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Styrelseledamot (4 poster)
Namn: Louise Jönsson
Det här är jag: En tjugotvåårig sprallig och målmedveten tös vars skorrande dialekt
härstammar från mittpunkten på Österlen, Skåne. Nyfikenhet är mitt mellannamn
och spännande utmaningar har då alltid fått hjärtat att göra volter. Redan som
sextonåring tog jag mitt pick och pack till andra hörnet av Skåne för att ta mig an den
internationella och svårstavade gymnasielinje International Baccalaureate. Tre
kämpiga år senare hade jag studentmössan på huvudet och svengelska uttryck att
matcha skorrandet med. Nyfikenheten tog mig sedan vidare till allt ifrån lärorika hörn
av arbetsmarknaden till jordglobens gömda smultronställe. Allt ifrån att sälja
äppelmust i Österlens turistnäste, till att packa kiwifrukter på Nya Zeeland. Efter ett
stopp i Sveriges nästbästa studentstad hamnade jag slutligen med ett lyckorus på S:t
Johannesgatan i Uppsala. I jakt efter en ekonomikandidat och så småningom
varumärkesutveckling, läser jag nu min andra termin. Det är en fartfylld vardag som
mer än gärna fylls av sena matlådshäng, ömma fötter från nationernas dansgolv och
spännande utmaningar. Just att utmanas och få utlopp för kreativitet, problemlösning
och utveckling får då hjärtat att agera cirkusartist.
Detta vill jag genomföra: D
 en punkt som för mig väger tyngst är att bibehålla och
fortsätta utveckla Uppsalaekonomernas charm som studenternas trygghet i den
stundvis kaotiska studentbubblan. Denna bör följa Uppsalalivets alla stadier och
behov: från första termin då nya ivriga studenter hittar hem, till sjätte termin då
smakprov på arbetslivet blir allt mer eftertraktat. Många möjligheter och nödvändiga
verktyg erbjuds redan idag, men detta måste även vidare synliggöras för föreningens
medlemmar. Genom att väcka studenters förståelse för föreningens utbud och
möjligheter, tror jag fler hade hittat hem. Nuvarande styrelsen driver frågor och
utredningar som jag personligen även brinner för och velat ta vid, såsom det
blomstrande nätverket VERA. Alltså hade jag arbetat för att på ett långsiktigt sätt
bibehålla och utveckla tryggheten och möjligheterna, samt kommunicera dessa
tydligare för studenterna.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
● Under terminens (HT17) recentiorveckor var jag Chefsfadder för Team
Festivals.
Det här är mina övriga meriter:
Chefredaktör för skoltidningen, BorgarMagazine, andra året på gymnasiet (2012/2013).
Receptionist och ordermottagare på Kiviks Musteri (somrar 2012, 2013). Kiwipackare
på EastPack Te Puke, Nya Zeeland (vår 2015). Köksassistent och servitris på Allé (höst
2014, vinter 2015). Butiksbiträde i Kiviks Musteris gårdsbutik (säsonger 2014, 2016,
2017).
Alltså en kreativ mångsysslare som kan svara på allt ifrån vilken äppelsort som
passar till vilken maträtt, till tips att vara stresstålig.
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Namn: William Axenborg
Det här är jag: En utåtriktad och positiv kille på 22 år som kommer från Stockholm
med en familj på 5. Mina största intressen är fotboll, och att umgås med nära och kära.
Gick gymnasiet på Bromma Gymnasium i två år innan det bar av till USA, Indiana på
utbytesår, sista året spenderades på Norra Real. Post gymnasiet gick jobbade jag på
ICA HT15-16 innan det bar av till Uppsala.
Detta vill jag genomföra: Tidigare engagemang har bidragit till en bättre insikt i
föreningen i helhet samt hur föreningen ser ut och arbetar, att söka styrelsen är enligt
mig nästa steg. Med mig som styrelsemedlem får ni en kreativ, positiv och ödmjuk
person som brinner för att arbeta operativt samt administrativt för att föra föreningen
framåt.  Att börja på Universitet är ett stort steg, många är osäkra på vad de vill bli
eller göra.
