
Styrelseledamot (4 poster, 2 terminer)

Namn: Ebba Wiking

Det här är jag:
Jag är en glad, ambitiös och strukturerad 22-åring från Sollentuna som just nu läser
min fjärde termin på ekonomiprogrammet. Personer i min omgivning brukar beskriva
mig som omtänksam, driven och en person som alltid gör allting helhjärtat. När jag
inte pluggar på Eko eller dricker mängder av kaffe på Borgen spenderar jag allra helst
min fritid i skidbacken med kompisar. Att vara engagerad i Uppsalaekonomerna har
förgyllt mina år i Uppsala och jag hoppas på att få fortsätta vara en del av den fina
gemenskapen.

Detta vill jag genomföra:
Genom mitt tidigare engagemang i Uppsalaekonomerna har jag fått god insyn i
verksamheten och föreningens förbättringsområden. Utbildning, medlemsnytta och
inkludering är de områden som jag vill fokusera på om jag blir vald som
styrelseledamot.

Utbildning: Uppsalaekonomernas främsta syfte som kår är att bedriva
studiebevakning. Under min tid som engagerad i Uppsalaekonomerna har jag sett en
stor utveckling i utbildningsverksamheten men jag anser att det fortfarande finns
utvecklingspotential. Jag tycker det är viktigt att vi implementerar utbildning i
samtliga delar av föreningen, bland annat genom att väva in mer näringslivskontakt i
utbildningsrelaterade projekt. Jag tror även att det är viktigt att vi visar upp
utbildningsarbetet i alla sociala kanaler för att sprida kunskap till våra medlemmar.
Mer kännedom om hur utbildningsverksamheten jobbar och vad de kan göra för våra
studenter skulle även öka incitamentet till att engagera sig i utskottet.

Medlemsnytta och inkludering: Uppsalaekonomerna kan uppfattas som en homogen
grupp. Jag ser utvecklingspotential i att göra föreningen mer tillgänglig och öppen för
studenter även utanför företagsekonomiska institutionen. Uppsalaekonomerna är idag
kår för tre institutioner, och inför det kommande kårvalet är det viktigt att vi anordnar
event som lockar en bredare marknad än vad vi gör i dagsläget. Det är enligt mig
viktigt att vår föreningskultur bygger på att samtliga medlemmar kan känna
tillhörighet och medlemsnytta i de event eller företagssamarbeten föreningen håller i
oavsett inriktning på studier.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Vice och ordförande i marknadsföringsgruppen VT21 - HT21
Grafiker marknadsföringsgruppen HT20

Det här är mina övriga meriter:
Jobbat på Karlbergs skola, Espresso House och Skistar.



Namn: Ellen Hjelm

Det här är jag: Jag är 22 år fyllda och kommer ursprungligen från Göteborg, men min
dialekt har jag tappat bort någonstans på vägen under mina fyra terminer som
Uppsalastudent. Med många bollar i luften till vardags - allt i från plugg (mingel) på
Eko, till föreningsarbete och ett och annat besök på Stocken, skulle jag beskriva mig
själv som en glad, driven och ambitiös person. Uppsalaekonomerna har varit en del av
mitt studentliv sen dag ett och än känner jag mig inte klar med vår fina förening!

Detta vill jag genomföra:
Utvärdering och nytänkande
Efter ett verksamhetsår präglat av pandemin är det med glädje vi kan börja öppna upp
vår förening igen. Jag vill belysa vikten av utvärdering av gamla evenemang för att
dels behålla de evenemang och traditioner som känns just Uppsalaekonomerna, och
som är viktiga att bevara, men också våga släppa taget om de som i dagsläget inte
känns lika spännande längre. Framåtanda - en del av UEs värdegrund - och ett mycket
användbart verktyg när vi nu efter pandemin har möjligheten att forma vår förening
och vårt utbud av evenemang och aktiviteter på nytt.

Bredare inkludering av studenter
Uppsalaekonomerna ska vara en studentförening för alla. Jag ser en
utvecklingspotential i de evenemang vi erbjuder studenter som valt att rikta in sig på
nationalekonomi, statistisk och inte minst ekonomisk historia. Som studentkår för
NEK, STAT och förhoppningsvis snart EkHist, bör vi erbjuda samma utbud som för
studenten som valt en företagsekonomisk inriktning. Detta inkluderar även vilka
företag Uppsalaekonomerna väljer att samarbeta med. Ett bredare utbud av
företagsevent och möjlighet att knyta kontakt med framtida potentiella arbetsgivare
inom fler branscher genererar bättre medlemsnytta för samtliga medlemmar - oavsett
vald inriktning. Jag vill också att Uppsalaekonomerna ska fortsätta arbeta för att bli
mer tillgängliga för engelskspråkiga studenter genom att implementera engelska mer i
vårt dagliga arbete samt i våra olika kanaler.

Synliggöra studiebevakningen
Uppsalaekonomernas främsta syfte som studentkår är att bedriva studiebevakning.
Detta är något som bör ges mer utrymme i våra kanaler, främst för att vara öppna mot
våra medlemmar vad vi som studentkår kan erbjuda dem gentemot institutioner och
universitetet. Genom att på ett strategiskt plan jobba för att vara mer synliga kan
Uppsalaekonomerna få in fler åsikter direkt från den enskilde studenten, och fylla de
luckor som universitetet inte kan eller vill. Uppsalaekonomerna ska vara det perfekta
komplementet till sin utbildning.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Fadder HT20
Vice Ordförande Internationella Utskottet VT21
Ordförande Internationella Utskottet HT21
Grafiker MG HT21



Det här är mina övriga meriter:
Säljare Lindex, 2019 - pågående



Namn: Filip Weinestål

Det här är jag: Jag är 22 år gammal och kommer från Uppsala. Jag skulle beskriva
mig som en glad kille som gillar att ha mycket saker för mig. På fritiden gillar jag att
spela golf, hänga med kompisar och göra egengjord pasta!

