arbetssätt för PwC 

Sverige.  

 

Trots att jag inte har stor erfarenhet av Visma är jag van vid redovisning och har arbetat i 

flertalet andra bokföringsprogram. Därför anser jag att Visma inte kommer utgöra ett problem 

för mig utan jag kommer snabbt tillägna mig utomordentliga kunskaper inom detta program 

också.  

 

Jag kan bidra med en välbehövlig stabilitet och säkerhet inom KarlEkons ekonomi. Dessutom 

är det min önskan att få möjlighet fortsätta utveckla posten i en bra riktning. 

 

Med vänlig hälsning  

Rickard Beergrehn 

 



 

NOMINERING SKATTMÄSTARE: 

Vi har valt att rekommendera Rickard till posten Skattmästare. Utifrån hans tidigare 

erfarenheter inom Pwc inom just redovisning och styrning finner vi att han är högst optimal 

för den här posten. Rickard har visat att han har ett stort engagemang och välvilja kring 

Karlekons framtid och nya visioner kring hur han vill utveckla posten som skattmästare men 

även vad det gäller styrelsen.  

 

 

 

 

  



VICE ORDFÖRANDE C.A.P.S: 

AXEL ALMQVIST 

Hej! 

Mitt namn är Axel Almqvist och är för tillfället 21 år. Jag studerar min andra termin på 

civilekonomprogrammet. Och vill ansöka som vice ordförande för C.A.P.S. 

 

Jag söker posten som vice på C.A.P.S för att jag skulle kunna fortsätta utveckla och bidra till 

ett ökat intresse, både hos folk som vill engagera sig som personal och/ eller i utskottet, och 

även locka fler gäster. Detta genom att styra fler olika typer av evenemang och visa att det är 

roligt att vara där. På så sätt kan man få ett större och jämnare flöde av folk. 

 

Även om jag inte tidigare har några erfarenheter av styrelsearbete så har jag åkt med 

nuvarande styrelsen på konferens och fått en inblick på hur mycket tid som måste läggas ned 

och vad som krävs av mig för att hjälpa till att föra KarlEkon framåt. Dessutom har jag suttit i 

C.A.P.S utskott som marknadsföringsansvarig under denna terminen och jag känner att det är 

ett bra ingångsläge då jag har fått en större förståelse för hur det fungerar där och vad som 

skulle kunna förändras på smidigast sätt. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Axel Almqvist 

 

LINNEA WIGSTRÖM      

Linnea Wigström 

Vice ordförande, C.A.P.S Civilekonomprogrammet, termin 2 

       

Mitt namn är Linnea Wigström, jag fyller 20 år i juni och läser min andra termin på 

civilprogrammet här i Karlstad. 

       

Jag söker vice ordförande på C.A.P.S 2017 – 2018 för att jag vill fortsätta utveckla 

verksamheten, men också för det är något jag tror kommer passa mig som person då jag är lite 

av ett kontrollfreak som gillar att planera, strukturera samt ta ansvar. Jag har under våren 

2017 varit inköpsansvarig på C.A.P.S. Som inköpsansvarig har jag varit ansvarig för C.A.P.S 



sortiment gällande all mat och dryck, hjälpt till med arbete i baren samt utveckling av nya 

idéer inom verksamheten. Tillsammans med ansvariga i sexmästeriet anordnade vi en ny typ 

av sittning, en damsittning nu under våren. Jag planerade en tre-rätters meny, ansvarade sedan 

för matlagningen med hjälp av arbetande i baren samt serveringen med de manliga 

servitriserna. En sittning som blev väldigt lyckad med ett nytt utvecklat koncept som jag fick 

vara en del av att ta fram. Alla uppgifter i utskottet har gjort att jag fått stor kunskap och insikt 

i C.A.P.S men jag känner mig nu redo för att ta nästa steg, vilket jag hoppas blir som vice 

ordförande. Den främsta anledningen till att jag söker denna post är för att jag tycker det är 

otroligt roligt att jobba med C.A.P.S och att få vara med i utskottet är något jag är glad över 

att ha fått möjlighet till. En möjlighet jag nu hoppas få chansen att utveckla. 