Jag söker styrelsen med alumniansvar, genom ett förstklassigt alumninätverk kan vi
göra våra medlemmar säkrare vad de vill ägna sin tid åt i framtiden samt hjälpa dem
in i arbetslivet. Alumnikontakten är en ömsesidig relation, att vi bygger nätverk med
dem för att kunna hjälpa oss till en bättre framtid och de hjälper oss genom att vi ser
var de framtida jobben finns. Ifall jag blir vald till posten ska jag göra mitt bästa för UE
och dess medlemmar genom att se till att ordna bland annat föreläsningar/workshops
inom flertalet projekt och områden samt bygga eventuella framtida samarbeten
mellan nuvarande elever och alumner.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
● Medarbetare P3 HT16,
● Projektledare Recentiorveckorna VT17,
● Intendent HT17,
● Projektledare Hong Kong Week HT 18.
Det här är mina övriga meriter:
Restaurang- Servitör & diskpojke, ICA- Dagjour, kvällsjour, frukt, kolonialavdelning,
frys, mejeri, kassa samt lite i chark.
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Namn: Mathias Lien Oskarsson
Det här är jag: En grabb på 21-vårar som pluggar sin 5e termin i hopp om att en dag ta
dubbla kandidater, i NEK och STAT. Jag är uppvuxen i 08, har rötter i +47, men som för
två år sedan tog klivet över länsgränsen till 018. Utöver att se På Spåret, så består min
fritid främst av löpning, läsning och matlagning. Jag är en lugn person som har nära
till skratt, och är konstant nyfiken på att lära mig något nytt. Att vara en del av
Uppsalaekonomerna har berikat min studietid nåt otroligt, och det är jag extremt
tacksam för. Men av densamma anledning vill jag inte att det ska ta slut än, och
hoppas därför att som styrelseledamot kunna fortsätta ge tillbaka till föreningen.
Detta vill jag genomföra:
Mentorskapsprogram:  U
 nder en workshop i höstas med Handels så berättade de hur
de har instiftat ett mentorskapsprogram. Idén baserades på att koppla ihop studenter
med erfarna alumner som kunde vara vägledande i frågor som sammanlänkar val
under studietiden med ens ambitioner i framtiden. Att ha en fungerande
alumniverksamhet skulle vara en hörnsten i arbetet för att kunna utforma en sådan
mentorskapsverksamhet. Att bli en del av FEK:ens alumniverksamhet tror jag är ett
bra första steg, och något jag vill jobba vidare mot. Samtidigt som vi måste se till att
även inkludera de alumner som läst NEK, STAT och Ek.Hist.

Sänka trösklarna, igen:  U
 ppsalaekonomerna är en förening till för alla som studerar
Ekonomirelaterade ämnen vid Uppsala Universitet, och med tonvikt på ordet Alla.
Samtidigt så har både besöksantalet på utskottsmötena minskat under denna termin,
likaså är det ovanligt många vakanta poster på stämman i år. Jag tror att vi måste
arbeta vidare med att sänka trösklarna och nå ut till fler medlemmar. Både genom att
utforma fler projekt som lockar studenter inom NEK och STAT, samt att finna nya
projekt för att intressera masterstudenter.
Förtydliga reglementet:  U
 nder min tid i Utbildningsutskottet så har mycket av tid gått
åt att försöka finna nya projekt som skulle kunna gagna våra medlemmar. Men för
varje timme av brainstorming och planering, så har det gått åt två timmar för att se
huruvida våra planer är förenliga med reglementet. Jag vill därför arbeta med att
förtydliga utskottens roll i reglementet, både för att effektivisera arbetet och för att
inga projekt ska falla mellan stolarna.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
● Vice- samt Ordförande för Utbildningsutskottet VT17-HT17
● Ledamot i BEC HT16
● Analytiker i UEAM HT16-HT17
● Projektledare för Tycka Till VT16 & HT17, samt Boule med PwC VT16
Det här är mina övriga meriter: E
 tt väldigt flexibelt deltidsjobb på Finansinspektionen.
