Vice Ordförande
William Bäck
Hej!
Jag heter William Bäck och är 21 år. Jag är uppvuxen i Örebro och flyttade nyligen till Karlstad
där jag studerar min första termin på Internationella affärer.
Mitt intresse för att engagera mig i vår studentförening KarlEkon har växt fram och därför söker
jag nu posten som vice ordförande. Jag ser möjligheter i att utveckla föreningen fortsatt framåt
genom min drivkraft och målmedvetenhet.
Jag är sedan 2017 aktiv i styrelsen UF alumni i Örebro. UF alumni är ett nätverk för de som
tidigare har drivit UF-företag och gillar entreprenörskap. Nätverket tillhör Ung Företagsamhet
som är en ideellutbildningsorganisation som jobbar för att främja entreprenörskap i skolan och
finns över hela Sverige. I mitt uppdrag i styrelsen för UF alumni arbetar vi mycket i
projektform. Ett av de största projekten hittills är UF alumni Weekend 2019 som i år arrangeras
i Örebro där ca 90 stycken ungdomar från hela Sverige samlas för en helg av inspiration,
nätverkande och olika aktiviteter. I det här projektet drar jag nytta av mina starkaste egenskaper
där jag är strukturerad, organiserad och fokuserad allt för att planering och logistik skall
fungera. Utöver det så har jag kontakt med näringslivet och olika företag för att hitta potentiella
case-ägare.
Innan jag började studera i Karlstad så arbetade jag på IKEA som kökssäljare. I den här rollen
är kundkontakten mycket viktig men även att hantera flera saker samtidigt, med andra ord "ha
många bollar i luften". Därmed har jag också dragit nytta av min positiva egenskap att kunna
utföra arbeten med kvalité även under pressade situationer. En av IKEA:s största värderingar
är att jobba tillsammans vilket för mig är en självklarhet för att kunna uppnå gemensamma mål
och visioner.
Min personlighet och mina egenskaper matchar med posten som vice ordförande. Som vice
ordförande så skulle jag tillföra engagemang samt nya idéer och tankar som kan fortsätta att
driva KarlEkon framåt.
Med vänliga hälsningar,
William Bäck

Valberedningens nominering till posten Vice Ordförande
Vi nominerar William Bäck till posten som Vice Ordförande för KarlEkon. William har tidigare
erfarenheter som ledare som har gjort att han är van i en ledarroll och han är även en arbetsmyra
som ser till att få saker gjort. Med erfarenheter från tidigare styrelsearbete samt med hans
strukturella sida skulle han axla denna roll utmärkt.

Skattmästare
Martin Westerlund
Hej!
Mitt namn är Martin Westerlund och jag är 21år gammal från Västerås och pluggar min andra
termin på civilekonom programmet här i Karlstad.
Jag söker posten som skattmästare i KarlEkon eftersom jag länge har varit intresserad av hur
ekonomin sköts i olika sorters föreningar. Jag tycker också de skulle vara lärorikt att vara
skattmästare då jag få applicera praktiskt det man lär sig under tiden man pluggar, som jag
märkt under tiden jag har suttit i skattmästariutskottet.
Jag tror jag skulle passa som skattmästare då jag vill vara med och föra KarlEkon framåt samt
att jag är noggrann och gillar att hålla på med siffror.
Mvh Martin Westerlund

Valberedningens nominering till posten Skattmästare
Vi nominerar Martin Westerlund till posten som Skattmästare eftersom han idag sitter på
erfarenhet från utskottet med bl.a. kunskap om bokföringsprogrammet KarlEkon använder sig
av. Det tillsammans med hans vilja att fortsätta engagera sig i föreningen gör honom till en bra
kandidat till denna post.

