
Ordförande för näringsliv: 

LINNEA JOHANSSON 

Hej, jag heter Linnéa och vill söka till ordförande för näringslivet. Jag är en social tjej som är 

väldigt driven. Det jag tidigare har varit med på inom Karlekon är att jag suttit med i 

näringslivsutskottet, fadderansvarig under nollningen HT17 och var i kommittén VT18. På 

gymnasiet var jag involverad i allt som hade med studenten att göra, studentfesterna, balen, 

studentmössorna med mera. Jag tror jag skulle passa i denna roll då jag är väldigt social och 

älskar att ha många bollar i luften samtidigt.  

MVH, 

Linnéa 

 

NOMINERING ORDFÖRANDE FÖR NÄRINGSLIV: 

Vi har valt att rekommendera Linnéa till posten som ordförande för näringsliv, då hon har 

mycket erfarenheter sen tidigare. Detta från hennes tid i näringslivsutskottet, samt hennes 

engagemang i nollning och under gymnasietiden. Linnéa är en ansvarsfull och social person, 

som inte är rädd för att ta för sig varken i skrift eller tal. Vi anser att Linnéa skulle passa bra 

på posten, då det är en stor trygghet att hon vet vad posten kommer att kräva och då vi även 

har fullt förtroende för att hon kommer att kunna genomföra det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vice ordförande C.A.P.S: 

ERIK EIVARSSON 

Mitt namn är Erik Eivarsson. Jag söker till positionen som Vice Ordförande för C.A.P.S. 

Jag är 21 år och kommer från Stockholm. Går första terminen på Internationella Affärer. När 

jag inte sitter och pluggar spenderar jag mycket av tiden att leta och mixa musik.  

Vårt kära C.A.P.S. är en stor del av det studentliv vi lever utanför universitetet salar, jag söker 

till vice ordförande för att ha möjligheten att påverka pubens utveckling. 

Varför passar jag på positionen? Som person är jag mycket stresstålig, lugn, positiv. Har 

erfarenhet av att samarbeta med andra, något som jag också tycker är väldigt roligt. Jag är 

driven och ser alltid till att dem uppgifter jag tar på mig eller får tilldelade blir lösta. 

 

JACK NORRENA 

Hejsan,  

 

Mitt namn är Jack Norrena och jag har valt att söka posten som vice ordförande CAPS. Jag är 

22 år och uppvuxen i Solna, Stockholm. Jag läser nu min andra termin på 

civilekonomprogrammet. Har sedan första veckan här i Karlstad vetat att jag velat engagera 

mig i Karlerkon och främst på CAPS. Vilket har gjort att jag under hösten och våren har stått 

bakom baren så ofta jag kunnat men också engagera mig i utskottet där jag i dagsläget sitter 

som bokningsansvarig. 

Innan jag började plugga i karlstad så har jag pluggat bl.a. i Karlskrona, även där så 

engagerade jag mig just i studentbaren och drev den tillsammans med en kompis. Det arbetet 

ledde till en anställning som bartender på en av stadens nattklubbar, samt en godkänd kurs i 

ansvarsfull alkoholservering. Utöver detta så har jag arbetat som simskolechef, ett arbete där 

min roll var att leda och utbilda en grupp om drygt 45 anställda. Något som gett mig massor 

med kunskaper i ledarskap och hur man effektivt kan arbeta i grupp. 

Varför jag tror att jag skulle passa för den här rollen är dels p.g.a. mina tidigare erfarenheter 

inom studentbar/nattklubb, men även mitt nuvarande engagemang i just CAPS. Jag tror även 

att min erfarenhet inom att leda grupparbete kan vara bra i abetet med utskottet. Men främst 

för att jag vill driva utveckling på CAPS framåt så vi alla kan få den bästa studetbaren som 

bara går. 

Utöver allt arbete med CAPS så innebär den här roll en plats i Karlekons styrelse, en roll där 

jag tror att jag passar då jag vågar säga vad jag tycker och vill driva diskussioner framåt. Jag 

är även en väldigt social typ och pratar i princip med allt och alla vilket gör att alla dessa 

samtal leder till att jag får en hyfsat bra uppfattning om vad medlemmarna i vår förening vill 

förbättra, något som jag självklart vill då framföra till övriga i styrelsen. 

