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Vice Ordförande
Evelina Näsén
Hej KarlEkon!
Jag heter Evelina Näsén och är en 21-årig tjej som kommer från Östersund. Just nu så läser jag min
fjärde termin på Civilekonomprogrammet inriktning företagsekonomi. Jag söker till posten vice
ordförande och en plats i KarlEkons styrelse under 2021/2022.
Jag är en glad och positiv person som gärna sprider positiv energi i min omgivning. Skulle även
beskriva mig som en omtänksam person som bryr mig väldigt mycket om de i min omgivning. Att ha
varierade arbetsuppgifter som vice ordförande har tycker jag är väldigt roligt eftersom detta innebär att
man får göra många olika saker vilket är otroligt lärorikt. Jag anser även att mina tidigare erfarenheter
som simskolelärare skulle hjälpa mig mycket i rollen som vice ordförande eftersom vikten av att
planering, struktur och ansvar anser jag är viktiga delar i de båda rollerna.
Innan jag vart antagen till Civilekonomprogrammet så visste jag att jag ville ha ett aktivt och
engagerat studentliv. Jag har sedan jag började hösten 2019 engagerat mig ett flertal gånger i
KarlEkons evenemang. Jag har varit företagsvärd på KEY-dagen, crew på kontaktmannakonferensen,
med i projektgruppen för SM deltävlingen i ekonomi samt KEY-dagen 2020. Är även med i
projektgruppen för KarlEkons 40-årsjubileum som jag hoppas kan bli av inom kort. Utöver detta har
jag även fått äran att vara sekreterare på tre av KarlEkons stämmor. I och med att jag har engagerat
mig i olika engagemang så har jag fått en stor inblick i föreningen och hur den fungerar.
Jag har valt att söka till vice ordförande och en plats i styrelsen eftersom jag tycker det är superroligt
att engagera mig och vill även vara med och utveckla föreningen för nuvarande och framtida
KarlEkoniter. Så om jag skulle få äran att bli KarlEkons nästa vice ordförande så skulle jag bli extremt
tacksam och jobba vidare med föreningen och bidra till skapande av nätverkande!
Med vänliga hälsningar, Evelina Näsén

Astrid Norgren
Hej! Mitt namn är Astrid Norgren och jag är 20 år gammal. Just nu är jag inne på min andra termin på
civilekonomprogrammet här i Karlstad. Jag har alltid tyckt att det varit roligt att engagera mig i
aktiviteter utanför skola och har tidigare gjort det under min gymnasietid som ordförande för
elevkåren som fanns på skolan. Detta har även följt med mig till universitetslivet och idag är jag med i
sexmästeriets utskott, där vi tyvärr endast kunnat anordna en Ovve-försäljning på grund av de rådande
omständigheterna. Nu är jag dock sugen på att både få mer ansvar och att engagera mig ännu mer
inom KarlEkon genom rollen som viceordförande. Samt att jag ser det som en möjlighet för mig att
utvecklas och lära känna nya människor!
Som person skulle jag säga att jag är väldigt glad, social och försöker alltid ha en positiv inställning
till allt. Jag är även en driven person som gillar nya utmaningar och att ha kontroll, vilket jag tror är
passande egenskaper för en viceordförande. Arbetsuppgifterna som viceordförande skulle även passa
mig då jag tycker om att ta mig an varierade uppgifter. Om jag skulle bli vald till viceordförande så
skulle jag ha mycket att lära mig kring allt KarlEkon gör, men det är något jag skulle se framemot att
göra!
Med vänliga hälsningar, Astrid Norgren
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Leila Kafaii
Hej!
Mitt namn är Leila Kafaii. Jag är 20 år gammal och kommer ursprungligen från Karlstad. Jag sitter för
närvarande som vice ordförande för CAPS i KarlEkons styrelse. Den senaste mandatperioden har sig
inte varit lik, vi har inte haft möjligheten till att ha en öppen verksamhet på samma sätt som tidigare,
vilket har lett till betydligt mindre styrelsearbete än förväntat.
Jag är en väldigt driven och engagerad person. Under hela min studietid innan universitetet har jag
varit engagerad i diverse studentkårer och elevråd, vilket gjorde att det föll naturligt för mig att söka
till styrelsen. Innan och under min styrelsetid var jag med som crew på Kontaktmannakonferensen,
tentavakt under deltävlingen i SM i ekonomi, samt en del av företagsgruppen under KEY-dagens
digitala upplaga 2020. Efter ett år inom styrelsen känner jag att jag vill utveckla mig själv och mitt
arbete genom att engagera mig ytterligare och det är därför jag nu väljer att kandidera till vice
ordförande för KarlEkon.
Genom samlad erfarenhet under mina snart 2 år i föreningen anser jag ha en god översikt över
föreningen och hur den styrs. Jag tror att min erfarenhet av den nuvarande mandatperiod har gett mig
en god förståelse för vad som krävs och förväntas av en vice ordförande och anser att jag med min
struktur och vilja kommer att kunna göra ett bra jobb.
Om jag skulle få chansen att sitta ytterligare ett år i styrelsen, men nu som vice ordförande så skulle
mitt primära fokus ligga på att öka engagemanget. Jag anser inte att man under min tid som studerande
på Karlstad Universitet har lagt tillräckligt med fokus på det roliga som styrelsearbetet innebär och på
så sätt lockat intresset, vilket visat sig tydligt på de senaste tre stämmorna med ett nedåtgående
intresse. Jag kommer därför att satsa mycket på att öka engagemanget genom att framföra den
informella sidan gentemot medlemmarna emellan stämmorna där den formella sidan framförs.
Med vänliga hälsningar, Leila Kafaii