Ordförande Näringsliv
Sara Eriksson
Hej!
Jag heter Sara Eriksson och söker posten ordförande för näringslivet. Jag är 19 år, kommer från
Örebro och läser första terminen i internationella affärer.
Som person är jag väldigt driven. De senaste två åren har jag jobbat bredvid studierna och när
jag inte studerat har jag haft minst två olika jobb. Anledningen till det är att jag gillar att ha
många bollar i luften, vilket är en egenskap som jag tror är viktig att ha för att sitta i styrelsen
och på den här posten.
Jag gillar även att vara ansvarstagande och som resultat av det har jag de två senaste somrarna
varit sommarjobbsansvarig på ett fastighetsbolag. Där jag fått agera länk mellan arbetsgivare
och sommarjobbarna, vilket har varit roligt och mycket lärorikt.
Jag tror att jag skulle passa på denna post dels för att jag har en stor vilja att engagera mig inom
Karlekon och för att jag tycker att Näringslivet låter som en intressant och rolig post. Jag hoppas
kunna utveckla kontakten Karlekon har med näringslivet och bidra med så mycket som möjligt
till styrelsen och resten av Karlekon.
Med vänliga hälsningar Sara Eriksson.

Karolina Skytt
Hej kära KarlEkon!
Mitt namn är Karolina och jag söker posten Ordförande Näringsliv. Jag läser min första termin
på Internationella Affärer, är 26 år och kommer ifrån Halmstad.
Jag är ny på Karlstad Universitet och i KarlEkon men långt ifrån ny i arbets- och näringslivet.
Under min gymnasietid hade jag många olika projekt på gång tillsammans med mina vänner.
Vi anordnade en klubb som vi kallade för Popklubb där vi bjöd in svenska artister till en lokal
klubb, drev även en blogg "what to do" där vi varje dag tipsade om något kul du kunde göra
just den dagen. 2009 anordnade vi en välgörenhetsgala för jordbävningen i Haiti.
Efter studenten har jag jobbat, rest runt i världen och samlat på mig erfarenheter som jag känner
att jag kommer ha stor nytta av i rollen som ordförande näringsliv.
Jag är en god lagspelare som har mottot "ensam är stark men tillsammans är vi starkare"
Anser att jag kommer passa bra som ordförande näringsliv eftersom jag är en social person som
gillar att ha mycket på gång. Jag blir mer organiserad och strukturerad desto mer jag har att
göra.
Enligt min svåger Rasmus så är effektivitet mitt "första namn", jag är en väldigt produktiv,
driven och kreativ person. När jag får ett projekt på mitt bord ger jag 100% tills det är
genomfört.
Jag är otroligt taggad på att engagera mig i KarlEkon och fortsätta utvecklas tillsammans med
er!
Tack och hej från en go och glad tjej!

Valberedningens nominering till posten Ordförande Näringsliv
Vi har valt att nominera Karolina Skytt till posten Ordförande Näringsliv. Hon är
ansvarstagande och är inte rädd för att stå upp för sina åsikter. Med stor arbetslivserfarenhet
och vilja att hjälpa även de andra posterna, tror vi att hon kan driva både sin egen post och
KarlEkon framåt.