Med vänliga hälsningar 

Jack Norrena 

 

 



NOMINERING VICE ORDFÖRANDE C.A.P.S: 

Vi har valt att rekommendera Jack till posten som vice ordförande för C.A.P.S, då han har 

visat stort engagemang och intresse för C.A.P.S redan från start. Han sitter med i utskottet, 

och har därmed en bra inblick i verksamheten. Jack har tidigare erfarenhet från studentbar, 

och även stor vana av ledarskap. Vi tror att Jack kommer kunna sätta sin egna prägel på 

C.A.P.S och utveckla verksamheten med sina idéer och konkreta lösningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ordförande sexmästeriet 

JULIA MUSIL 

Hej! 

Jag heter Julia Musil, jag är 23år gammal och kommer från Strängnäs. Jag läser första 

terminen på Internationella Affärer och söker härmed posten som ordförande för 

Sexmästeriet. 

Trots att jag bara har pluggat på Kau i två månader har jag fått ett väldigt bra intryck av 

KarlEkon och jag kände snabbt att jag ville engagera mig i föreningen. Innan jag började på 

universitetet bodde jag 3.5 år i London där jag bland annat jobbade med eventproduktion, 

vilket jag trivdes väldigt bra med och har för avsikt att fortsätta med efter avslutade studier. 

Jag älskar att genom planering och organisering se idéer bli till verklighet, och jag trivs som 

bäst med många bollar i luften. Vad passar då bättre än att vara del av sexmästeriet? 

Som person är jag social, strukturerad och kreativ. Jag trivs bra med att jobba i team eftersom 

jag tror att man åstadkommer mer när det finns andra att bolla tankar och idéer med. Jag tar 

gärna på mig ledarrollen, men är då mån om att alla ska få sin röst hörd och känna sig 

delaktiga. Under min gymnasietid fick jag förtroendet att leda MSU Södermanland, vilket 

lärde mig mycket om vikten av samarbete, sammanhållning och ledarskap. Dessa erfarenheter 

tog jag sedan med mig i min roll som VD för mitt UF-företag som blev utnämnt till Årets UF 

i Södermanland. 

Jag har som tidigare nämnt även erfarenhet av eventproduktion då jag under 2018 jobbade 

som verkställande assistent för ett eventföretag. Rollen lärde mig bland annat att använda min 

kreativa sida för att möta och överträffa kundernas förväntningar, och samtidigt få fram 

de kostnadsmässigt mest fördelaktiga alternativen.  

Som sexmästare skulle jag jobba hårt för att göra studietiden så rolig som möjligt och till ett 

minne för livet för alla KarlEkons medlemmar. Jag har många tankar kring vad jag skulle 

vilja förbättra och med min erfarenhet, starka vilja och engagemang är jag säker på att jag 

skulle kunna tillföra mycket till föreningen. Jag hoppas därför att få förtroendet att leda och 

utveckla sexmästeriet under 2018/2019. 

  

Vi ses på stämman!  

Med vänliga hälsningar, 

Julia  

 

EMMA PALMBORN 

Hej!  

Emma Palmborn heter jag, är 20 härliga år och kommer från Bollnäs som ligger i 

Hälsingland. Jag läser nu min andra termin på civilekonomprogrammet här i Karlstad. Jag 

söker nu till posten sexmästare i styrelsen 2018/2019 då jag är en väldigt social prick som 

älskar att träffa och lära känna nya människor. Posten sexmästare hade passat mig som 



handen i handsken då jag älskar att ha många bollar i luften, engagera mig, arrangera och 

utveckla evenemang, samt träffa nya människor.  

Någonting som jag verkligen ser fram emot, om jag skulle bli vald, är att utveckla 

sexmästeriet tillsammans med utskottet för att få fler människor att delta samt intressera sig 

för allt som studentlivet och KarlEkon har att erbjuda. Jag tycker om att samarbeta med andra 

människor samt jobba i en grupp och jag är aldrig rädd för att leda eller ta kommandot. Jag 

skulle vilja involvera utskottet så mycket som möjligt för att de ska känna sig så delaktiga 

som går samt för att de ska kunna utvecklas tillsammans med mig och göra sexmästeriet så 

bra som möjligt.  

Jag har suttit med i utskottet för sexmästeriet sedan hösten 2017 där jag har anordnat olika 

evenemang samt tagit del av de olika tillställningarna som Karlekon anordnat, vilket har varit 

bland det roligaste jag gjort! Jag har fått erfarenhet av hur lång tid olika processer tar samt 

vilket engagemang det krävs. Jag brinner verkligen för att planera och anordna olika 

evenemang samt att engagera mig.  

