
Ordförande marknadsföringsutskottet - Emma Schlyter 
Emmas ansökan:
Hej, 

Jag heter Emma Schlyter och är 22 år gammal. Jag studerar min tredje termin på 
civilekonomprogrammet här i Karlstad. I och med mitt intresse för marknadsföring vill jag 
nu ta nästa steg och söka ordförande marknadsföring. 

Eftersom jag älskar allt som har med foto och film att göra vill jag fortsätta producera roliga 
och intresseväckande videos för Karlekon som kan locka fler studenter till vårt studentliv. 
Jag ser mycket potential och idéer om hur man kan driva Karlekons marknadsföring framåt 
med ett kreativt utskott samt mer fokus på film. 

I och med att jag suttit i marknadsföringsutskottet i nästan ett år har jag god erfarenhet och 
inblick i vad som krävs som ordförande. Jag var engagerad i mitt utskott och känner nu att 
jag är redo för att ta mer ansvar. Jag är även engagerad i KEY-dagen där jag är ansvarig 
för marknadsföringen. Där har jag bland annat redigerat film, marknadsfört inlägg på 
Instagram samt Facebook. Jag har god erfarenhet av redigering av film och lite erfarenhet 
av Photoshop. Jag ser även mig själv som en kreativ person med många roliga och 
nytänkande idéer. Eftersom jag har en youtube kanal där jag ständigt jobbar med att 
marknadsföra mina filmer gäller det att hela tiden tänka kreativt och hänga med i den 
tekniska utvecklingen. Jag vet att jag hade gjort ett strålande jobb som ordförande för 
marknadsföring! 

Med vänlig hälsning, Emma Schlyter 

Vår nominering:

Vi har valt att nominera Emma Schlyter till posten som ordförande för 
marknadsföringsutskottet, då hon har en enorm erfarenhet inom ämnet. Emma har tidigare 
suttit i det aktuella utskottet under ett års tid samt suttit som marknadsföringsansvarig i 
Jusek vilket gör henne till en mycket lämplig kandidat. Hon har även en youtube kanal 
samt erfarenheter inom photoshop vilket gör att vi anser att hennes erfarenheter kommer 
att passa utmärkt in på posten. Hon har även under vår intervju fört fram nya planer för 
bland annat hur utskottet ska planeras. Med sina tidigare ledarerfarenheter och sin glädje 
och positivitet anser vi att Emma skulle göra ett kanonjobb i Karlekons styrelse.



Ordförande för Karlekon - Julia Zakrisson
Julias ansökan:
Mitt namn är Julia Zakrisson, jag är 23 år gammal, läser min tredje termin på 
civilekonomprogrammet och nu ska jag berätta för er varför just jag passar som 
Ordförande för KarlEkon! 

När jag flyttade till Karlstad för drygt ett år sen visste jag knappt vad föreningsliv innebar 
men förstod direkt att det var något för mig. Sedan jag började engagera mig i KarlEkon så 
har jag verkligen vuxit som person och insett att engagera sig är det roligaste som finns. 
Jag ser posten som Ordförande som utmanande men väldigt rolig då jag gillar att 
utvecklas och ha mycket saker att göra. Jag som person är strukturerad, social och framåt. 
Jag tror att jag med min positiva attityd, min ständiga strävan efter utveckling och min 
målmedvetenhet kommer fortsätta driva KarlEkon framåt i samma riktning som tidigare 
Ordförande. 

När jag under nästan ett år satt i marknadsföringsutskottet och jobbade nära min 
dåvarande ordförande fick jag en inblick i styrelsearbetet. När jag sedan blev adjungerad 
som Ordförande för Marknadsföring satte jag direkt upp som mål att höja kvalitén på 
materialet KarlEkon lägger ut och att på ett mer genomtänkt sätt få ut informationen till 
våra medlemmar och vilket jag anser att vi är på god väg mot.

Jag sitter även just nu i projektgruppen för KEY-dagen där jag tillsammans med ytterligare 
en person anordnar en bankett för ungefär 100 personer samt är ambassadör för 
Karlstads Universitets snapchat. 