Ordförande Sexmästeriet
Ella Söderberg
Hej! Mitt namn är Ella Söderberg, 21 år och kommer från Göteborg. Jag läser min andra termin på
civilekonomprogrammet här på Karlstads Universitet. Jag har valt att söka posten som ordförande
för sexmästeriet. Sedan dag ett här på Karlstads Universitet har jag velat engagera mig i vår härliga
förening Karlekon. På dessa två terminer har jag hunnit sitta i både sexmästeriets och CAPS utskott.
Det har varit oerhört lärorikt och jag har haft superkul men nu känner jag att det är dags att ta nästa
steg, och för mig är det att sitta i styrelsen.
Posten som sexmästare skulle passa mig för att jag tycker det är jättekul att arrangera evenemang,
hålla flera bollar i luften och träffa nya människor. Jag har alltid varit en lagspelare och fotboll har
varit en stor del av mitt liv. Jag har varit kapten i två år i mitt gamla fotbollslag, jag har därför
erfarenheten att leda andra människor men att samtidigt få dom att känna sig trygga och välkomna
in i gruppen. Genom kapten posten satt jag även med i klubbens styrelse som spelarrepresentant
där mitt jobb var att framföra spelarnas tankar och idéer till resten av styrelsen. Under min
gymnasietid gick jag på elitidrottsgymnasium då jag tränade fotboll både i skolan och med klubben.
Då var det väldigt viktigt att kunna planera sin tid för att hinna med både skolan och fotbollen.
Något som jag tror kan vara till stor hjälp när man sitter i styrelsen.
Eftersom jag är en lagspelare tror jag att jag kommer kunna tillföra en hel del i styrelsen. Hjälpa till
att skapa en härlig gruppdynamik och jag tycker alltid det är kul att samarbeta med andra människor,
så att man tillslut får fram det bästa möjliga resultat tillsammans. Jag försöker alltid ha en positiv
syn på nya idéer och vill alltid hitta en lösning på ett problem. Men för att kunna göra det behöver
jag andra engagerade medlemmar som jag kan bolla idéer, och vart kan man hitta engagerade
medlemmar om inte i styrelsen?
Som tidigare nämnt har jag suttit med i sexmästeriets utskott mellan hösten 2018 och våren 2019.
Jag har varit med och planerat flera olika event, jag var bland annat toastmaster för ovvesittningen
HT18 och toastmaster för faddermiddagen VT19. Och senast var jag vår nuvarande ordförande för
sexmästeriet Emma Palmborns hjälpreda inför vårterminens nollephest. Det var otroligt givande då
jag fick se lite mer bakom kulisserna, vad som behöver göras som t.ex att ta kontakt med potentiella
lokaler, gå på möten och själva bokningen.
Allt som vi i sexet har gjort tillsammans har varit otroligt kul och jag känner mig verkligen inte
färdig. Jag vill både utveckla gamla evenemang så väl som att tillföra nya. Personligen tycker jag
att alla evenemang som sexmästeriet har haft verkligen förgyller studietiden här i Karlstad och jag
vill fortsätta med detta. Att både nya och gamla studenter ska få det lilla extra som gör att man orkar
med dom tuffa tentaperioderna. Från mysig filmkvällar till stora finsittningar, allt behövs.
Hoppas ni tycker att jag skulle passa som den nya sexmästaren, det skulle vara så otroligt kul och
lärorikt!!
Med vänliga hälsningar Ella Söderberg

Valberedningens nominering till posten Ordförande Sexmästeriet
Vi nominerar Ella Söderberg till posten Ordförande Sexmästeriet då vi anser att efter ett år i
sexmästeriets utskott är hon nu redo att ta ett större ansvar. Ella har även erfarenhet från C.A.P.S
utskott samt varit lagkapten och haft styrelseengagemang från fotbollsklubb. Med fokus på
gruppdynamik samt hennes glädje och idéer kommer hon fortsätta utveckla posten.

Art Director
Oliver Perttunen
Hej
Jag heter Oliver och läser min 2 termin. Jag ansöker till posten Art Director för att jag vill vara
ännu mer involverad i Karlekon och sitta med i styrelsen för att utveckla Karlekon. För tillfället
sitter jag med i marknadsföring utskottet som innebär att jag har redan fått en inblick i hur Art
Director posten kommer vara eftersom posten kommer avlasta en del av marknadsföringen.
En av anledningarna varför jag söker posten är för att jag vill fortsätta med marknadsföring,
men med denna posten kommer jag kunna hjälpa till mer, samarbeta mer, påverka mer för att
förbättra marknadsföringen/Karlekon än vad jag hade gjort i utskottet. Jag är väldigt engagerad
i evenemang då jag kan vara med och ta bilder/filma eller bara vara delaktig. Sen börjar jag lära
mig olika redigeringsprogram och andra program som används i marknadsföringen. Sedan har
jag även väldigt mycket tid att lägga ner på posten och styrelsen. Detta är även ett ypperligt
tillfälle för mig att lära mig mer om att arbeta med marknadsföring då jag kommer välja det
som inriktning när det valet kommer upp.

Valberedningens nominering till posten Art Director
Vi har valt att nominera Oliver Perttunen till posten Art Director. Vi tror att Oliver med sin
erfarenhet med redigering, skapa texter till inlägg och kodning kan tygla den nya rollen Art
Director bra. Oliver ser utmaningar med den nya posten och styrelseengagemanget, men har
självinsikt och en stark vilja att utveckla den nya rollen och sig själv.