Under vårnollningen 2018 var jag även med i kommittén där jag anordnade nollningen 

tillsammans med de andra i projektgruppen. Detta ledde till att jag fick en stor inblick i 

Karlekon samt dess aktiviteter och medlemmar. Jag fick ta ansvar och arrangera olika saker 

vilket gav mig mycket lärdom och erfarenhet.  

Under min gymnasietid satt jag som ansvarig för bal -och studentkommittén där jag planerade 

bal och student tillsammans med min projektgrupp, vilket blev två lyckade evenemang. Jag 

har även planerat 200-, 150-, 100- och 50- dagars festerna inför studenten där jag och min 

projektgrupp samarbetade med olika nattklubbar, ljud/ljusföretag och cateringföretag. Detta 

gav mig verkligen lärdomen att ansvara för något där väldigt många människor deltog, men 

allt blev lyckat och det var otroligt roligt!  

Jag skulle som tidigare nämnt verkligen vilja bidra och utveckla sexmästeriet som sexmästare 

med alla de nya ideér samt tankar som jag fått sedan den tid jag började på Karlstad 

universitetet. Jag har även besökt ett flertal styrelsemöten och jag tror att jag kan bidra med en 

hel del nya idéer även dit.  

Jag har även gått en kurs i natur-guidning där jag bland annat har bestigit nordens högsta berg, 

vilket visar en av mina starkaste egenskaper som är envishet. Bestämmer jag mig för något 

och har ett mål gör jag allt jag kan för att nå målet och för att det ska bli så bra som möjligt. 

Jag som person är väldigt planerad, strukturerad och älskar att ha kul!  

För övrigt är jag otroligt motiverad och taggad för att utveckla föreningslivet och kanske få 

chansen att fortsätta leda sexmästeriet framåt tillsammans med en grupp fantastiska 

människor som utskott.  

Hoppas jag får chansen till att vara sexmästare och utveckla mina ideér och sexmästeriet, det 

hade varit grymt roligt samt lärorikt!  

Med vänliga hälsningar,  

Emma Palmborn 

 

 



NOMINERING ORDFÖRANDE SEXMÄSTERIET 

Vi har valt att rekommendera Emma till posten som ordförande för sexmästeriet, då hon sedan 

en tid tillbaka har suttit med i utskottet och kändes väldigt redo att ta nästa steg. Hon vet vad 

som krävs för posten och har många nytänkande idéer som vi tror kommer att uppskattas. 

Med hennes driv, motivation och engagemang så har vi fullt förtroende för att hon kommer 

bidra med mycket till både Karlekon och sexmästeriet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vice ordförande 

REBECCA LENNARTZ 

Hej! 

Mitt namn är Rebecca Lennartz och jag söker till posten som vice ordförande under 

2018/2019. Jag läser min andra termin på civilekonomprogrammet på Karlstad universitetet, 

är 21 år gammal och kommer ifrån Borås.  

Som person är jag väldigt engagerad, driven och gillar verkligen att ha många bollar i luften. 

Jag är även väldigt envis och ger mig inte fören jag nått mitt mål. Just nu är jag med och 

arrangerar SM i Ekonomi, tillsammans med resten av projektgruppen, som i år kommer att 

hållas i Karlstad. Genom att vara en del av det här projektet har jag lärt mig att planera och 

strukturera upp mina dagar samt veckor på ett smidigt sätt för att hinna med allt jag ska. Jag 

har även lärt mig att hantera stressen som kan uppstå när flera saker dyker upp på samma 

gång, därav är jag väldigt stresstålig. I detta projekt är jag tävlingsansvarig. Mina främsta 

uppgifter har varit och är att hitta domare samt planera lanseringen som var en resursdag för 

alla deltävlingsansvariga. Jag är även kontaktperson för alla deltävlingsansvariga runt om i 

Sverige samt har jag ansvar för semifinal och final där 60 stycken personer ska tävla. Jag har 

även haft kontakt med SERO under min tid som tävlingledare för SM, vilket jag verkligen 

tror skulle kunna vara en fördel då det är våran riksorganisation. 

Innan jag började plugga jobbade jag en säsong i Sälen som skidlärare, där jag främst hade 

grupper med barn. I och med detta jobb utvecklade jag några av mina egenskaper som är att 

vara strukturerad, ansvarsfull och att ha ett väldigt bra tålamod. Då grupperna ibland kunde 

vara väldigt stora så krävdes det att jag verkligen nyttjade min organiserade sida samt att jag 

hade en tydlig struktur under lektionerna. Jag behövde även vara bra på att lösa problem som 

snabbt kunde uppstå och ta egna beslut om det inte blev som det var tänkt. Jag har även jobbat 

på bank, inom restaurang och vart gymnastikledare för barn i åldrarna 4-9 år. Jag är väldigt 

snabblärd och älskar utmaningar! Dessa är några av de erfarenheter och upplevelser som 

utvecklat mig till den personen jag är idag, vilket jag verkligen tror kan vara en fördel för 

denna post. 