Ett tidigare sommarjobb på Nordea långt ned i Finansvärldens hierarki, och har under
tidigare somrar varit ledare på ett friidrottsläger för ungdomar.
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Namn: Johan Lindskog
Det här är jag: 19-årig stockholmare som för ett år sen begav sig mot Rackarbergets
korridorer. Läser nu min tredje termin här i Uppsala och ämnar till att bli en lika
fantastisk statistiker som Thommy Perlinger. Utöver mina studier så blir det många
sena nätter med amerikansk sport på skärmen och alldeles för mycket kaffe på
Borgen.
Detta vill jag genomföra:
Företagskontakt: Uppsalaekonomerna har idag kontakt med många bra företag, men i
dagsläget så är flertalet av de företagen som vi arbetar med rätt lika varandra. Jag vill
arbeta långsiktigt för att portföljen av företag som vi gör event med skall bli mer
diversifierad, för att i slutändan nå ut till fler av de medlemmar som vi har i
föreningen.

Föreningskultur: Med allt det som har skett inom föreningen den senaste tiden så
finns det givetvis mycket som vi måste undersöka och ändra på. Men det är samtidigt
viktigt att vi inte enbart fokuserar på det negativa i detta utan även ser de stora
möjligheter som det kommer med. Vi har nu möjligheten, att från grunden forma den
kultur och de strukturer som vi vill att föreningen skall stå på i framtiden. Det är
viktigt att vi aktivt arbetar för att den kultur vi bygger inom föreningen också följer
den värdegrund vi har satt upp.
Alumniverksamhet: Med den erfarenheten jag har fått från att arbeta med
alumnikontakter inom mitt tidigare engagemang så har det blivit tydligt att vi står
inför stora utmaningar vad gäller vårt alumninätverk. Kontakten mellan föreningen
och alumner är mycket uppskattad från båda håll och vi i Uppsalaekonomerna har
många fantastiska alumner världen över. Men som det ser ut idag, så är det svårt för
oss att hitta alumner på rätt platser, när vi väl behöver det. Jag vill här arbeta vidare
för att utveckla vårt alumninätverk så att det dels blir enklare för oss att komma i
kontakt med alumner men även så att det blir enklare för alumnerna att komma i
kontakt med oss. Ett väl fungerande alumninätverk säkerställer att den status som ett
engagemang inom Uppsalaekonomerna ger bibehålls, det underlättar för våra
medlemmar att ta del av den stora mängd kunskap som alumnerna sitter på och
framförallt ger det kontakter som vi kan ha stor nytta av, både som individer och
förening.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
● Studentrepresentant i BEC HT1
● Ordförande (och vice) i Finansutskottet VT17-HT17.
Det här är mina övriga meriter:
Suttit som styrelseledamot och haft diverse förtroendeuppdrag inom Moderata
Ungdomsförbundet och Moderaterna.
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Namn: Josefina Brantingson
Det här är jag: Är en pratglad liten prick på 160 cm med ett stort hjärta som mår bra av
att peppa andra till att nå sina mål! Har ett stort intresse för entreprenörskap och
inspireras av de människor som axlar rollen som god ledare. Uppvuxen i Sollentuna
utanför Stockholm, där jag bott sedan jag föddes en sommardag 1995. Vägen hit var
lite krokig, men efter att ha spenderat sju månader på resande fot och en termin vid
Södertörns högskola, tog jag beslutet att läsa vårterminen 2016 i Uppsala. Inte helt
förvånande ledde detta till ännu en termin - å ett tu tre, så blev det visst fler! Läser nu
min fjärde termin för att ta en ekonomikandidat med fokus på handelsrätt, och känner
äntligen att jag hittat rätt - både gällande utbildning och ideellt engagemang.