       

Jag är en öppen och ärlig person vilket jag tror kommer göra att jag även passar bra in i 

Karlekons styrelse. Jag gillar att säga vad jag tycker och tänker och har alltid massor med 

idéer. För mig är det en självklarhet att man får sina uppgifter gjorda i tid så att en satt 

planering kan följas, vilket jag även anser är en grund för ett bra arbete i en styrelse. Jag vill 

främst bidra med stort engagemang och deltagande till arbete i styrelsen såväl som C.A.P.S. 

       

För att driva C.A.P.S framåt vill jag ha ett bra och nära samarbete med C.A.P.S ordförande, 

vilket jag och nuvarande ordförande har med kontinuerlig, bra kontakt. För mig är det viktigt 

med ett bra, engagerat utskott och det är svårt att uppnå utan en minst lika engagerad vice 

ordförande som deras bollplank eller en extra hand när tiden inte räcker till. 

       

Kära Karlekoniter, jag hoppas på ert fulla stöd och att ni ser mig som en bra representant för 

C.A.P.S och Karlekon. 

       

Linnea Wigström  

 

NOMINERING VICE ORDFÖRANDE C.A.P.S: 

Som vice ordförande till CAPS har vi i valberedningen valt att rekommendera Linnea 

Wigström. Hon har tidigare visat ett stort engagemang för CAPS genom att suttit i utskottet 

som inköpsansvarig vilket har gett henne en stor inblick i deras verksamhet. Hon har 

presenterat nya intressanta idéer kring hur hon vill utveckla verksamheten men även hur de 



ska kunna locka fler nya som gamla intressenter. Att Linnea är en organiserad men samtidigt 

utåtriktad person anser vi är högst optimalt för den här posten.  

 

 

 

  



ORDFÖRANDE SEXMÄSTERIET: 

JESSICA KAJS       

Hej!      

Mitt namn är Jessica Kajs och jag ansöker till posten som Sexmästare i styrelsen 2017/2018. 

Jag är 22 år och kommer från Leksand. Just nu studerar jag min andra termin på 

Civilekonomprogrammet och jag är en utåtriktad och social person som tycker om att träffa 

nya människor. 

       

Jag skulle passa bra för posten som Sexmästare för att jag gillar att ha många bollar i luften, 

att ta ansvar samt att arbeta tillsammans i grupp och få mitt utskott att vara lika engagerade 

som jag är. Som Sexmästare kommer jag göra mitt yttersta för att få mitt utskott att känna sig 

delaktiga i vad som arrangeras och att få dem motiverade till att bidra med nya idéer. Som 

ledare anser jag att det är viktigt att få alla att känna sig hörda och att utskottet ska känna att 

vi jobbar tillsammans. 

       

Under tiden jag studerat har jag bildat ett stort nätverk genom till exempel nollning och 

framförallt genom mitt engagemang i utskottet. Jag har fått en stor insyn i de olika aktiviteter 

som sexmästeriet brukar anordna och då jag varit delaktig i alla evenemang så skulle jag säga 

att jag med säker hand skulle kunna fortsätta driva sexmästeriet framåt på ett engagerat och 

utvecklande sätt. 

       

Som medlem i kommittén krävdes ett stort ansvar och brinnande intresse för att anordna en 

lyckad nollning för de nya studenterna. Jag fick en bra inblick i Karlekons värderingar och att 

vara en del av ett sådant stort projekt fick mig att vilja engagera mig mer i Karlekon och 

fortsätta bidra till att vi studenter ska umgås utöver studierna. 