Detta vill jag genomföra:
Jag har ett stort engagemang för Kontaktdagarna och ser ett stort värde i att sätta upp
en strategisk verksamhetsplan på lång sikt för projektet. Detta ska självklart inte gå
utöver framtida projektledares visioner, men både jag och min projektledarkollega ser
ett stort behov av ett långsiktig plan. Vilka medarrangörer ska Kontaktdagarna ha om
5 år? Hur ska organisationsstrukturen se ut? Kommer det krävas en heltidspost på
längre sikt? Detta är frågor som fördelaktligen bör besvaras, men som sittande
projektledare inte har tid för samt att det inte ingår i deras arbetsuppgift.
Kontaktdagarna är Uppsalaekonomernas största projekt och är en av föreningens
största intäktskällor. Just därför är det centralt att det finns en långsiktig plan likt
Uppsalaekonomernas strategi som är på en treårssikt.

Vidare så ser jag även en stor potential i UEAM som är Uppsalaekonomernas
rådgivande organ för kapitalförvaltning. Gruppen, som består av relativt få människor,
har ett högt söktryck med en knapp marknadsföring. Detta tyder på att det finns
studenter som vill engagera sig inom Uppsalaekonomerna men som inte fångas upp
vilket är en stor förlust. Jag vill genomföra en förändring av UEAM:s
organisationsstruktur i syfte att fånga upp dessa studenter. Om vi kollar på vår kära
tvillingstad Lund så finns det en motsvarighet till UEAM som heter LINC, som är
otroligt välorganiserat. Om vi benchmarkar mot dem finns det stora möjligheter till
förbättring. If you can’t beat them, join them!

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Projektledare med budgetansvar Kontaktdagarna 2021
Fadder VT 20
Medarbetare Universitetsfejden VT20 (inställd)

Det här är mina övriga meriter:
Skyttegruppchef i Försvarsmakten.
Försvarsmaktens gruppchefsutbildning
Suppleant i Brf Manhem.
Service agent på Nordea.



Namn: Kani Hamasdi

Det här är jag: När jag inte badar badkar eller är på spa spenderar jag en hel del tid på
Eko där jag pluggar min master i företagande och ledning med inriktning på
organisation. Jag har nyligen tagit min dubbelexamen i företagsekonomi och
handelsrätt men jag tycker det är så pass kul - tro det eller ej så valt att fortsätta mina
studier istället för att jobba. Vid sidan av studierna sitter jag som intendent och
mediakoordinator för Kontaktdagarna, så mig hittar man även på Borgen.

Detta vill jag genomföra:
För snart tre år sedan klev jag på min första förtroendevalda post och sen dess har jag
engagerat mig i diverse olika projekt inom Uppsalaekonomerna. Snart kliver jag av
som intendent men känner mig fortfarande inte klar med föreningen. Jag har efter
mina terminer som en engagerad Uppsalaekonom sett ett flertal områden inom
föreningen som skulle kunna bli bättre. Nu vet jag vilka frågor jag brinner lite extra för;
utbildning och social hållbarhet.

Utbildning:
Uppsalaekonomernas främsta syfte är att bedriva studiebevakning. Föreningen i
allmänhet och utbildningsutskottet i synnerhet gör idag ett väldigt bra jobb med att
bedriva studiebevakning. Jag ser positivt på den vision och de mål som är satta för
verksamhetsåret HT21/VT22. Utbildning är ett arbete jag skulle vilja driva framåt då
jag ser vikten av att föreningen för studenternas talan. Jag vill se till att studenterna vi
är kår för klarar av sina studier och får de resultat de önskar. Dessutom vill jag bidra
till en minskning av den psykiska stressen plugget och tentor medför.

Social hållbarhet:
Under min termin som intendent har ett av mina mål varit att utveckla posten så att
man även arbetar med social hållbarhet. De engagerade medlemmarnas trivsel på
Borgen och psykiska mående är otroligt viktigt för att de ska vilja fortsätta att
engagera sig och bedriva föreningens arbete framåt. Jag som styrelseledamot skulle
vilja bedriva ett strategiskt och långsiktigt arbete för att bland annat minska stress
relaterat till kårarbete och studier.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Intendent - HT21
Mediakoordinator för Kontaktdagarna 2021
Ordförande/vice ordförande i valberedningen - VT-20/HT20
Kursambassadör för företagsekonomi C - HT19
Företagsvärd under Kontaktdagarna 2019
Buddy - HT19
Art director för Reversen - VT19
Projektmedlem för Surfresan - VT/HT18



Det här är mina övriga meriter:
Jobbar på Clas Ohlson - kan allt om skruv och plugg!

Efter att ha jobbat som servitris på nästan varje match under allsvenskan i fyra år så
skulle jag säga att jag är expert på att hantera fotbollshuliganer.

Haft ett glassigt jobb på Magnum Pleasure Store



Namn: Michael Svensson

Det här är jag:
Halloj! Jag heter Michael Svensson och är nyligen 26 fyllda år. Jag pluggar för tillfället
min fjärde termin på ekonomikandidatprogrammet här i Uppsala. Jag är
ursprungligen från Stockholm och närmare bestämt Vasastan. Detta är lite kort om
mig själv.

Det här vill jag genomföra:
Redan som general och även nu som välkomst så är något jag älskar med denna
förening så är det något med välkomnandet jag absolut älskar. Att få så många nya
människor att lära känna varandra och knyta band för livet är något jag brinner för.
Jag skulle vilja fortsätta detta arbete men på en mer strategisk nivå. Jag vill
framförallt öppna upp fler dörrar för de fantastiska masterstudenter som studerar i
denna stad. Jag tycker att vi som förening har glömt bort en stor mängd studenter som
finns därute. Vi har länge nog vänt blicken från all den erfarenheten, kunskap och driv
som finns att hämta där.

Jag tror starkt på att om vi fokuserar mer på välkomnandet och mer specifika
evenemang för denna typ av studenter kommer intresset att öka. En av de grundstenar
denna föreningen är byggd på är just gemenskap och vi kan inte bara vända blicken
från all den kunskapen och erfarenheten. Även i arbetet med studiebevakning är detta
en viktig punkt då vi helt saknar någon typ av förankring till alla dessa studenter. Jag
vet att jag som medlem har tagit extremt stor nytta i att prata med alla dessa studenter
under mina välkomstveckor denna höst. Även när vi tittar på ett av de mest
vinstdrivande projekten Kontaktdagarna är det otroligt viktigt att få in engagemanget
kring masterstudenter då dom är den generationen som snart söker sig vidare från
studierna in i arbetslivet.