Detta vill jag genomföra: E
 nligt mig är välmående och gemenskap det som ligger till
grund för att en förening som Uppsalaekonomerna ska fungera. För det är
medlemmarna som föreningen består av, mår inte vi medlemmar bra så kommer inte
föreningen fungera så bra som den har potential att göra! Jag tror därför starkt på att
vi inom föreningen behöver en så kallad likabehandlingsplan för medlemmarna att
förlita sig på. Om någon av oss oavsett förtroendevald, projektmedlem eller
medarbetare känner en känsla av att vara otrygg eller orättvist behandlad inom
föreningen ska vi uppsalaekonomer då kunna känna oss helt säkra på hur vi går
tillväga, vem vi pratar med och vad utfallet kan komma att bli.
Jag vill även se över hållbarhetstänket inom föreningen. Jag tror att vi kan lära
mycket av Kontaktdagarnas projektgrupp inom detta område, då de idag gör ett
fantastiskt arbete. För oavsett om vi redan har en plan gällande detta inom
Uppsalaekonomerna, hur mycket märker just - du - av det som medlem? Vi behöver
visa att vi är en förening med hållbarhetstänk och medlemmar som bryr sig om att
minska vårt avtryck på miljön!
Jag vill fortsätta upprätthålla och utveckla arbetet inom utredningen kring
föreningens a
 lumninätverk. Konceptet mentorsprogram är något som tilltalar mig
som Uppsalaekonom, jag ser möjligheter till att använda sig av detta för bredda vår
verksamhet och på så sätt nå ut till fler studenter, då även nationalekonomer och
statistiker.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
● Chefsfadder HT16
● Mässvärd Kontaktdagarna 2017
● Projektmedlem med övergripande ansvar Reccegasquen VT17
● Valberedningsledamot HT17
Det här är mina övriga meriter:
Sedan fjorton års ålder har jag arbetat extra på café, som säljare och med kundtjänst.
Under studietiden har jag arbetat för ett nystartat företag, tidigare som ansvarig
rekryterare, idag som marknadskoordinator och content manager.
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Vice Skattmästare (1 post):
Namn: Josefine Thor
Det här är jag: Jag är en 22årig positiv, ambitiös och ansvarstagande tjej från
Stockholm. Jag läser andra terminen på ekonomiprogrammet och fullkomligt älskar
Uppsalalivet. Innan jag hittade hem hit så utforskade jag mina semi-existerande
surfkunskaper på Australiens backpacker-kust följt av sushifrossa och
karateträningar i norra Japan. I Uppsala fyller jag helst dagarna med långa
promenader, middagar med vänner och självklart mingelrundor på Borgen.
Detta vill jag genomföra: I dag sköts Skattmästeriet väl och det vill jag upprätthålla och
fortsätta förbättra. Jag vill även arbeta för att organet ska synas mer i föreningen och
vara med på fler evenemang, så som budgetutbildningar och event med föreningens
samarbetspartners. Mer marknadsföring för Skattmästeriet tror jag skulle leda till att
fler medlemmar får upp ögonen för det viktiga organet. Genom öppenhet skulle även
förståelsen för föreningens ekonomi öka och ge respekt för föreningens pengar och
även motivation till att driva in vinster i projekten.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
● Projektledare med budgetansvar för Recceveckorna HT17.
Det här är mina övriga meriter: R
 estaurangchef för Doctor Salad i Stockholm där jag
ansvarade för dagsverksamheten och utförde administrativa uppgifter. Jag är tränare
i Sanshin Kan Karateklubb och har även extrajobbat som ekonomiassistent.
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Sekreterare (1 post)
Namn: Anna Vögeli
Det här är jag: Jag är en glad 22åring från Stockholm som älskar allt som har med mat
att göra – köpa den, laga den och äta den, helst tillsammans med ett gäng fina vänner.
Om ni inte hittar mig i köket så hittar ni mig alldeles för ofta på Borgen eller varför
inte på nationernas dansgolv. Jag är ingen person som gillar att sitta still utan trivs
som bäst med att ha många bollar i luften.