Valberedningens nominering till posten Vice Ordförande
Vi i valberedningen har valt att nominera Astrid Nordgren till posten som Vice Ordförande. Astrid är
en glad och social person som inte är rädd för att ta en ledarroll. Astrid har tidigare erfarenheter som vi
anser passa utmärkt för posten. Med sin stora vilja för engagemang och vilja att ta sig an nya
utmaningar, tillsammans med kännedomen om vilket arbete som åligger henne, anser vi i
valberedningen att Astrid kommer passa utmärkt in i styrelsen och som Vice ordförande.
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Sekreterare
Alva Jansson
Hej! Mitt namn är Alva och jag är en 23-årig tjej som läser andra terminen av
civilekonomprogrammet. Utöver att jag pluggar spelar jag även fotboll och jobbar extra i en Willys
butik. Jag är en glad och social person som gillar att engagera mig i nya saker.
Sedan jag började studera, har jag haft ett intresse för att engagera mig i KarlEkon. Jag är en nyfiken
person som söker till posten som sekreterare för att jag vill vara en del av styrelsen. Genom det här
kan jag vara med och påverka samt utveckla KarlEkons framtid. Att söka till denna post är även ett
steg till att utmana mig själv och utvecklas som person, men även för att göra något som jag inte har
testat förut. Jag trivs med att jobba i grupp och jag är en person som gillar att få människor att känna
sig välkomna och engagerade.
Jag passar på sekreterarposten för att jag är en strukturerad person som gillar att ta ansvar. Jag har
under tidigare arbetslivserfarenheter blivit tilldelad ansvarsposter, vilket är något som jag har
utvecklats med och som jag tycker är roligt. Eftersom jag är ansvarsfull och strukturerad, är jag i
grupp en person som människor visar tilltro till. Jag ser mina egenskaper som en fördel hos en
sekreterare, och tror även att jag skulle ta med mig mycket av dem lärdomarna i framtiden.
Med vänliga hälsningar, Alva Jansson