Jag tror att just nu efter denna pandemi att vi kan ta tjuren vid hornen och välkomna
alla nya masterstudenter till denna fantastiska förening vi kallar UE. Därav kandiderar
jag till styrelseledamot.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Då kanske ni undrar just om varför jag lägger så mycket krut kring just
masterstudenter. Jag har tidigare i denna förening varit projektledare för
recceveckorna och jag har suttit i välkomstutskottet i snart ett år. Välkomnandet är
väldigt viktigt för mig och faller således naturligt.

Det här är mina övriga meriter:
SM-mästare i eldning.
Distriktsmästare i livlina.
Kjell & Co bästa försäljare.



Sekreterare (1 post, 1 termin)

Namn: Beata Lampers

Det här är jag:
Jag är en väldigt snart 22-årig tjej som i januari har pluggat två hela år i vår fina
studentstad Uppsala. Utöver studier så engagerar jag mig i Uppsalaekonomerna, spelar
fotboll i diverse studentlag och jobbar extra inom kriminalvården.

Det här vill jag genomföra:
Jag har alltid tyckt att det har varit spännande att få vara en del av
Uppsalaekonomerna och under höstterminen har mitt intresse för föreningen vuxit sig
starkare under våra UG-möten. Som sekreterare är man en del av diskussionen för att
föra föreningen framåt och jag ser gärna att Uppsalaekonomerna inom 5 år har nått en
bredare publik och nått andra branscher samt jobbat aktivt med både social- och
miljömässig hållbarhet.

I sekreterarrollen ser jag gärna att man bibehåller god struktur och följer de mallar
som finns samt utvecklar det som behövs utvecklas. Den kunskapen besitter jag inte
ännu men om jag får förtroendet så vill jag gärna granska det materialet som finns och
se om det går att förbättra.

Mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Projektledare (General) för recceveckorna HT20
Vice ordförande i Eventutskottet VT 21
Ordförande i Eventutskottet HT21

Mina meriter i övrigt:
Förtroendevald Försvarsmakten och ombud på värnpliktskongressen 18/19
Värnplikt 11 månader 2018/2019 - Livgardet
Instruktör Försvarsmakten HT19
Deltidsanställd Häktet Uppsala 2019-



Vice skattmästare (1 post, 1 termin)

Namn: Fredrik Grill

Det här är jag:
Jag är 21 år och läser nu min tredje termin på ekonomiprogrammet. Efter studenten
åkte jag till Colombia för att backpacka genom Sydamerika, men där någonstans kom
corona och tvingade mig att åka hem tidigare än planerat. Var lite ledsen över det i
början, men sedan lyckades jag hamna i Uppsala istället och lever mitt bästa liv!
På fritiden brukar jag hänga med mina vänner och ni lär hitta oss i baren på någon
nation.

Detta vill jag genomföra:
Först och främst vill jag fortsätta det bra och strukturerade arbetet som tidigare- och
nuvarande förtroendevalda i skattmästeriet har genomfört.
I nuläget har jag inte så mycket insyn i hur arbetet inom skattmästeriet fungerar, men
blir jag vald så kommer jag leta efter utvecklingsmöjligheter så fort jag får lite koll, för
att utveckla och effektivisera arbetet.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Recce vt-21

Det här är mina övriga meriter:
Kassör för en ideell förening med omsättning på ca 500tkr
Har varit säljare i café, butik och restaurang
Säkerhetskontrollant på flygplats



Namn: Isak Askelöf

Det här är jag:
Jag är en lättsam och glad och 22-åring från Stockholm med fyra terminer på nacken.
Under den tiden har jag hunnit med att överleva en pandemi, ta danssteg på de flesta
av våra nationer, och inte minst lära känna väldigt många fantastiska nya vänner.
Förutom det har jag också hunnit med att engagera mig i föreningen som vi alla älskar,
både som fadder och förtroendevald.

Detta vill jag genomföra:
Det är ingen nyhet att skattmästeriet är ett av UEs absolut viktigaste organ. Det är
skattmästeriets viktiga arbete som möjliggör att vi som förening kan bedriva
studiebevakning, kan resa till Portugal för att surfa, och kan anordna jubileumsbaler
på Uppsala slott.

Som sittande utskottsordförande har jag en mycket god kunskap om hur vi i
föreningen arbetar med budget. Jag anser att vi internt kan göra mer för att bilda våra
förtroendevalda för att effektivisera föreningsarbetet i största möjliga mån.
Skattmästeriet kan här ta den rollen som lärare och se till att våra förtroendevalda blir
ännu mer bekväma med sitt budgetarbete.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Fadder Recceveckorna HT20
Vice- och ordförande för Idrottsutskottet

Det här är mina övriga meriter:
Handläggare kundkontakt på Marginalen Bank
Medarbetare Ica Supermarket Sundbyberg
Medarbetare McDonald´s Barkarby



Namn: Kristian Wulfert

Det här är jag:
Jag kommer ursprungligen från en förort till Stockholm, där jag växte upp, gick i
skolan och jobbade innan jag valde att ta nästa steg och flytta till Uppsala. Jag är 22 år
gammal och läser min fjärde termin på Ekonomie kandidatprogrammet. Mellan
gymnasiet och universitetsstudierna tog jag ett och ett halvt år till att jobba på en skola
och förskola som resurs till ett barn och som barnskötare. Tack vare detta har jag
mycket erfarenhet av stressade situationer där jag måste improvisera, vara lugn men
bestämd, ta ansvar och leda. På min fritid värderar jag umgänge och sällskap högt
vilket har gjort mig väldigt lättsam och utåtgående.

Detta vill jag genomföra:
Som vice skattmästare vill jag driva och genomföra en utredning i hur föreningen kan
fortsätta använda sig av systemet Fortnox för att utveckla för förbättra hur
skattmästeriet arbetar. Jag ser stora fördelar i att utveckla möjligheten att arbeta
proaktivt mot företag med till exempel förbättrade offerter, något man lätt kan göra
med Fortnox. Det här kan ge föreningen ett professionellt intryck mot företagen och
underlätta för projektgrupper, där framförallt Kontaktdagarna och företagsgruppen
berörs.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
-Företagskontakt för Kontaktdagarna 2021

Det här är mina övriga meriter:
-Resurspedagog på skola & förskola
-Butiksbiträde



Vice Ordförande Eventutskottet (1 post, 2 terminer)

Adam Almqvist
Ingen stämmotext inkommen

Namn: Amanda Giléus

Det här är jag:
Jag heter Amanda GIléus och är 21 år gammal. Jag pluggar just nu min andra termin
på ekonomikandidaten här i Uppsala, som alltid varit ett klart val av studentstad för
mig. Innan Uppsala så bodde jag i London i ett år och reste även till Bali i en månad.
Sen satte Corona stopp för det och jag spenderade för många veckor i lockdown i
London innan jag flyttade till Uppsala.