Detta vill jag genomföra: U
 E:s värdegrund ”Öppenhet” ligger mig varmt om hjärtat och
jag vill att alla skall känna tillhörighet till föreningen. Jag ser ett öppet och
välkomnande UE som en grundpelare för att involvera fler medlemmar och driva
föreningen framåt. Vikten av transparens finner jag här, vilket är något som jag aktivt
arbetat med denna termin och vill fortsätta göra. Jag vill även effektivisera arbetet
kring protokollförandet och genom att underlätta den processen även ge rum för att
sekreteraren skall kunna arbeta mer aktivt och djupgående med övrigt styrelse- och
UG-arbete.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
● Medarbetare P3-turneringen HT16
● Arrangemangsvärd KD17
● Medarbetare BiB:en VT17
● Fadder Team Fantasy VT17
● Sekreterare HT17.
Det här är mina övriga meriter: I nriktningsrepresentant för Ekonomi-/Juristlinjen på
Östra Reals Gymnasium, deltidsarbete på Den Norske Bank, säljare med
beställningsansvar på ÖoB och heltidsarbete på SEB.
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Namn: Kim Larsson
Det här är jag: En driven och ambitiös 21årig Uppsalabo som älskar Grey’s Anatomy så
mycket att jag var nära att bli läkare. Utöver mina studier, älskar jag föreningslivet
och den gemenskap den tillför. Övriga guilty pleasures är Disneyfilmer, chips och att
läsa To Kill a Mockingbird. Min högsta dröm är att starta min egna
välgörenhetsorganisation, som fokuserar på att bidra med humanitär hjälp till
krigsdrabbade länder.
Detta vill jag genomföra: S
 tyrelsen genomför ett väsentligt arbete för föreningen men
det är fortfarande många som inte vet vad styrelsen gör. Jag vill ge våra medlemmar
en bättre inblick i styrelsens arbete. Jag vill även bibehålla den struktur och den
kvalité tidigare sekreterare har arbetat med gällande protokollföringen. Slutligen vill
jag få möjligheten att utveckla Utredningsgruppen genom att agera ett stöd för vice
ordförande och driva utredningar om Recceveckorna och Medlemsundersökningen.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
● Projektmedlem för Buddysystem och P3-turneringen VT16-HT16.
● Studentrepresentant för Företagsekonomiska Institutionsstyrelsen HT16-VT17
● Buddy VT16, VT17 och HT17
● Konferencier Reccegasquen HT16
● Vice ordförande och Ordförande för Internationella utskottet VT17-HT17
Det här är mina övriga meriter: Vice Ordförande Röda Korset 2016-2017. Service Agent
på Nordea (2016-nuvarande).
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Vice Ordförande, Internationella utskottet (1 post):
Namn: Karolina Johansson
Det här är jag: Jag är en social 22-åring från Göteborg som älskar att träffa nya
människor och inte är feg för nya utmaningar. Jag tycker om att ha många bollar i
luften, tar gärna på mig mycket ansvar och trivs bäst med att planera mina dagar i
detalj, om det så gäller att planera in ett viktigare möte eller en vanlig kaffe på Borgen
med en vän.
Detta vill jag genomföra: M
 itt primära mål som vice ordförande i Internationella
utskottet är att se över och utvärdera de projekt som för närvarande genomförs. Jag
vill även se till att fortsätta förtydliga utskottets syfte, möjligheter till framtida karriär
internationellt, och vill försöka fokusera utskottsmötena ytterligare åt det hållet. Jag
värnar mycket om öppenheten i föreningen och vill alltid ses som tillgänglig för såväl
nya potentiella medlemmar som mina projektmedlemmar.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
● Chefsfadder för Team Pride recceveckorna HT17
● Projektmedlem i Uppsala International Week 2018.
Det här är mina övriga meriter: J
 ag har tidigare arbetat inom vården därifrån jag tar
med mig mycket erfarenhet av att möta olika typer av människor med olika bakgrund.