Jag anser att jag med mitt tidigare engagemang och min nuvarande post som Ordförande 
för Marknadsföring är redo att ta över posten som Ordförande för KarlEkon. Jag hoppas 
och ser fram emot att få fortsätta att driva vår kära förening framåt tillsammans med övriga 
i styrelsen. 

Vi ses på stämman! 

Julia 

Vår nominering: 

Julia sedan tidigare suttit i utskottet för marknadsföring sedan hon började på universitetet, 
hon har även erfarenhet av styrelsearbetet sen en period tillbaka. Hon är en social och 
utåtriktad tjej som inte har några problem med att stå upp för sin åsikt och därav anser vi i 
valberedningen att Julia är en lämplig kandidat för posten ordförande för Karlekon. Med 
sitt engagemang och sin vilja att utveckla Karlekon som förening tror vi att Julia kommer 
att göra ett strålande jobb.



Ordförande för idrottsutskottet - Alexander Lundqvist & Radvile Zinkeviciute 
Radviles ansökan: 
Hej!

Mitt namn är Radvile och jag läser första terminen på civilekonomprogrammet. Jag är 
snart 20 år gammal och kommer från Småland, Vetlanda. Jag blev riktigt intresserad när 
Karlekon informerade om att söka till styrelsen. Jag är intresserad av två olika poster så 
det spelar ingen roll vilken av dem jag får. De posterna jag är intresserad av är: 
Ordförande för idrott och sekreterare.

Jag är aktiv person och har varit det i många år. På min fritid tränar jag ca fem gånger i 
veckan på gym. Har även gått som extra kurs på gymnasiet som hette aktivitetsledarskap 
med inriktning styrketräning som gick ut på att träna på gym, lära sig muskler och hur de 
fungerar och träna på att vara PT samt lägga upp ett träningsschema. Som liten har jag 
hunnit testa på fotboll, orientering och dans. Har alltid varit intresserad av sport och tycker 
det är kul att Karlekon har olika sporter att gå på! Jag är väldigt driven och social, så att 
träna med mig blir aldrig tråkigt! Därför tror jag att jag skulle passa som ordförande för 
idrott.

Sen är jag också intresserad av sekreterare posten. Jag är väldigt noggrann när det gäller 
mina egna dokument och andras. Har i flera år tagit hand om pappas jobbdokument och 
privatekonomi. Har rätt så goda kunskaper i excel då det var det jag fick mest använda när 
jag hjälpte pappa. Har också varit ekonomiansvarig för UF-företag. Då fick jag söka efter 
sponsorer och använda excel för bokföring. Därför tror jag att jag kan passa som 
sekreterare!

Mvh Radde

Alexanders ansökan: 
Hej, 
 
Mitt namn är Alexander och jag är snart 22 år gammal. Jag önskar söka posten som 
idrottsansvarig för KarlEkon, men kan även tänka mig posten som sekreterare. 
 
För tillfället tränar jag aktivt och har sedan tidigare år varit med i olika idrottsföreningar. Jag 
har god hand med människor i grupp och tycker om nya utmaningar. 
 
Likadant är jag en noggran och ansvarsfull person som tycker om att hålla ordning och 
reda. Därav skulle posten som sekretera också kunna passa mig. 
 
Tack på förhand!
 
Med vänlig hälsning, Alexander 

Vår nominering: 
Vi har valt att nominera Radvile till posten för idrottsutskottet då hon vi finner att hon är 
mycket lämplig med tanke på sina tidigare erfarenheter inom idrotten. Hon har även under 
vår intervju varit noga med att informera kring hennes framtidsplaner och visioner med 
posten vilket vi anser låter väldigt bra. Hennes ambition och utvecklingstankar med posten 
ser vi som något väldigt positivt och hon har raka och konkreta lösningar till de ”problem” 



som finns i dagsläget. Vi finner att Radvile är är högst optimal för posten och vi tror att hon 
har möjligheten att utveckla den ytterligare några steg. 
Sekreterare - Alexander Lundqvist & Radvile Zinkeviciute 
Radviles ansökan: 
Hej!