Anna Eriksson
Hej! Mitt namn är Anna Eriksson, är 20 år och kommer från början från Tjörn, 7 mil norr om
Göteborg. Jag läser just nu min fjärde termin på civilekonomprogrammet och söker rollen som
sekreterare för KarlEkon. Varför skulle just jag bli invald som KarlEkons nya sekreterare?
Jag har tidigare testat på att engagera mig inom KarlEkon, genom att vara en del av KEY-dagens
projekt grupp. Detta var något som jag tyckte vara roligt, och nu vill jag ta ett steg längre och utnyttja
möjligheten att få vara en del av KarlEkons styrelse. Som person är jag väldigt ordningsam och
strukturerad vilket gör att ansvaret som sekreterare skulle passa mig.
Denna post innebär även en del administrativt arbete vilket jag tycker är roligt och något jag arbetar
med på lov och lediga dagar på Tjörns Sparbank. Mina arbetsuppgifter på Tjörns Sparbank innefattar
hantering av veckorapporter, uppdatering av dokument samt att se till att all personal har tillgång till
den senaste informationen.
På grund av min tidigare erfarenhet samt intresset för att engagera mig som en del av styrelsen tror jag
att sekreterare är den rollen som skulle passa mig bäst. Hoppas detta är något jag får möjlighet att visa
er genom att bli invald som sekreterare och en del av KarlEkons styrelse.
Med vänliga hälsningar, Anna Eriksson

Valberedningens nominering till posten sekreterare
Vi i Valberedningen har valt att nominera Anna Eriksson till posten som sekreterare. Med goda
tidigare erfarenheter och passande egenskaper såsom ordningsam och strukturerad för posten ser vi
henne som ett bra tillskott till styrelsen. Anna visar dessutom på en stor nyfikenhet i att engagera sig i
föreningen och bidra med sin expertis till KarlEkon.
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Skattmästare
Hanna Edlund
Hej!
Jag heter Hanna Edlund, den 11 augusti fyller jag 22 år och kommer ursprungligen från Lidköping.
Jag läser just nu min fjärde termin på civilekonomprogrammet och jag söker till posten Skattmästare.
Jag som person är väldigt framåtriktad, driven och trivs väldigt bra i sociala sammanhang. Jag är
väldigt mogen av mig vilket ger en följd av att jag bland annat alltid tar mitt ansvarsområde på fullaste
allvar. Jag är i många lägen kreativ gällande utveckling och förbättring då det för mig är viktigt att
komma på sätt som tar oss i rätt riktning. Det finns en stor drivkraft inom mig till att alltid sträva efter
utveckling och det bättre. Jag gillar att pröva nya saker och känner nu att det är dags att
förhoppningsvis bli en styrelseledamot. Att starta och driva en konversation med många individer
inkluderade är en situation jag trivs väldigt bra i. Det gör att jag tror att jag kommer bidra med mycket
till styrelsen, så som kreativa idéer och många skratt. Jag har sedan start i Karlstad varit nyfiken på att
vara en styrelseledamot och bedriva föreningen framåt, jag är stolt representant över vad KarlEkon stå
för och vad de bidrar med till studentlivet.
Gällande posten jag söker tror jag att jag är perfekt lämpad för att kunna axla rollen då jag är väldigt
strukturerad, nyfiken och engagerad. Jag har tidigare suttit med i CAPS utskott som personalansvarig,
vilket gav mig mer insikt till just CAPS verksamhet till skillnad från den posten jag söker. Utifrån vad
befattningsbeskrivningen innehåller kring posten jag söker så kände jag att det är den post som
fångande mitt intresse mest, jag vill lära mig mer om postens innehöll för att utöka mina kunskaper
kring ämnet, samt att när jag finner något intressant är jag 110% fokuserad och intresserad. Jag har
även pratat med Celina och ska i morgon, måndag, träffa henne för att få en ännu tydligare bild över
vad skattmästaren gör, för att själv känna mig väl förberedd om jag blir invald samt även vara insatt i
vad som krävs utifrån mig som person för att kunna hantera posten och dess arbete korrekt och på
bästa sätt.
Jag har under alla mina år tränat olika former av sporter, främst fotboll, något som gjort mig till en
lagspelare. Definitionen av en lagspelare för mig är ett gott samarbete, att alla får vara delaktiga och
känna sig viktiga i det arbete man utför. Jag anser att det är extremt viktigt att lyssna på personer i sin
omgivning inte bara för att låta dem få sin röst hörd utan även för att jag tror att det bästa utfallet blir
när man hört flera olika åsikter och synvinklar, då man väldigt sällan sitter på det bästa svaret ensam.
Det gör att jag känner mig trygg i att vända mig till styrelsen vid frågor gällande min post, men även
också trygg i att stötta upp och hjälpa de andra ledamöterna när dem behöver det. Jag är väldigt
självständig och strukturerad av mig, vilket gör att jag kommer klara av både rollen som skattmästare,
skolan och extrajobb utan problem, det med hjälp av struktur och ordning i min kalender.
OM jag blir invald så är jag väl införstådd med att jag inte bara arbetar med frågor kring ekonomin
utan att jag är en viktig del av KarlEkon som förening genom att vara en styrelseledamot. Här vet jag
att jag kan tillföra goda resonemang för att få ut bland annat maximal medlemsnytta men även också
en objektiv syn på olika frågor och diskussioner, vilket jag anser är viktigt att man är väl införstådd i,
att man är ett lag trots att man besitter olika poster och ansvarsområden, precis som i ett fotbollslag!
Med vänlig hälsning, Hanna Edlund
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Valberedningens nominering till posten Skattmästare
Vi i Valberedningen har valt att nominera Hanna Edlund till posten Skattmästare. Hanna är en
strukturerad person med ett intresse för redovisning vilket är något som krävs för denna post, hon har
även erfarenheter i C.A.P.S utskott och av lagsporter vilket vi tror att hon skulle ha nytta av i styrelsen.
Hennes positiva och utåtriktade personlighet tror vi skulle vara ett gott tillskott till styrelsen.