Under sommarlovet kommer jag att arbeta åt Borås djurpark som ansvarig över totalt nio 

stycken olika ställen, 2 restauranger, 7 kiosker och allt runt omkring. Jag kommer att ta hand 

om inköp av varor, planera och dirigera ut vem som ska vara vart samt se till så att allt är rätt. 

Jag kommer även att ha ansvar att hitta ny personal, lära upp personal, samt hitta lösningar till 

alla möjliga problem som uppstår under dagen. Detta tror jag verkligen ger mig en hel del 

erfarenhet som kommer att vara till stor fördel om jag skulle vara den som sitter som vice 

ordförande. Jag ser verkligen fram emot detta sommarjobb då jag tror att det kommer vara 

väldigt intressant och passa mig otroligt bra. 

Jag anser att jag skulle passa bra som vice ordförande eftersom att jag är bra på att planera 

och strukturera min tid. Jag är även stresstålig, organiserad och älskar att lösa problem samt 

att ha många bollar i luften. Jag tror att jag skulle kunna tillföra mycket till styrelsen och dess 

arbete samt komma med bra tankar och nya idéer. Jag är otroligt motiverad till att kunna 

nyttja mina erfarenheter för att utvecklas och driva denna posten samt KarlEkon framåt! 

Hoppas jag får chansen att visa vad jag går för. Det hade vart toppenkul, intressant och 

mycket lärorikt!  



Med vänliga hälsningar, 

Rebecca Lennartz  

 

ANNA MARBLE 

Hej! 

Jag heter Anna Marble, är 20 år och läser andra terminen på civilekonomprogrammet. 

Jag söker till posten som vice ordförande för KarlEkon då jag älskar att engagera mig i vår 

kära studentförening och jag är övertygad om att jag skulle göra ett bra jobb. 

Jag är uppvuxen här i Karlstad och har hela mitt liv gillat att ha många bollar i luften. Jag har 

varit aktiv i ett flertal idrottsföreningar i många år, vilket har gjort att jag utan problem kan 

jobba med människor och planera min tid. När jag började studera på Karlstad universitet och 

blev introducerad till KarlEkon samt alla nya människor så kände jag direkt att det var 

någonting jag ville engagera mig i och utveckla.  

Jag har inga tidigare erfarenheter från styrelsearbete på liknande nivå, men jag fick följa med 

den nuvarande styrelsen på konferens i början av året. Där fick jag möjligheten att träffa 

styrelsemedlemmar från studentföreningar runt om i Sverige och diskutera hur man kan 

utvecklas, både som förening och utskott. Under vintern har jag varit en av projektledarna för 

Deltävlingen i SM Ekonomi som gick av stapeln i mars. Att vara projektledare för 

Deltävlingen var väldigt lärorikt och gav mig en inblick i vad som krävs för att genomföra ett 

lyckat projekt. I början av mars blev jag även invald till marknadsföringsutskottet för 

KarlEkon, vilket har varit spännande för att dels få se hur ett utskott arbetar, men också för att 

jag vill att så många som möjligt ska få ta del av allt KarlEkon gör! Under mina två terminer 

har jag även varit företagsvärd på KEY-dagen och en av del av projektgruppen för 

Företagsveckan. 

Jag är en lugn, strukturerad och ärlig person som gillar att jobba med människor. Jag gillar att 

vara delaktig i det mesta och kommer tillföra glädje, engagemang och nya perspektiv till 

styrelsen. Jag vet att med mitt intresse för KarlEkon, samt min vilja att utveckla både 

föreningen och posten, är redo att ta över som vice ordförande för KarlEkon. 

 

 

NOMINERING VICE ORDFÖRANDE 

Vi har valt att rekommendera Anna till posten som vice ordförande, på grund av hennes stora 

engagemang och intresse i Karlekon från dag ett. Hon har tidigare visat prov på sin 

skicklighet och driv i såväl företagsveckan som deltävlingen i SM i ekonomi. Med hennes 

ärlighet, ansvarsfullhet och envishet tror vi hon kommer kunna utveckla posten och fortsätta 

driva Karlekon framåt. 

 