Mitt namn är Radvile och jag läser första terminen på civilekonomprogrammet. Jag är 
snart 20 år gammal och kommer från Småland, Vetlanda. Jag blev riktigt intresserad när 
Karlekon informerade om att söka till styrelsen. Jag är intresserad av två olika poster så 
det spelar ingen roll vilken av dem jag får. De posterna jag är intresserad av är: 
Ordförande för idrott och sekreterare.

Jag är aktiv person och har varit det i många år. På min fritid tränar jag ca fem gånger i 
veckan på gym. Har även gått som extra kurs på gymnasiet som hette aktivitetsledarskap 
med inriktning styrketräning som gick ut på att träna på gym, lära sig muskler och hur de 
fungerar och träna på att vara PT samt lägga upp ett träningsschema. Som liten har jag 
hunnit testa på fotboll, orientering och dans. Har alltid varit intresserad av sport och tycker 
det är kul att Karlekon har olika sporter att gå på! Jag är väldigt driven och social, så att 
träna med mig blir aldrig tråkigt! Därför tror jag att jag skulle passa som ordförande för 
idrott.

Sen är jag också intresserad av sekreterare posten. Jag är väldigt noggrann när det gäller 
mina egna dokument och andras. Har i flera år tagit hand om pappas jobbdokument och 
privatekonomi. Har rätt så goda kunskaper i excel då det var det jag fick mest använda när 
jag hjälpte pappa. Har också varit ekonomiansvarig för UF-företag. Då fick jag söka efter 
sponsorer och använda excel för bokföring. Därför tror jag att jag kan passa som 
sekreterare!

Mvh Radde

Alexanders ansökan: 
Hej, 
 
Mitt namn är Alexander och jag är snart 22 år gammal. Jag önskar söka posten som 
idrottsansvarig för KarlEkon, men kan även tänka mig posten som sekreterare. 
 
För tillfället tränar jag aktivt och har sedan tidigare år varit med i olika idrottsföreningar. Jag 
har god hand med människor i grupp och tycker om nya utmaningar. 
 
Likadant är jag en noggran och ansvarsfull person som tycker om att hålla ordning och 
reda. Därav skulle posten som sekretera också kunna passa mig. 
 
Tack på förhand!
 
Med vänlig hälsning, Alexander 

Vår nominering: 
Alexander har under vår intervju presenterat sig som en ansvarsfull och noggrann person 
vilket vi anser är en förutsättning för att kunna sitta på posten sekreterare. Han har ett stort 
intresse för Karlekon och dess utveckling vilket vi tycker gör honom till en mycket lämplig 
styrelsemedlem. Vi tror att Alexander hade skött posten med mycket noggrannhet och vi 



tror framförallt att han har mycket att tillföra till styrelsen, därav har vi valt att nominera 
Alexander till posten sekreterare.

Ordförande för CAPS - Oliva Branö, Jack Norrena 

Jacks ansökan: 
Hejsan valberedningen,

Jag är 22 år från Solna (Stockholm), läser min första termin på civilekonomprogrammet 
och bor uppe på campus. Varför jag tror att jag skulle passa för denna post är främst för att 
detta är något jag verkligen vill engagera mig i under min studietid, jag trivs otroligt bra 
bakom baren och gillar hela den sociala delen. Jag har vid tidigare studier varit väldigt 
engagerad i en studentpub i Karlskrona, där uppgifter utöver stå i baren var upprätthålla 
kontakten med ägare av lokalen och se till att personal fanns vid event och vanliga 
pubkvällar. Jag har från Blekinge godkänd utbildning i Ansvarsfull alkoholhantering.
 
 
 
Med vänlig hälsning
Jack Norrena

Olivias ansökan: 
Hej!