Ordförande Näringsliv
Alireza Rasooli
Hejsan!
Mitt namn är Alireza Rasooli. Jag studerar termin 2 på Civilekonomprogrammet på Karlstads
universitet och skulle vilja ansöka till posten ordförande för Näringslivsutskottet.
Jag har en stor vilja av att regelbundet vara i kontakt med många människor då jag anser att det är
viktigt för min personliga utveckling och framför allt trivs jag bäst på det sättet. Därför vill jag gärna
ha en karriär inom fält där kommunikation och samspel med andra utgör grunden för arbetet.
Som person har jag en analytisk förmåga och är bra på att se den komplicerade verkligheten som den
är samtidigt som jag kan göra förenklingar för att komma fram till lösningar. Med en djup och bred
betraktelse och ett systematiskt och uppdelande arbetssätt anser jag att förutsättningarna för att komma
i mål är utmärkta och detta är vad jag försöker använda i allt jag gör.
En stor anledning till att jag vill vara med i styrelsen som ordförande för Näringslivsutskottet är den
värdefulla erfarenhet som erhålls, på flera plan. Förutom att det är en bra merit, skulle det vara oerhört
utvecklande för mig som person. Att arbetet är praktiskt är också värdefullt i sig, då det är ett bra
komplement till allt som inlärs i teorin och inte minst en bra möjlighet att vara i kontakt med företag
som är verksamma inom fält som berör våra studier. Dessutom vet jag att det krävs en viss nivå av
professionalism när det kommer till kontakt med framför allt näringslivet och det är ännu en orsak till
att jag söker till detta utskott, de utmaningar som det medför.
I år är jag med i Näringslivsutskottet med Sebastian som ordförande och har fått höra en hel del från
honom vad det innebär att ha den posten, och vilket ansvar det medför. Att jag redan är insatt i vad
utskottet gör rent praktiskt och har en viss insyn i hur saker och ting fungerar är vidare en fördel och
en utmärkt förberedelse för att vara ordförande för utskottet.
Med vänliga hälsningar, Alireza Rasooli