       

Innan jag kom till Karlstad studerade jag ett år i Kalmar vilket har gett mig en bredare syn på 

föreningslivet och mer erfarenhet i hur andra föreningar bedriver sin verksamhet. Att ha varit 

medlem i olika föreningar och deltagit i många olika aktiviteter gör att jag kan kliva in i rollen 

som sexmästare med många olika erfarenheter och med en stor vilja att inte bara utveckla 

sexmästeriets nuvarande evenemang utan även bidra med nya idéer. 

       



Utöver mina tidigare erfarenheter så är min främsta styrka att jag har suttit i utskottet sedan i 

höstas. Jag har haft delat ansvar på tre sittningar och jag vet hur processen går till och vad 

som krävs när det gäller tid och planering. Jag skulle säga att jag är en strukturerad person 

som jobbar hårt mot de mål som är uppsatta och ger mig inte förrän vi har lyckats. 

       

Jag hoppas att jag får chansen att visa vad jag går för och att jag får chansen att ta mig an 

rollen som Sexmästare. 

       

Med vänliga hälsningar,  

Jessica Kajs     

 

NOMINERING SEXMÄSTARE: 

Vi har valt att nominera Jessica Kajs till posten som ordförande för sexmästeriet. Med tanke 

på hennes engagemang, energi och välvilja att få alla medlemmar engagerade anser vi att 

Jessicas glada energi skulle bidra med väldigt mycket positivt. Hon har presenterat nya idéer 

och tankar kring hur hon vill utveckla Karlekons studiesociala liv och hon trycker på att hon 

är högst villig att lägga ner all sin lediga tid på att utveckla vårt studentliv vilket vi finner är 

mycket positivt.  

 

  



ORDFÖRANDE NÄRINGSLIVET: 

GUSTAV KRANTZ 

Hej! 

Mitt namn är Gustav Krantz och jag läser min femte termin på Civilekonomprogrammet här 

på Karlstads Universitet, jag är 21 år gammal och denna ansökan är avsedd för posten 

Ordförande för Näringslivsutskottet.  

 

Jag söker denna posten för jag har ett brinnande engagemang för nya utmaningar samt en 

hunger för att pröva på nya saker och får nya erfarenheter och upplevelser. Med en ständigt 

strävande efter utveckling både på individuell nivå samt för Karlekon i sin helhet tror jag att 

jag kan vara en lovande tillgång för Karlekon och dess styrelse då jag har ett driv i mig och 

verkligen brinner för engagemanget inom studentlivet, förutom detta är jag en utåtriktad 

person som tillför stora mänger energi till gruppen och till största delen alltid har ett leende på 

läpparna.  

 

Jag har från början av min studietid varit väldigt engagerad i både de ena och de andra inom 

Karlekons och även resten av universitetets studentliv. Jag har tillsammans med en annan 

person ansvarat för introduktionsveckan för Karlekons nya studenter (General för nollningen 

VT16) där mycket vikt har lagt vid planering och socialt engagemang. Efter detta har jag även 

varit Marknadsföringsansvarig för CAPS under hela året 2016 där jag lärt mig mycket om 

marknadsföring samt skapat många viktiga kontakter, både inom men även utanför Karlekon. 

Efter detta har jag under våren 2017 varit ansvarig för deltävlingen i SM i ekonomi där jag 

har fått uppleva ett större ansvar då jag ansvarat över allt vad gäller tillsättning av 

projektgrupp, kontakt med styrelsen, marknadsföring, värva sponsorer och mycket annat.  

 

MVH 

 

Gustav Krantz 

 

NOMINERING ORDFÖRANDE FÖR NÄRINGSLIVET: 

Vi har valt att rekommendera Gustav till posten som ordförande för näringsliv då han har 

mycket tidigare erfarenheter som exempelvis projektledare för SM i ekonomi samt 

projektledare för nollningen som general. Han har även varit delaktig i vår samarbetspartner 



Civilekonomerna utöver sina studier. Vi anser att Gustav med sitt höga engagemang kommer 

att tillföra mycket bra till Karlekon som förening men även till sin post som ordförande för 

näringslivet. 

 