Jag heter Olivia Branö och jag ansöker till posten som Ordförande för studentbaren 
C.A.P.S. Jag är 24 år och kommer från Sköndal i Stockholm. Just nu studerar jag min 
andra termin på Internationella Affärer och efter att varit medlem i Karlekon i drygt ett år, 
hoppas jag få möjligheten att engagera mig mer i föreningen.  

Innan jag påbörjade mina studier på Karlstad Universitet har jag arbetat i flertalet 
branscher som skulle kunna bidra till hur jag hanterar den här styrelseposten. Bland annat 
har jag under flera år arbetat inom bar- och restaurangbranschen och jag spenderade 
även drygt ett år som butikschef inom handels. Dessa erfarenheter har lärt mig mycket om 
såväl ledarskap som stresstålighet men även utvecklat min organisationsförmåga och 
kreativitet.

Mitt intresse för att vara fortsatt aktiv i Karlekon väcktes verkligen under tiden som jag satt 
som medlem i kommittén. Även om det var en prövande period som krävde stort ansvar 
och mycket tid, så var det en fantastiskt rolig och givande erfarenhet. Genom nollnings-
projektet fick jag även inblick i Karlekons arbete och värderingar, så trots att jag saknar 
omfattande erfarenhet från just C.A.P.S., tror jag att de egenskaper och erfarenheter jag 
samlat på mig kan komma att gynna arbetet i en verksamhet som denna.

Jag skulle passa bra för posten som Ordförande för C.A.P.S för att jag är en effektiv och 
ansvarsfull person som gillar att ta an mig utmaningar. Jag tycker om att arbeta med och 
engagera andra vilket jag tror kommer vara en positiv egenskap i arbetet med utskottet. I 
samarbete med utskottet och personalen, vill jag ha en så nytänkande och utvecklande 
period som möjligt, oavsett om det gäller effektiviteten bakom baren, matmöjligheter eller 
utökande av evenemang. 



Utöver alla ovanstående ”arbetsintervjus-egenskaper”, tycker jag även om att ha kul och 
jag är en glad och positiv person som alltid ser möjligheterna i en situation. Jag är inte 
rädd för att be om hjälp eller råd och jag tycker att ett samarbete är det bästa arbetet.

Jag hoppas att jag kan få chansen att utveckla C.A.P.S. till den bästa studentbaren den 
kan vara och självklart under tiden ha fortsatt roligt med Karlekon!

Vi ses på stämman! /Olivia ”Liv” Branö

Vår nominering: 
Vi har valt att nominera Olivia Branö till ordförande för CAPS då vi anser att hon hade gjort 
ett fantastiskt jobb där. Hon har mycket tidigare erfarenheter som kring branschen vilket vi 
ser som en stor trygghet och tror därav att hon kommer att sköta CAPS på ett optimalt 
sätt. Olivia har även under sin relativt korta period på universitetet blivit insatt i Karlekon 
genom sitt deltagande i kommittén. Olivia är en framåtriktad, social, noggrann person 
vilket vi anser är ett stort plus på den här posten. Hon är väl insatt i vad posten innebär 
och har stora framtidsplaner på vad som kan förbättras och förändras. Vi tror även att 
Olivia hade platsat bra i Karlekons styrelse då hon inte är rädd för att stå upp för sin åsikt 
och hon vill hjälpa till att få vår förening ännu bättre. 



Ordförande för utbildningsutskottet - Alexandra Mets & Jack Rhodiner 

Jacks ansökan: 
Hej Karlekon,
 
Jag heter Jack Rhodiner och har sett att ni söker vissa styrelsepositioner för 2018, jag vill 
anmäla mitt intresse! Jag är en kille på 19 år och har precis börjat civilekonomprogrammet 
nu i höst. Jag är en utåtriktad och positiv person som tycker om att vara engagerad med 
min omgivning. Jag trivs mycket bra på och planerar fortsätta med programmet. 
 