Vice Ordförande C.A.P.S.
Sara Wiman
Hej kära Karlekon!
Jag heter Sara Wiman, kommer ifrån Linköping, är 21 år gammal och läser min första termin
på programmet Internationella Affärer. Efter gymnasiet tog jag en paus från studierna och
flyttade till London, där jag bodde i ungefär ett och ett halv år. Jag bestämde mig sedan för att
flytta hem och plugga och har nu hamnat på Karlstads Universitet, jag kunde inte varit nöjdare.
Även om jag bara gått här i lite över två månader så har jag älskat varje minut. En av mina
favoritdelar sedan dag ett har varit vår fantastiska studentpub och det är därför jag nu söker
posten som vice ordförande för studentpuben C.A.P.S.
Varför skulle jag då passa på denna post? Jag är social, positiv, ambitiös och strukturerad. Jag
har även mycket att tillföra i form av erfarenhet. Under min tid i London jobbade jag på en
traditionell brittisk pub och blev även efter bara några månader befordrad till Supervisor. Det
betyder att jag fick åka på kurs och blev tilldelad en personlig licens för att sälja alkohol. Min
tjänst på baren innebar att allt ansvar låg på mig när Managern inte var på plats och jag var även
huvudsakligen ansvarig för inventering och beställning av varor men hjälpte också till med
bokning av lokalen. Jag är övertygad om att det är mycket positivt att få in nya ögon till
verksamheten som även har tidigare erfarenhet från branschen.
Jag har inte hunnit engagera mig så mycket i Karlekon som jag hade önskat men har ändå
hoppat på alla möjligheter jag fått. Under deltävlingen för SM i ekonomi ställde jag upp som
tentavakt och har även kommit med i projektgruppen för KEY-dagen i höst som bankett
ansvarig. Jag visste redan från första dagen att föreningslivet var någonting för mig och det
skulle vara otroligt roligt att sitta med i styrelsen för Karlekon och få en inblick i samt kunna
påverka verksamheten. Även C.A.P.S. eget utskott skulle vara fantastiskt roligt att jobba ihop
och bolla idéer med för att skapa en så bra upplevelse som möjligt för personal och alla som
besöker baren.
Under min än så länge korta tid här på universitetet har jag spenderat nästintill varje
torsdagskväll på C.A.P.S. om det så har varit beer pong turneringar, burgers and beers,
schlagerkvällar eller sittningar. Stämningen är alltid på topp och det finns alltid sköna
människor att umgås med. Jag jobbade även som personal för första gången häromdagen och
älskade det, då fick jag verkligen se vad det är C.A.P.S. gör bäst, skapar gemenskap. Jag söker
vice ordförande för C.A.P.S. för att jag vill förgylla vår studietid genom att bidra med en plats
där man kan ta en paus från plugget, alla känner sig välkomna och man alltid varje torsdagskväll
kan få en kall bärs i handen.
Ha det så bra, så ses vi på stämman!

Arvid Häller
Hej,
Mitt namn är Arvid Häller och jag har valt att söka posten som vice ordförande CAPS. Jag är
22 år gammal och är uppvuxen i Trollhättan. Jag studerar min andra termin på
civilekonomprogrammet. Sedan min nollning ville jag engagera mig i skolan och i KarlEkon.
Startskottet blev en utskottsplats i sexmästeriet, som har varit obeskrivligt roligt och
utvecklande. Men allt gott har ett slut och min tid i sexmästeriet lider mot sitt slut. Därför söker
jag nu denna tjänst, eftersom jag vill vara fortsatt aktiv i KarlEkon.
Innan min tid i Karlstad arbetade jag ett par år. Starten var en tjänst vid Telenors kundtjänst där
jag arbetade som teamledare. Jag hade ett team på 20 individer. Mina huvudsakliga uppgifter
var att träna upp de nya anställda, coacha och effektivisera deras arbetssätt. Här var det viktigt
med noga planering, träning och uppföljning utifrån varje individ. Vidare arbetade jag som
tulldeklarant på Volvo Personvagnar. I denna tjänst krävdes strukturering, noggrannhet i arbetet
och kontakt med leverantörer dagligen.
Mitt intresse för att vara fortsatt aktiv i Karlekon väcktes under tiden i sexmästeriet.
Sexmästeriet var väldigt givande och utvecklande. Under tiden som utskott var det viktigt att
vara engagerad, noga, att man hade framförhållning och ett öga för detaljer. Sittningar och
övriga event var tvunget att vara noggrant planerat och utfört för att det skulle bli så bra som
möjligt.
Vem är jag som person? Jag vill påstå att jag är en samarbetsvillig anpassningsbar person som
passar bra i ett grupparbeten, både i skolan och utanför. Jag har enkelt att ställa mig tillbaka ett
led som att ta en ledarroll. Man kan säga att jag är en väldigt extrovert introvert person. Jag
gillar nya utmaningar och jag gillar framförallt allt att bidra med nya roliga tillställningar till de
som är omkring mig, vilket CAPS är ett ypperligt tillfälle att visa det genom.
Utöver att jag vill vara med och bedriva vår studentbar vill jag även vara med och påverka för
våra medlemmar i så stor utsträckning jag kan. Att få sitta med i styrelsen och bedriva de frågor
som har en direkt påverkan på skolan och studentlivet. Jag är inte rädd att hamna i diskussion
vilken gör att jag kan argumentera för min sak och på så sätt bedriva frågor på ett konstruktivt
sätt.
Jag skulle passa bra för posten som vice ordförande CAPS eftersom jag är en strukturerad och
ansvarstagande individ som gillar nya utmaningar. Jag tror att mina erfarenheter inom ledarskap
och tidigare yrken kommer att bli nyttiga i arbetet med utskottet samt att driva CAPS vidare
och utveckla vår fantastiska bar till att bli ännu bättre.
Tack för mig!
Med vänlig hälsning
Arvid Häller