Detta vill jag genomföra:
Jag vill som vice ordförande för eventutskottet fortsätta att driva de befintliga
projekten på ett smidigt och bra sätt som de gjorts tidigare terminer. Även att fortsätta
arbetet mot att återinföra alla projekt som inte kunde genomföras på samma sätt som
förr nu under Corona. Att bevara de traditioner som finns inom UE är viktigt, men jag
skulle även vilja börja spåna på nya projekt som eventutskottet skulle kunna införa
och hur man skulle kunna utveckla de befintliga projekten. Exempelvis skulle man
kunna utveckla projekt mot hållbarhet och projekt tillsammans med andra utskott.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
● Fadder HT21
● (Medarbetare Kontaktdagarna 2021)

Det här är mina övriga meriter:
● Driftledare på Scandikitchen, London
● Butiksmedarbetare på Ica Arninge och Peak Performance



Namn: Raul Shelton Torres

Det här är jag:
Jag är 21 år gammal och kommer från södra Stockholm. Jag skulle kalla mig för en
mångsysslare, som efter studenten rest runt fina ön Kuba, klättrat på väggar, mixat
musik och intresserat mig för organisering och inredning. Uppsala lockade när jag
ville söka ännu fler erfarenheter!

Detta vill jag genomföra:
Jag vill bidra till glatt humör, men framförallt till god psykisk hälsa. Dagens UE
fokuserar på en del kortvariga event, som kan sträcka sig över en dag eller en helg. Jag
vill genomföra event som varar över en längre tid. Som skapar långvariga relationer,
och inte minst långvariga minnen.

Det finns även stora möjligheter utanför kära Borgen, nämligen samarbeten med andra
elevkårer. Vi är ungefär femtio tusen studenter på Uppsala universitet, vad hindrar oss
från att lära känna fler än de som vi redan umgås och studerar med? Jag står för nya
tankar, nya ambitioner och nya mål!

För att lyckas med mitt mål krävs teamwork, perspektiv och god kultur. I rollen som
förtroendevald är det viktigt att vara ett bollplank för alla grymma projektgrupper. Med
det sagt får dessa inte begränsas - jag vill uppmuntra kreativitet och ansvarstagande,
så att de utvalda projektmedlemmarna kan utvecklas.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Fadder HT21
Filmskapare HT21

Det här är mina övriga meriter:
FRAMÅT - kurs om musikentreprenörskap
Shelton Studios AB



Namn: Sara Olsson

Det här är jag:
Här har ni en glad och positiv tjej som mer än gärna har flera bollar i luften samtidigt.
Jag är 22 år gammal och flyttade till Uppsala hela vägen från Stockholm förra hösten
för att starta mitt student äventyr och är nu redan inne på min tredje termin, tiden går
fort när man har roligt. Tack vare mina otaliga timmar i simhallen som gammal
elitsimmare är jag målmedveten och trivs med utmaningar.

Detta vill jag genomföra:
Eventutskottet för mig handlar till stor del om att skapa minnen tillsammans med
gamla och nya bekantskaper. Därför har utskottet en viktig del i att skapa och bygga
vidare på gemenskapen som är Uppsalaekonomerna, något jag vill fortsätta bidra till
genom att förstärka samarbetet mellan utskotten. I spåren av en pandemi är det också
viktigt att hitta tillbaka till utskottets traditioner men samtidigt inte låta de släppta
restriktionerna blända oss. Det kan vara lätt att gå vilse bland alla evenemang som
erbjuds därför är det viktigt att Uppsalaekonomernas evenemang fortsätter att sticka
ut, kvalité före kvantitet, för att fortsätta skapa oförglömliga minnen för alla.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Fadder Discovery Channel VT-21
Buddy Homecomingweeks HT-21
Projektmedlem med dekorationsansvar Jubileumsbalen 2021

Det här är mina övriga meriter:
Concept representative - Apollo
Eventpersonal - Norrvikens trädgårdar



Vice Ordförande Finansutskottet (1 post, 2 terminer)

Namn: Calle Ögren

Det här är jag:
Jag är en 21-årig kille från Stockholm. Jag läser min andra termin på
ekonomikandidaten och min tredje termin i Uppsala. I min ungdom spenderade jag
mycket tid i ishallen, men efter 3 år på hockeygymnasium lade jag skridskorna på
hyllan. Efter gymnasiet blev det jobb och, såklart, en fartfylld resa till Asien. Därefter
styrdes skutan mot den bästa studentstaden Uppsala! Jag är en glad och driven kille
som gillar utmaningar. Jag trivs med ett högt tempo och gillar att fullt ha upp. På
fritiden hänger jag gärna med kompisar eller lagar mat.

Detta vill jag genomföra:
Min ambition är att skapa ett ökat engagemang och intresse genom att på nya sätt
utveckla Finansutskottet. Det är viktigt att alla ska känna sig välkomna oavsett
tidigare kunskaper och erfarenheter. Ju mindre du kan, desto mer kan du lära dig!
Med den högt aktuella klimatkrisen i allt större fokus tror jag ett sätt att öka
intresset och nå ut till fler studenter är att uppmärksamma miljömässig hållbarhet
inom finans. Jag tror även kontakt med arbetsplatser utanför den privata sektorn
såsom finansdepartementet kan vara intresseväckande.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
General för Recceveckorna HT21 - Gap Year Mania

Det här är mina övriga meriter:
Säljare på Sportshopen i Mall of Scandinavia
Ass. kapten för AIK i J18-allsvenskan och Stockholm Nord i TV-pucken



Namn: Lucas Kampe

Det här är jag:
En 23 årig göteborgare med ett brinnande intresse för ekonomi. För tillfället läser jag
min andra termin på ekonomieprogrammet. Mitt finansintresse växte fram under min
tid som anställd hos Mannheimer Swartling där fick inblick i deras M&A-verksamhet.
Ett intresse som jag senare fick utöva hos Avanza Bank. Som person är jag noggrann,
lyhörd och inkluderande – egenskaper som jag anser vara viktiga när man ska
förvalta en medlemsstyrd organisation.

