Välkommen till Karlstads universitet och studentföreningen
KarlEkon!
Mitt namn är Johannes Dahlberg och jag är ordförande för KarlEkon,
ekonomistudenternas förening. Jag vill härmed hälsa dig varmt välkommen till Karlstad
och KarlEkon genom att berätta lite om oss och din introduktion
som startar måndagen den 18/1. Mer om det längre ner!
Till universitetet kommer vi från olika situationer i livet men två
saker har vi alla gemensamt, ett intresse för ekonomi och ett
studentliv framför oss. Jag satt i precis er sits hösten 2019 och jag
vet hur mycket frågor och funderingar man har inför studiestarten.
Jag hade inte mycket förväntningar på studentlivet och visste inte
alls vad jag skulle tro om att studera på universitetet. Jag kände
ingen i min klass och jag var allmänt fundersam kring allting om
jag ska vara helt ärlig, men redan från min första dag här började
jag att känna mig hemma och det har jag KarlEkon att tacka för.
Föreningen har inte bara stöttat mig i studierna utan också fått mig
att lära känna så otroligt mycket människor och gett mig en riktig
KarlEkon-familj här i Karlstad.
KarlEkon är en utbildningsförening vid Karlstads
Universitet och vi finns till för dig. Vårt mål är att vara
ett stöd för dig under din tid på universitet och hela
vägen ut i arbetslivet. Vårt största och främsta syfte är
att bevaka din utbildning vid Karlstads universitet för att
säkerställa en hög akademisk nivå. Vi arbetar bland
annat med att hjälpa enskilda studenter med problem
som uppstår, ha god och kontinuerlig kontakt med
universitetet samt att aktivt driva frågor inom Sveriges
Ekonomföreningars Riksorganisation.

Studentlivet
Tillsammans med KarlEkons styrelse och alla våra engagerade medlemmar gör vi vårt
allra bästa för att din studietid i Karlstad ska bli så rolig och lärorik som möjligt. Vi
anordnar olika aktiviteter minst en gång i veckan under hela året, allt från
idrottsaktiviteter, sittningar, en skidresa och introduktioner till föreläsningar, en
arbetsmarknadsdag och studiecirklar. Sist men inte minst så driver vi också
studentpuben C.A.P.S. som ligger uppe på Campus! Så oavsett om du är intresserad
av idrott, vill skapa kontakter i näringslivet, är intresserad av utbildningsbevakning eller
bara vill träffa studiekamrater och ta en öl till lite schysst musik, så har KarlEkon allt för
dig.
Vi drivs helt och hållet av studenter och söker alltid nya
engagerade medlemmar så om du vill vara med och engagera
dig och fortsätta utveckla och förbättra studentlivet i Karlstad så
söker KarlEkon alltid studenter till våra olika utskott och projekt
under året.

Bild på KarlEkon styrelse
Har du några funderingar gällande KarlEkons verksamhet eller vill lära känna mig, min
styrelse och föreningen bättre? Kika in på vår hemsida, www.karlekon.com eller våra
olika kanaler, sök på ”KarlEkon” så hittar du oss!
Om du har ytterligare frågor så svarar jag mer än gärna på sms, samtal, mail eller om
du stoppar mig när du ser mig på universitetet. Jag ser verkligen fram emot att träffa
alla er nya studenter antagna till Internationella affärer VT-21. Jag vill så gärna lära
känna er alla så tveka inte på att om du ser mig säga hej, ställa frågor eller bara
snacka!
Varmt välkommen till Karlstad och vår KarlEkon-familj!

Sök på: KarlEkon

Nog om KarlEkon, nu snackar vi lite introduktion istället!
Varmt välkommen till introduktionen för VT-21!
Vi börjar allt med att önska er hjärtligt välkomna till att delta på
introduktionen för VT-21 och säga GRATTIS till att ni nu börjar på en av livets
roligaste resor!!
Introduktionen är till för att ge er nya studenter i Karlstad en chans till att
starta studietiden på bästa sätt! Även om man är här för att studera är det
viktigt att ha kul däremellan och introduktionen är en kickstart för er nya
studenter på detta äventyr. Introduktionen ger en bra möjlighet för nya
studenter att lära känna båda andra studiekamrater och studenter som
redan pluggat ett tag.
I år kommer introduktionen inte se ut som den traditionellt sett vanligtvis
brukar göra på grund av den rådande situationen. Vi är givetvis måna om att
följa myndigheternas restriktioner och detta hindrar oss från att ha en fysisk
introduktion som man annars brukar ha i uppstarten av terminen. Detta
innebär att vi kommer smygstarta er introduktion på ett annorlunda sätt i år
med två välkomstdagar på zoom!
Måndagen den 18/1 kl 16:00 kommer vi hålla i en uppstart där du får en
presentation av din nya studentförening och annan viktig information.
Fredagen den 22/1 (kl 17:00) kommer innehålla mer lekar och aktiviteter för
att du som ny student ska få chansen att lära känna andra nya studenter!
Självklart vill vi ge er chansen att få delta även på en fysisk introduktion och vi
har därmed valt att skjuta fram denna till vecka 14 (5-10 april), då vi
förhoppningsvis kan ge er chansen att få lära känna varandra på plats och
inte enbart bakom en dataskärm!
------------------

Det är vi, Amanda och Agnes, som är generaler för årets introduktioner och vi
har tillsammans med vår kommitté planerat introduktionen för er. Vi hoppas
såklart att så många som möjligt av er kommer att vilja delta (både v. 3 och v.
14), men självklart är allt frivilligt.
Mer information kring introduktionen kommer ni att hitta via den
Facebookgrupp ni kommer få en länk till via sms. Ni kan också söka på
facebook efter “Karlekon introduktion VT-21”.
Om ni har några som helst frågor är ni varmt välkomna att höra av er till oss!
Hoppas vi ses!
Glada hälsningar Amanda och Agnes
introduktion@karlekon.com
Amanda - 070 328 44 09
Agnes - 072 233 72 24