Jag har även erfarenhet av ideellt arbete från att ha suttit som kassör i
ungdomssektionens styrelse i min ryttarförening hemma i Göteborg, samt varit
engagerad i Hvitfeldtska gymnasiets Amnesty International-grupp.
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Namn: Emil Källqvist
Det här är jag: 20 år gammal Täbykille som läser min andra termin på
ekonomiprogrammet. För tillfället håller jag till på Luthagsesplanaden, men innan
Täby och Uppsala så spenderades barndomen i Tyskland. Sedan dess har jag även
hunnit med ett utbytesår i Australien. På fritiden skjuter jag helst upp plugget genom
att besöka någon av Uppsalas biografer eller hälsa på hemma hos hund.. familjen.
Detta vill jag genomföra: I  huvudsak vill jag definiera syftet med Internationella
utskottet, vilket bör vara en språngbräda till internationella karriärmöjligheter! INTU
är väldigt välskött, och jag hoppas kunna fortsätta det arbetet på bästa vis. Vidare, så
vill jag i samråd med föreningen utreda hur utskottet kan erbjuda projekt i
närområdet, som inte kräver lika mycket tid och pengar att deltaga i som nuvarande
projekt, men skapar förutsättningar för en internationell karriär. Samt, när tillfället
ges så ska utskottets möten hållas på svenska.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna: Senast inom föreningen var jag
projektledare för Recceveckorna HT17. Innan dess var jag projektmedlem på Guest
Lecture VT17 och funktionär på Best In Business VT17.
Det här är mina övriga meriter:
● Genomfört Militär Grundutbildning.
● Assistant Underwriter på If Skadeförsäkringar med ansvar för att korrekturläsa
och översätta avtal från olika nordiska språk till svenska och engelska.
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Vice ordförande, Eventutskottet (1 post):
Namn: Dennis Leach
Det här är jag: En glad, lättsam och kreativ 21-årig kille från Nacka i Stockholm som
började studera på Uppsala universitet HT16. Under första terminen läste jag praktiskt
filosofi och under min andra termin hittade jag till UE, Recceveckorna, och andra
roliga event samt en underbar gemenskap där sociala band snabbt och enkelt knöts.
Ända sen dess har jag varit övertygad om att detta är något som jag vill vara en del av.
Uppsalaekonomernas Borgen är för mig en plats där jag jag känner trygghet, en plats
där människor runt omkring mig aldrig känns obekanta, en plats där jag alltid känner
mig välkommen.
Detta vill jag genomföra: Jag vill fortsätta bygga på arbetet som Eventutskottet driver
nu, där jag tänker lägga stor fokus vid Recceveckorna för att göra det till ett bättre
event som alla vill vara en del av och som alla kan ställa sig bakom. Utöver
Recceveckorna vill jag därför göra det lättare för medlemmar att komma med förslag
på nya ideér som utskottet kan driva, eller hjälpa medlemmar att utföra.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
● Som recentior VT17 hade jag hand om Vårfesten.
● HT17 har jag varit chefsfadder för Team Olympics.
Det här är mina övriga meriter: 1.5 års erfarenhet som butiksansvarig på Matt-Tema
och Kubo Sängar & Mattor.
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Vice ordförande, Idrottsutskottet (1 post):
Namn: Hugo Landberg
Det här är jag: Tjabba! 22 bast, uppvuxen på lite olika ställen, men förknippar mig själv
främst med den lilla pärlan norr om Stockholms innerstad - Ella Park i Täby. Jag har
en förmåga att vilja göra allt som för mig låter spännande, roligt eller utmanande. Med
nyfikenhet och med spring i benen som ung har jag skaffat mig otroliga
livserfarenheter, mycket tack vare min gedigna fotbollskarriär. Fotbollen har
möjliggjort att jag har bland annat spenderat ett år som utbytesstudent som High
School-senior i Rochester, NY, och beslutade mig för att efter gymnasiet spendera en
termin på college i New York City. Idag studerar jag till en dubbelkandidat här på
Uppsala Universitet.