Detta vill jag genomföra:
Att skapa värdefull verksamhet för medlemmarna är en förtroendevalds viktigaste
uppgift. Verksamheten måste även vara inkluderande och utformad så att alla, oavsett
tidigare erfarenheter känner sig välkomna att delta. Uppsalaekonomernas framgång
bygger på medlemmarnas engagemang och jag anser att genom följa ovan har vi goda
förutsättningar att bibehålla det starka engagemanget samt utveckla verksamheten
framåt. Om jag får årsmötets förtroende vill jag arbeta för att så många som möjligt ska
vilja vara delaktiga i utskottets verksamhet.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
-

Det här är mina övriga meriter:
Ordförande för Hulebäcks Elevkår 2015-16
Elevrepresentant i Göteborgs utbildningsnämnd 2016
Styrelseledamot för Sveriges Elevkårer 2016–18
2 år hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå som assistent
Sedan 2,5 år tillbaka arbetar jag med försäkringskapital hos Avanza Bank



Namn: Ludvig Nygård

Det här är jag:

Positiv och driven kille uppvuxen vid Stockholms rälsbuss – Bromma. Jag flydde
Stockholms barliv och 23 års gränser och landade på ekonomiprogrammet i Uppsala
där jag insåg att engagemang inom student-föreningar är extremt roligt och givande.
När jag inte pluggar eller jobbar gillar jag att utforska Uppsalas nationsliv eller slå
golfbollar i vattnet.

Detta vill jag genomföra:

Finans är ett ämne som av många upplever har en hög inträdeströskel och inte så
lättillgängligt utan förkunskaper. Genom mitt engagemang och projektförslag vill jag
visa att tröskeln inte är så hög som den verkar. Vidare vill jag fortsätta utveckla det
arbete och de projekt som utskottet genomför idag. Jag hoppas att få dela med mig av
mitt intresse för finans och göra ämnet mer tillgängligt för samtliga målgrupper.

Att ta sig över tröskeln bygger på att ett intresse finns, där forum inom finans är en
väldigt vanlig ingång för många. Därav vill jag fortsätta bygga på de forum som finns
idag, göra de mer synliga och blanda innehåll för att det både ska fungera för någon
utan förkunskaper samt någon som vill dyka ännu djupare inom ämnet.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:

-       Fadder HT 2020

Det här är mina övriga meriter:

-       Kredithandläggare och affärsutveckling Zensum
-       Coachning och ledarskap inom försäljning



Vice Ordförande Idrottsutskottet (1 post, 2 terminer)

Namn: Aldo Dalgrund Machado

Det här är jag:
Blanda grogg, sporta och gå på skolans catwalk måste vara Aldo i ett nötskal. I början
på 2020 bestämde jag mig för att fly stockholms södra förorter för att flytta ihop med
en rysk tant i Gränby och plugga ekonomisk historia i Uppsala… Vem kunde tro att det
skulle bli succé? Två år senare är jag snart färdigutbildad och kampanjar för att bli
uppsalaekonomernas första Kuban med förtroende ansvar.

Det här vill jag genomföra:
Jag vill bidra med min erfarenhet inom området och ge stunderna upplevelser det
aldrig kommer glömma.

Golfturnering:
Förra årets golfturnering var en ett kanon event som jag vill bygga vidare på. Eftersom
golf är en sport som alla inte kan spela men som många vill lära sig, vill jag införa
kontinuerliga nybörjar träningar som alla kan få ta del av.

Resa utomlands: Skidresor och fotbollsresor? Allt är möjligt bara det finns intresse. Jag
vill uppmuntra till så mycket internationella resor som möjligt. Isak har lovat en
massa resor som på grund av Corona inte kunde bli av jag ska se till att Isaks löften blir
uppfyllda.

Spökbollsturnering: Jag vill införa en årlig spökbollstunering för att binda samman
Uppsalas olika studentföreningar. Där alla kårer har en representant, folkfest utan dess
like.

Mina meriter inom Uppsalaekonomerna
Fadder HT21
KD-Medarbetare HT21

Övriga meriter
Flera år inom restaurangverksamhet
Fotbollstränare för ungdomar



Namn: Henrik Nordgren

Det här är jag:

Jag är en 23 åring från Sollentuna med brinnande intresse för idrott och hälsa som lagt
ner oerhört många timmar på en tennisbana. Spelat och tävlat sen jag var 6, efter
gymnasiet fastnade jag som tennistränare och utförde en kortare elitsatsning. Sen
lockade studentlivet och det levde upp till alla förväntningar. Alla events var sjukt kul
och allt detta under samma ideella förening, Uppsalaekonomerna. Denna förening som
gett så många så mycket, vill jag nu ge tillbaka till.

Detta vill jag genomföra:

Uppsalaekonomernas idrottsutskott har en buffé med events och resor som ska värnas
om och arbetas vidare med. Idrottsföreningen har ett antal mycket uppskattade
träningar med stort tryck. Här vill jag lägga lite extra krut och erbjuda ett större utbud
av träningar som badminton, handboll m.m. Jag hade även velat införa en takeoff och
avslutning med alla engagerade tränare för att delvis bygga gemenskap samt locka
andra att söka tränare. En ytterligare idé är införandet av gästspel. Tanken är att några
gånger under terminen ta in någon riktigt erfaren inom sin idrott som får hålla
träningen.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:

Volleybolltränare HT21

Medarbetare Kontaktdagarna HT21

Nominerad årets recce VT20

Det här är mina övriga meriter:

Tennistränare

Tennisens plattform och TGU 1

Foodrunner restaurang AG

Företagsrepresentant Franska vindagarna



Namn: Linus Rönnlund

Det här är jag:
Jag är 20 år gammal från Stockholm och studerar just nu min andra termin på
kandidatprogrammet i ekonomi. Utöver det är jag en engagerad idrottssupporter som
värdesätter svenskt föreningsliv som en av de bästa saker vi har i Sverige. När jag inte
pluggar gillar jag att träna, planera futsalträningar och spela piano eller gitarr.