Valberedningens nominering till posten Vice Ordförande C.A.P.S
Till posten Vice Ordförande CAPS nominerar vi Arvid Häller, detta eftersom att vi tror att hans
tidigare erfarenheter som teamleader ger stora fördelar i att leda ett stort utskott. Det
tillsammans med sin tid i sexmästeriets utskott så har han erfarenheterna som krävs. Utöver det
har han ett stort engagemang och viljan att arbeta både med det generella styrelsearbetet och
med CAPS.

Valberedningen
Marcus Pfeiff
Hej valberedningen, Mitt namn är Marcus Pfeiff, jag är 21 år, från Stockholm och vill söka till
valberedningen. Varför jag väljer att söka är pga att jag vill vara med och se till att stämman i
sin helhet får en insyn i vilken kandidat som är mest lämpad för en styrelsepost. Jag har sen
tidigare suttit i Karlekons styrelse som ordförande för idrott, Caps utskott som inköps ansvarig
och faktotum. Dessa erfarenheter hoppas jag kunna applicera för ett bidragen till Karlekons
framtida förvaltare.
Ser fram emot att höra från er!
Marcus Pfeiff

Rebecca Lennartz
Hej,
Jag heter Rebecca Lennartz och söker till valberedningen. Jag sitter just nu som Vice
Ordförande för KarlEkon men kliver av min post nu till sommaren. Som Vice Ordförande har
jag varit valberedningens kontaktperson så har därmed bra kolla på vad posten innebär och vad
som ska göras. Då jag just nu är en del av styrelsen så har jag även en bra insyn i vad som krävs
för de olika posterna i styrelsen och tror att det kan vara till fördel om jag skulle bli invald till
valberedningen.
Ser fram emot att höra från er!
Mvh Rebecca Lennartz

Jack Norrena
Hej Valberedningen,
Jack heter jag och vill söka till valberedningen för att ta över efter er. Jag har tidigare suttit i
CAPS-utskott ett halvår och sedan i styrelsen ett år. Utöver det sitter jag i dagsläget i Kårens
valberedning. Blev även nyligen tillsatt som projektledare för KEY-dagen. Har innan jag
började studera här varit simskolechef vilket bestod av en hel del rekrytering. Alltså så har jag
goda vanor av intervjuer då jag själv tagit fram/tillsatt ett utskott, en projektgrupp,
förtroendevalda, och anställda. Jag tror även att jag har relativt bra koll på vad som behövs i
styrelsen och hur man bygger en effektivgrupp.
Ser framemot att få träffa er för en intervju.
Med vänlig hälsning
Jack Norrena

Valberedningens nominering till förtroendevalda posten Valberedningen
Vi anser att Marcus, Rebecca och Jack skulle passa bra både individuellt och som grupp i
valberedningen och därför har vi valt att nominera dem tillsammans. Med erfarenhet från
styrelsen, utskott och diverse projekt har dem en god insyn i vad Karlekon och styrelsen
behöver. Med Marcus breda inblick i föreningen, Rebeccas drivkraft och Jacks erfarenhet så är
vi övertygade om att de kommer fortsatta utveckla valberedningen framåt.