Positionen som jag är intresserad att söka är Ordförande för utbildning. Jag har tidigare i 
min utbildning varit involverad med Sundsta-älvkullens studentkår och är nu motiverad att 
bli mer engagerad i Karlstad Universitet. Att vara Ordförande för utbildningsutskottet skulle 
vara en utmärkt möjlighet att lära mig och skapa nya kontakter. Jag ser arbetet som en 
positiv utmaning som kan vara otroligt lärorikt och en bra chans att träffa nya människor. 
 
Mina tidigare erfarenheter kommer absolut komma i användning som Ordförande. Som 
tidigare nämnt har jag varit involverad med Sundsta-älvkullens studentkår runt event som 
natt-turneringar samt det årliga SÄG-spexet. Jag har medverkat med Dansstudion i 
Karlstad med att hålla i föreställningen "Alla Kan Dansa" vilket är en dansföreställning med 
fokus på barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Jag har också varit engagerad i 
Röda Korset som volontärarbetare i deras Second Hand butik här i Karlstad där jag 
arbetade mycket med nyanlända människor. Alla erfarenheter har hjälpt mig att kunna 
hantera oförutsedda situationer, bemöta olika sorters människor samt gett mig möjligheten 
att kunna planera effektivt.
 
Att få möjligheten att utvecklas i positionen som Ordförande skulle vara jätteroligt. Jag tror 
verkligen att jag bidra till KarlEkon och kommer ta positionen på allvar om jag får chansen. 
Hoppas att vi får fortsatt kontakt!
 
Mvh,
 
Jack Rhodiner
 
Alexandras ansökan:
Alexandra Mets 

Hej!  
Jag heter Alexandra Mets, är 22 år gammal och kommer ifrån Eskilstuna. Jag läser just nu 
min andra termin på Internationella Affärer och mig hittar ni antingen på 
universitetsbiblioteket eller ute med rödvin nära till hands. Jag söker härmed posten som 
ordförande för utbildning inom KarlEkon. 

Som en strukturerad och studiemotiverad person med en stark vilja om att skapa 
studierelaterad rättvisa åt oss studenter så anser jag att ordförande för utbildning är 
posten för mig. Jag tar vår ekonomiutbildning på största allvar och vill göra allt i min makt 



för att just våra kunskaper och erfarenheter ska kunna mäta sig både med nationella och 
internationella universitet. 

Jag är just nu programrådsrepresentant för min klass vilket har gett mig möjlighet att 
argumentera mina klasskamraters och mina åsikter kring kurser och utbildning, samt att 
jag har fått en inblick i arbetet som förs med fakulteten på Handelshögskolan vid Karlstads 
Universitet. 

Jag har jobbat som lärarassistent och anpassningslärare vilket gav mig intresset att arbeta 
och hitta vägar mot en optimerad studietid. Det gav mig även möjligheten att reflektera 
över inlärningssätt och upplägg vilket är egenskaper jag förhoppningsvis kan använda 
som ordförande. 

Jag är utåtriktad, viljestark och lite utav en perfektionist; får jag tillträda posten som 
ordförande för utbildning kommer arbetet inte att göras halvdant. Jag ser framemot att 
utveckla och vara en del av KarlEkon, samt att knyta bra kontakter som vi alla kan komma 
att nyttja. 

Vi ses på höststämman! Alexandra Mets 

Vår nominering:
Vi har valt att nominera Alexandra Mets till posten ordförande för utbildning. Hon är en 
extremt noggrann, ambitiös och strukturerad person som visat oss vilket passion hon har 
för studierna och speciellt för hela vår utbildning i Karlekon. Alexandra har erfarenheter 
som är till fördel för posten då hon sitter i programmrådet för hennes termin, hon har även 
tidigare erfarenheter kring att vara ledare vilket vi anser gör henne till en mycket lämplig 
ordförande på den här posten. Vi är övertygande om att Alexandra kommer göra ett 
suveränt jobb både på posten men även i styrelsen och hon kommer inte lämna något åt 
slumpen. Allt kommer att skötas med proffessionalitet, noggrannhet och passion därav har 
vi valt att nominera Alexandra. 