Detta vill jag genomföra:
Ett medlemsstyrt IF
Jag vill på min post se till att främja medlemmarnas intressen när det kommer till
idrott och hälsa, genom att låta de bestämma vilka aktiviteter utskottet bedriver.

Ett inkluderande IF
Jag vill se till att Uppsalaekonomerna står för ett inkluderande föreningsliv där vi
arbetar proaktivt med att alla ska känna sig välkomna att delta på en träning.

Ett välkomnande IF
Jag vill även behålla det fina med idrottsföreningen. Det konstanta tillståndet av en
välkomnande gemenskap gentemot medlemmarna som vuxit fram genom bland
annat informaliteten i facebookgruppen.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Futsaltränare HT21

Det här är mina övriga meriter:
Lärarvikarie på Viksjöskolans högstadium
Säljare på Innovative Sales
Servitör/Bartender på Welcome Hotel
Tränare för Rotebro HJ



Vice Ordförande Internationella Utskottet (1 post, 2 terminer)

Namn: Anton Ryberg

Det här är jag
Jag är en 21-årig Örebroare som efter knegande och resande hamnade i Uppsala. Jag är
en utåtriktad och energirik person med höga ambitioner. Uppsalaekonomerna har
förgyllt mina två första terminer i Uppsala och jag hoppas kunna bidra mer till
föreningen!

Detta vill jag genomföra
Att återgå till den ordinära verksamheten efter pandemin är utmanande, men
föreningen har kommit en bra bit på vägen. Jag vill bidra till skapandet av ett tydligare
forum där studenter kan framföra sina önskvärda projekt inom UE. ITU har en unik
möjlighet att skapa events för studenter och lägga grunden för framtida möjligheter.
Hur häftigt det än är med utlandsresor kan inte alla studenter delta. Därför behöver
ITU Go Global etableras mer. Utöver internationella resor kan gästföreläsningar och
besök till företag i Sverige ge insyn i internationellt företagande från svensk mark och
ge möjlighet för fler studenter att delta. Min ambition är att se till att fler studenter får
förutsättningarna att leva upp till sina företagsintressen - i Uppsala, Sverige och
internationellt.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna
Fadder HT21

Det här är mina övriga meriter
Driver tidigare UF-företag
Seriespelsansvarig för Padel Zenter
Ambassadör för Hitract och Padel Mates
Deltagare Emax 2019, mässa för utvalda entreprenörer



Namn: Gustav Eliasson

Det här är jag:
Tjo!
22 och från Sollentuna. Under min uppväxt har det funnits en sak som har format mig
mer än något annat, musiken. I grundskolan fick jag tidigt lära mig framträdande på
scen. Några mer lyckade och några mer skämmiga framträdanden. Vilket idag
resulterat i att jag gärna talar i seriösa som oseriösa sammanhang.

Tiden mellan gymnasiet och Uppsala spenderades i militären som gruppchef
amfibieskyttesoldat. Där vikten av god ton och positivitet var av yttersta vikt. Något
som jag än idag bär med mig. Efter ett halvår som säljare hittade jag det bästa man kan
göra, plugga i Uppsala.

Mina främsta egenskaper är min oräddhet för att inleda nya dialoger. Detta är något
som gör mina dagar väldigt mycket roligare och intressanta.

Detta vill jag genomföra:
Jag vill:

● Förbättrad kommunikation från utskottet
● Minska rädslan för språkbarriärer
● Samarbeten med företag från andra världsledande länder
●

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
● Företagsansvarig för Kontaktdagarna 2021
● ChefsFadder HT20
● Årets manliga fadder HT20

Det här är mina övriga meriter:
● Medlem i skolkonferens- Medlem i skolkonferensen under gymnasietiden.
● Gruppchef amfibieskytte

Utnämnd till:
● Årets säljare Verisure AB (2019)
● Sommarens säljare Verisure AB (2020)
● Sommarens säljare Verisure AB (2021)



Namn: Klara Sjöström

Det här är jag:
Mitt namn är Klara Sjöström, jag är 21 år gammal och kommer från Stockholm. Jag
läser just nu min andra termin på ekonomiprogrammet och trivs som handen i
handsken. Innan Uppsala var jag bland annat och säsongade i franska alperna och
försökte överleva lite för många timmar på Coop.

Detta vill jag genomföra:
Som vice ordförande i det internationella utskottet skulle jag vilja fortsätta driva
arbetet framåt. Corona har satt många “käppar i hjulen” och jag tror det finns en stor
potential för utskottet att växa. Det finns många evenemang och resor som studenter
vill kunna ha möjlighet att få uppleva igen, men jag tror också det finns många nya
ideer som kan växa fram då pandemin tvingat en att tänka om. Dessutom tror jag det
är viktigt att lyssna på vad nuvarande studenter vill ha, då utskottet och UE i stort, är
till för dom. Utöver det skulle jag vilja jobba med hur man kan göra det internationella
utskottet mer hållbart, utan att ta bort vad som gör intu, intu.

Det här är mina meriter inom uppsalaekonomerna:
● Fadder HT21
● Hållbarhetskoordinator kontaktdagarna 2021

Det här är mina övriga meriter:
● Coop
● Servitris på Langley
● Lärarvikarie på Torsviks skola



Namn: Tilde Olsson

Det här är jag:
Jag är en 21 årig tjej från Stockholm som flyttade till härliga Uppsala denna höst. Som
person är jag nyfiken, målinriktad och ser det positiva i saker och ting. Efter studenten
flyttade jag till Australien vilket gav mig ett större globalt perspektiv och motivation
för en internationell karriär. Dessa insikter i kombination med mitt intresse för
företagande och vilja att engagera mig i UE får mig att söka till Vice Ordförande i
Internationella Utskottet.

Detta vill jag genomföra:
Internationella Utskottets verksamhet är under förändring, vilket i mina ögon är
spännande och möjliggör för utveckling. Hur klyschigt det än låter ligger det stor vikt i
att bygga ett nätverk man kan använda sig av för att uppnå sina mål. Många studenter
drömmer om att jobba utomlands, men upplever vägen dit svår. Jag ser mig själv bidra
med kreativa och miljösmarta ideér till hur karriärsresor kan utformas, men även
planera aktiviteter där internationella företag kan integrera och få personlig kontakt
med Uppsalas studenter. Jag vill möjliggöra för studenter att uppnå sina mål och ge
förutsättningar för en internationell karriär i framtiden.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Inga meriter ännu. Ser fram emot att få desto fler!