Detta vill jag genomföra:
Vi bör jobba för att ytterligare stärka banden med IK Sirius även år 2018.
Vi bör lägga stor vikt på Universitetsfejden upplaga för 2018, då en mycket god grund
är satt, och har alla möjligheter att växa sig ännu större.
Ett återinförande av P3-turneringen borde bli av! Detta för att stärka banden mellan
föreningarna i Uppsala.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
● Chefsfadder HT17
● Projektledare Universitetsfejden 2017
Det här är mina övriga meriter: F
 lera år inom restaurangbranschen. Från att flippa
burgare på McDonalds till krogarna kring Stureplan, för att slutligen få sitta i
finrummet som konsult hos White Guide. Därutöver lite ströjobb inom olika branscher.
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Vice ordförande, Marknadsföringsutskottet (1 post):
Namn: Amanda Fernström Karlsson
Det här är jag: En glad och ödmjuk tjej på 20 år från Upplands Väsby i mina bästa år
som Uppsalaekonom. Något som ligger mig varmt om hjärtat är sport och träning
vilket har gjort att jag spenderat många timmar i baskethallen. Musik är även det en
passion vilket lett mig in på spåret till kreativt skapande. Det är främst genom detta
som intresset för grafiskt skapande och marknadsföring i stort har växt fram.
Detta vill jag genomföra: MG håller idag en väldigt hög standard och det är mitt mål att
upprätthålla denna. Jag vill föra MG framåt genom coachning och att få hela gruppen
att jobba som ett team där man även ska få utrymme till individuell utveckling. Jag
har en vision om att kombo mellan skapande i grupp och individuellt kommer leda till
bästa möjliga resultat.
Följande vill jag utveckla: bredda våra kanaler och dess användningsområden, ha fler
workshops där man får jobba med sina förmågor inom exempelvis photoshop, i mån
om resurser ha gästföreläsningar om tekniker och strategier i marknadsföringen,
utveckla/ tydliggöra riktlinjer för kommunikationen mellan utskotten och MG.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
● Filmskapare i MG HT17
● Buddy inom Buddy System HT17
Det här är mina övriga meriter: Basketcoach inom Bollstanäs SK, Coachutbildningar,
Receptionist samt Caféansvarig.
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Valberedningsledamot (2 poster):
Namn: Lisa Henning*
Det här är jag: Ett 25-årigt energiknippe som med ett leende på läpparna drivs av att
ständigt anta nya utmaningar. Sedan studenten har jag arbetat i 15 länder i 4
världsdelar, vilket har varit möjligt tack vare min flexibilitet, engagemang och
inspirerande ledarskap. Människomöten, såväl nya som av längre vänskap, och resor
får mig att trivas som fisken i vattnet och är jag inte på resande fot är det med
latinamerikanska rytmer, dans och ett ”buenos días” som man lättast lockar fram mitt
leende!
Detta vill jag genomföra: J
 ag vill öppna upp UE för en större krets och minska rädslan
att söka sig in i denna gemenskap, då fler sökande från olika bakgrunder och terminer
skulle vara utvecklande för UE! För att våga kasta sig in i ett engagemang som
förtroendevald vill man givetvis ha mycket kött på benen, varför det av stort värde att
tydligare visa på vad förtroendevalda faktiskt gör på sina poster samt fördelarna med
att engagera sig.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
● Vårfesten,
● Host under UIW,
● Projektledare för Buddysystem,
● Miss X,
● Sittningsansvarig för KICC
Det här är mina övriga meriter: Världen har länge varit min arbetsplats, där jag arbetat
som destinationschef, rundreseguide, reseledare och aupair. Jag har även arbetat
mycket inom servicenäringen i Sverige, bl.a. som hotellreceptionist,
frukostbufféansvarig och guide.

*Observera att kandidaten inte har möjlighet att delta under stämman.
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