
Välkommen till Karlstads universitet och studentföreningen 
KarlEkon! 

 

Mitt namn är Amanda Nygren 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 31/8. 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 2018 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 Civilekonomprogrammet HT-20. Trots att ni är många             
som börjar vill jag 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 

 

http://www.karlekon.com/
http://www.karlekon.com/


 

Aktuellt 
Något du kanske inte visste om oss är att vi          
anordnade Kontaktmannakonferensen i februari i år.      
Det är ett exemplariskt projekt där vi behöver många         
engagerade studenter, allt från ansökan om      
projektledare, till att projektledarna ansöker om ett       
utskott, till att projektgruppen ansöker om crew som        
hjälper till under konferensens fyra dagar.  
 
KarlEkon tog även hem andra plats i Karlstad för         
bäst uppdatering och engagemang på det      
sociala mediet Facebook. Första plats tog      
Karlstad Studentkår och det kan vi ju inte        
ta ifrån dem ;) 
 
Viktigast av allt som händer i år är dock att          
KarlEkon fyller hela 40 år den 22       
september. Detta ska såklart firas och den       
tillsatta projektgruppen  
är i full fart med     
planerandet för att fira    
och hylla vår älskade    
studentförening till  
fullo. In och kika på     
evenemanget på  
facebook: KarlEkon  
40år! eller instagram:   
karlekon40 för att få    
reda på mer. Temat är     
Röda Mattan så bättre    
och glammigare kan   
det inte bli! 
  



Nog om KarlEkon, nu snackar vi lite introduktion istället! 
 
Varmt välkommen till introduktionen HT-20!  
 
Alla som för första gången i sitt liv ska börja studera på ett universitet har troligen någon                 
gång stött på ordet nollning, inspark, introduktion och så vidare. Kärt barn har många              
namn! Du kanske har hört ordet men inte har så stor koll på vad det faktiskt innebär?  
 
Introduktionen är till för att ge alla nya studenter som kommer till Karlstads universitet              
möjligheten att starta studietiden på allra bästa sätt. Studierna är alltid viktigast men             
näst viktigast är det att ha roligt och trivas under sin tid här i Karlstad och introduktionen                 
är en perfekt chans att kickstarta ditt studentliv med! 
 

 
Introduktionen går främst ut på att du ska få möjligheten att lära känna dina              
kurskamrater, men även studenter som redan pluggat ett tag. Under          
introduktionsveckorna kommer dina faddrar att ta hand om dig som ny student för att få               
dig att känna dig välkommen och som hemma. Du kommer garanterat att hitta vänner              
för livet under dessa veckor. Att lära känna nya vänner kan man göra på många olika                
sätt, men vårt mål är att göra det så enkelt som möjligt. 
  



På grund av den rådande situationen i världen är förutsättningarna lite annorlunda i år              
gällande själva planeringen av introduktionen då vi följer folkhälsomyndighetens samt          
skolans rekommendationer för att inte bidra till smittspridningen. Introduktionen blir          
naturligtvis av och den börjar måndagen den 31 augusti och håller på i en vecka.  
 
Genom lekar, tävlingar och fester ger vi dig möjligheten att lära känna andra som              
befinner sig i din sits eller som tidigare varit där. Alla aktiviteter under             
introduktionsveckorna 
är till för att lära känna      
varandra och det finns    
absolut inget krav på    
att vara med under    
introduktionen, men  
alla som tidigare varit    
med har däremot sagt    
att det är bland det     
roligaste de varit med    
om. Ett minne för livet     
vill vi lova! 
 
Under din första vecka på universitet så kommer du, förutom att få träffa dina nya               
kurskamrater, även få träffa ett härligt gäng med peppade faddrar. Faddrarna är            
studerande från olika terminer som tidigare suttit i samma sits som just dig. Du kommer               
få möta faddrar från alla terminer, alla med studier inom ekonomi som kan dela med sig                

av erfarenheter och tips som kan hjälpa       
dig på vägen. Faddrarna är helt och       
hållet till för dig, så har du några som         
helst frågor så kan du alltid vända dig        
till dem! Du känner igen faddrarna på       
deras rosa overaller.  
 

“Alltid frivilligt men alltid  
          superroligt!”  



 
Din introduktion från universitetet kommer i år att starta på måndagen den 31:a augusti              
och introduktionen börjar samma dag, måndagen den 31:a kl 17:00. Faddrar i rosa             
overaller kommer att möta upp dig vid universitetets huvudentré och därefter börjar det,             
ditt nya liv som student vid Karlstads universitet med allt vad det innebär. 

Att beskriva vad du kommer vara med om är jättesvårt men vi är ganska säkra på att du                  
inte kommer att ångra dig om du väljer att delta. Introduktionen är inte för alla men kom                 
dit, bilda dig din egen uppfattning och ha kul! Introduktionen har givetvis inga inslag av               
tvång eller pennalism och alla aktiviteter är alltid helt frivilliga. Ta chansen att vara med               
och träffa nya människor, lära känna Karlstad och framförallt att ha en otroligt rolig              
vecka. Det kommer att bli en vecka som du med största sannolikhet kommer minnas för               
resten av ditt liv! 
  



 

Generaler 
Det är vi på bilden som är generalerna och det är vi som tillsammans med vår kommitté                 
har planerat denna veckan. Vi vet att det är mycket att hålla koll på när man börjar på                  
universitetet och kanske flyttat till en ny stad så därför har vi planerat allt in i minsta                 
detalj, allt för att du bara ska behöva dyka upp och kunna hänga med. Det enda du                 
behöver tänka på är att sätta på dig oömma kläder och möta oss vid universitet! 
 
Mer information får du första dagen,      
alternativt kan du kika in på      
wwww.karlekon.com/introduktion. Kan  
du inte närvara första dagen och vill       
komma en annan dag är det bara att        
höra av dig till något av de       
telefonnummer du finner nedan. Har du      
några som helst frågor kan du såklart       
också höra av dig på antingen mail, sms        
eller telefon. Annars så ses vi helt enkelt        
på introduktionen! 
 
 

Glada hälsningar, 
Wilma och Julia  

 
 
 

Generalerna är de som har det yttersta ansvaret för både höstintroduktionen. Vill du 
kontakta generalerna kan du maila till: introduktion@karlekon.com 

Eller ringa till: 

Julia - 070 413 32 85 

Wilma - 073 092 90 55 

http://karlekon.com/ailto:introduktion@karlekon.com