Det här är mina övriga meriter:
Mediaplanerare Tre Kronor Media
Au Pair i Sydney
Försäljare Linas Matkasse
Grundare av hobbyföretag



Vice Ordförande Marknadsföringsgruppen (1 post, 2 terminer)

Namn: Karl Krusell

Det här är jag:
En 21-årig kille, kommer från Stockholm och läser min tredje termin på
ekonomikandidaten här i Uppsala. Jag är en glad och öppen person som alltid gillar att
ha mycket för mig. När jag inte minglar bort pluggande på eko gillar jag att kolla på
film, lyssna på musik och hänga med kompisar.

Detta vill jag genomföra:
Uppsalaekonomernas evenemang marknadförs bra individuellt, men det jag skulle
vilja genomföra som vice ordförande i marknadsföringsgruppen är att skapa en bättre
helhetsbild och koppling till Uppsalaekonomerna som förening. Genom att skapa en
stark koppling mellan de olika evenemangen och Uppsalaekonomerna tror jag att
föreningen kan växa och få fler att engagera sig och bli medlemmar.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
-       Fadder under recceveckorna VT21
-       Mediakoordinator Kontaktdagarna 2021

Det här är mina övriga meriter:
- Junior Creative Designer på Sveriges ledande reklambyrå Åkestam Holst
- Frilansdesigner
- Reklamchef på studentradion HT20 – VT21
- Varit med och vunnit priser på Sveriges största reklamtävling Guldägget



Namn: Klara Wallman

Det här är jag:
En 23-årig tjej från Göteborg som just nu läser företagsekonomi B och därmed termin 4
på ekonomiprogrammet. På fritiden har jag alltid gillat att vara kreativ på olika sätt,
vilket också har varit grunden till mitt starka intresse för marknadsföring, som jag
senare hoppas kunna göra karriär inom!

Detta vill jag genomföra:
Rörligt material kan skapa starka känslor hos tittarna, på ett sätt bilder inte brukar
göra. Därav skulle jag gärna vilja se att MG använder sig mer av rörligt material! Jag
tror att det kan skapa en större spridning av vår marknadsföring och därmed ett större
engagemang för allt arbete inom föreningen. För att få mer studenter intresserade
skulle jag gärna vilja se att MG har workshops där man kan få lära sig att skapa
marknadsföring och det ger även en chans att få vara kreativ.

Jag skulle också vilja se en starkare gemenskap inom MG. Jag tycker att gruppen bör
agera med ett starkt samarbete mellan medlemmarna. För att detta ska fungera krävs
också att gruppens medlemmar får större chans att lära känna varandra genom olika
aktiviteter.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Art Director Kontaktdagarna 2021
Filmskapare Marknadsföringsgruppen VT21 och HT21
Projektledare Reccegasquen HT20

Det här är mina övriga meriter:
● Receptionist på gymkedja.
● Servitris på restaurang i Australien.
● Säljare på Liseberg och Västtrafik.



Vice Ordförande Näringslivsutskottet (1 post, 2 terminer)

Namn: Nils Sjöberg

Det här är jag:
Jag är en 21 årig pojke som kommer från Sollentuna. Efter att ha jobbat på ICA, och
gjort den berömda Asien-resan insåg jag att det var dags för mig att börja studera.
Lyckligtvist hittade jag mig till Uppsala. Jag är på min andra termin, och jag
stormtrivs. Jag är en glad och driven person som gillar att utmana mig själv. På
fritiden umgås jag gärna med mina vänner, ser en spännande film eller en bra
fotbollsmatch.

Detta vill jag genomföra:
Om jag får förtroende som vice-ordförande i Näringslivsutskottet vill jag jobba aktivt
med att hjälpa studenter att få sin första kontakt med företag och få en fot in i framtida
arbetslivet. Jag vill fortsätta på samma spår som tidigare ansvariga inom utskottet,
men jag vill också öka mångfalden av företag. Jag vill se mer företag som jobbar med
marknadsföring, projektledning och hållbar utveckling. Med detta mål hoppas jag att
alla ekonomistudenter, oavsett inriktning, kan få sin egna möjlighet att vända sig till
olika företagsevenemang som erbjuds. En möjlighet för att skapa första kontakten eller
för att få reda på mer om vad jobben innebär.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Fadder HT-21

Det här är mina övriga meriter:
ICA Maxi - Kolonial & ICA Supermarket - Stängningsansvarig
Rudbecks Idrottsförening - Eventansvarig



Vice Ordförande Utbildningsutskottet (1 post, 2 terminer)

Posten är vakant.



Vice Ordförande Välkomstutskottet (1 post, 2 terminer)

Namn: Douglas Wass

Det här är jag:
Jag är en social och utåtriktad kille som är 23 år och kommer från Tyresö utanför
Stockholm. Med dubbla “hitta sig själv”-försöks resor i bagaget blev det även dags för
mig att börja plugga i Uppsala. Vissa skulle beskriva mig som en person med lite för
stort kontrollbehov men det är ingenting jag vill kännas vid. Under min tid som
General försökte jag alltid hitta ursäkter för att vara på Borgen även ifall motivet inte
alltid endast var för att jobba.

Detta vill jag genomföra:
Med Välkomstutskottet vill jag fortsätta att skapa oförglömliga minnen och se till att
alla nya studenter får den bästa introduktionen till Uppsala och framförallt till
Uppsalaekonomerna! De välkomstveckor, både Recceveckorna som Homecoming
Weeks, som Uppsalaekonomerna arrangerar är fyllda med långa och anrika traditioner
som binder samman nya och gamla studenter. Vilket ger oss alla Uppsalaekonomer en
samhörighet och gemensamma minnen över den nostalgiska första tiden i Uppsala.
Mitt mål med utskottet är att se till att många av de traditioner som finns efterlevs
men samtidigt låta projektledarna sätta sin egna prägel, på så sätt kommer
välkomstveckorna fortsätta att utvecklas.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
General med budgetansvar för Recceveckorna HT21 - Gap Year Mania

Det här är mina övriga meriter:
Elevassistent, Tyresö Kommun
Chaufför, Ryska Posten



Vice Ordförande Valberedningen (1 post, 2 terminer)

Namn: Ida Vinsa

Det här är jag:
En livsglad och sprallig tjej, 23 år från Stockholm. Efter ett sabbatsår som snabbt blev
tre, med heltidsjobb där väckarklockan ringde alldeles för tidigt och en massa resor lite
varstans, var det dags. Uppsala, som inte är alltför långt hemifrån, kallade och vad
skulle jag studera om inte ekonomi. Arbetsglad och gillar Håkan lite för mycket, det är
jag.