Valberedningens nominering till posten Ordförande Näringsliv
Vi i valberedningen har valt att nominera Alireza Rasooli till ordförande för näringslivsutskottet.
Alireza är en lugn person som är duktig på att få saker gjort. Alireza har en stor vilja att ständigt
utveckla sig själv och KarlEkons relationer. Med sin erfarenhet från utskottet det senaste året och
insikt vad som kommer krävas av honom det kommande året kommer han att passa bra på posten.
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Ordförande Sexmästeriet
Linnéa Hansson
Hej! Mitt namn är Linnéa Hansson och jag är vid skrivande stund hela 20 år. I grund och botten
kommer jag från Trollhättan, men har nu funnit mina vägar till Karlstad och läser min fjärde termin på
Civilekonomprogramet. Jag är en väldigt aktiv person som älskar att ha flera bollar i luften, mycket
saker på gång och undviker helst att sitta still utan projekt att arbeta med. Positiv och social är även två
starka egenskaper jag har, vilket är något jag anser vara väldigt viktigt hos ordförande för
studiesociala, även för en del av KarlEkons styrelse över lag.
Jag tycker att det är extremt viktigt att det händer saker utöver plugget, studietiden är något att
verkligen ta vara på och det vill jag hjälpa KarlEkons medlemmar att göra! Planering skulle kunna
vara mitt mellannamn för det är något jag inte klarar mig utan, detta bidrar då även till att jag är en
väldigt strukturerad person och har stenkoll på allt som händer runt omkring mig.
Att ta över som ordförande för studiesociala är något jag verkligen vill göra, samt en post jag tror
skulle passa mig. Dels tycker jag mycket om att träffa nya människor och framförallt att få planera och
styra upp olika arrangemang - allt från att kontakta ägare av en lokal, till att skriva manus och fixa en
fotovägg. Att få sitta med i styrelsen och även ha mitt egna utskott tror jag hade passat mig perfekt.
Jag älskar att få samarbeta och plocka fram nya och roliga idéer, men även att denna gången få vara
den som tar kommandot.
Under höstterminen 2019 samt vårterminen 2020 har jag suttit med i studiesocialas utskott, samt fått
vara toastmaster på julsittningen. Detta arbete har gett mig en bra inblick i hur sexmästeriet sköts och
går till. Ansvar är något jag gillar att ha, till exempel har jag varit elevambassadör på mitt gymnasium
vilket innebar att jag fick planera träffar med potentiella elever samt arrangera öppet hus på skolan.
Sedan har jag snart suttit två terminer i C.A.P.S utskott, vilket gett mig ännu mer bra erfarenhet, samt
insyn i KarlEkon och studentlivet här!
Jag skulle vilja bli ordförande på grund av hundra olika anledningar, som skulle kunna göra min
ansökan hur lång som helst. Jag vill ha mer erfarenheter, jag vill prova på att vara en del av styrelsen
och få se allt jobb bakom hela KarlEkons förening samt lära känna nya människor. Jag är inte klar
med studiesociala än, att sitta med i utskottet är bland det roligaste jag gjort och nu är jag beredd att ta
det steget längre med mer ansvar och driva alla evenemang och sittningar vidare!
Nu fick jag inte två hela riktiga terminer att vara med i studiesocialas utskott, på grund av corona, men
jag hoppas att mitt driv och engagemang väger upp för det ändå! Hoppas ni tycker att det låter som att
jag passar som KarlEkons nya studiesociala ordförande och att jag får chansen att visa vad jag går för
och styra ihop ännu fler roliga evenemang för föreningens medlemmar.
Med vänlig hälsning, Linnéa Hansson

Valberedningens nominering till posten Ordförande Sexmästeriet
Vi i Valberedningen nominerar Linnéa Hansson till posten Ordförande för Sexmästeriet då hon har ett
starkt driv, social, engagerad och gillar att planera event samt att det sker event kontinuerligt. Linnéa
har tidigare suttit med i sexmästeriets utskott, utöver detta har hon suttit med i C.A.P.S utskott och
KEY-dagens projektgrupp där planering varit i fokus. Linnéas tidigare erfarenheter och hennes driv
kommer passa till posten samt bidra till en positiv utveckling till både sexmästeriet och KarlEkon.
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Vice Marknadsföring
Inga inkomna ansökningar

Valberedningens nominering till posten Vice Marknadsföring
Baserat på ovanstående information nominerar vi Vakant till posten som Vice Marknadsföring.

Ordförande Utbildning
Inga inkomna ansökningar

Valberedningens nominering till posten Ordförande Utbildning
Baserat på ovanstående information nominerar vi Vakant till posten som Ordförande Utbildning.

Vice C.A.P.S
Inga inkomna ansökningar.

Valberedningens nominering till posten Vice C.A.P.S
Baserat på ovanstående information nominerar vi Vakant till posten som Vice C.A.P.S.

Valberedningen
Inga inkomna ansökningar

Valberedningen nominerar inte sina efterträdare
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