Detta vill jag genomföra:
Mitt mål är att alltid se till föreningens bästa! Framförallt genom att sprida UEs goda
rykte, vara ett gott föredöme och bringa trygghet till alla som i framtiden kommer
genomgå samma sökprocess som jag gör nu. Jag ska göra mitt bästa för att
upprätthålla allt UE strävar efter att representera utåt och, genom att hitta lämpliga
kandidater med innovationstänk och entusiasm, bevara samt förbättra det alla
engagerade varit med och skapat. Jag vill även lyckas nå en bredare målgrupp för
framtida kandidater.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Utöver fadder HT21 är min erfarenhet inom Uppsalaekonomerna ganska snål, men det
är på tiden att det ändras! Fråga om mina meriter om ett år så kommer jag med glädje
berätta för dig om arbetet jag utfört som förtroendevald för valberedningen med ett
ypperligt fokus på föreningens utveckling.

Det här är mina övriga meriter:
● 6 års erfarenhet av butiksdrift och ledningsgruppsarbete
● Volontärarbete, Sydafrika
● Kundrådgivare, Swedbank



Namn: Tom Helling

Det här är jag:
Jag läser just nu min andra termin på programmet här i uppsala och trivs hur bra som
helst. Innan jag flyttade hit bodde jag i Täby och jobbade på en skola i 3 år. När jag inte
pluggar, gymmar jag gärna eller aktiverar mig på annat sätt, jag spelar bland annat
fotboll i Vaksala SK. Andra intressen jag har är kläder och mode, vilket ofta resulterar i
att jag hamnar på en vintageaffär någonstans och spenderar pengar jag inte riktigt har.

Detta vill jag genomföra:
Som vice ordförande vill jag fortsätta arbeta med de utmaningar som varit aktuella för
valberedningen under en tid. Att synas och höras för att komma åt en bredare massa,
och att göra ansökningsprocessen mindre skrämmande, är två utvecklingsområden
som med all rätta blir mycket uppmärksammade. Utöver dessa utmaningar skulle jag
vilja fokusera på att belysa alla utskottens viktiga betydelse, och mer specifikt
förbättra förståelsen och anseendet av utskott som idag inte har högt söktryck. Klarar
vi av att genomföra dessa utmaningar kommer vi se ett större urval av potentiella
kandidater på alla poster inom Uppsalaekonomerna och framförallt göra det möjligt för
fler människor att engagera sig.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Fadder HT21

Det här är mina övriga meriter:
Lärare i Engelska och Idrott & Hälsa, samt mentor på Kunskapsskolan Täby
Huvudtränare Täby FK:s x-pass verksamhet



Valberedningsledamot (1 post, 1 termin)

Namn: Daniel Tanta

Det här är jag:
Jag är en vanlig student, precis som alla andra, som är inne på sin femte termin i
underbara Uppsala. Många av er känner säkert igen mig från eko, jag är grabben med
kryckor. Mitt hjärta dras till ekonomi och ironisk nog fotboll (det var nämligen så jag
hamna på kryckor). Efter en lång och tuff dag gillar jag att varva ned med en bra
fotbollsmatch på tv:n, och gärna skrika på spelarna om dem inte presterar. Jag är vad
man kan kalla en vanlig kille helt enkelt, inga konstigheter.

Detta vill jag genomföra:
Framåtanda är en av UE:s fyra värdegrunder, vilket är ytterst viktigt för att kåren ska
kunna utvecklas och ta sig an nya utmaningar. Mitt mål kommer att vara att
uppdatera den nuvarande överlämningsdokumentet för att ha all information samlat
på ett ställe. Syftet är att underlätta för organens arbete samt övergången för av- och
påklivanden. Utöver detta skulle jag även vilja inkludera mer grafiskt material men på
engelska i vår marknadsföring inför stämma och ansökningsperioder. Syftet är att nå
ut till en större målgrupp så föreningen drar nytta av en större mångfald.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Fadder VT-20
Toastmaster Reccegasque HT-20
Universitetsfejden HT-20
Vice skattmästare HT-21

Det här är mina övriga meriter:
ICA Maxi Värmdö

‘



Intendent (1 post, 1 termin)

Namn: Carl Skoog

Det här är jag:
Positiv och handlingskraftig grabb från vad som ofta rubriceras (av mig) som ”Skånes
Miami”. Uppvuxen en knapp mil ifrån Uppsalas största konkurrent, Lund, fick jag
under mina gymnasieår en försmak på ett (inte lika bra) studentliv och insåg snabbt
att engagemang inom olika typer av student-organisationer är något otroligt roligt och
lärorikt. Efter en skidsäsong i St. Anton och en försmak på heltidsarbete insåg jag att
det var dags att börja studera. Eftersom ekonomi i alla dess former länge legat nära
hjärtat var riktningen självklar. Uppsala var ett naturligt val då jag redan under
gymnasiet studerade i Lund och ville testa något nytt och, vad jag nu inser, mycket
bättre.

Detta vill jag genomföra:
Uppsalaekonomernas hjärta är Borgen, denna ståtliga föreningslokal där vi spenderar
så mycket tid. Under den senaste terminen har jag fått en insikt över hur viktig borgen
är för uppsalaekonomernas kultur. För att borgen ska vara en trivsam plats krävs det
att intendenten bygger upp ett ramverk av rutin & struktur gällande städning och
organisering av samtliga utrymmen på borgen. Intendentens huvudsakliga funktion är
att hålla borgen så välfungerande som möjligt för Uppsalaekonomernas alla
medlemmar. Beslutar stämman att välja mig till intendent kommer jag utöka det
ramverk som finns för ordning och struktur på borgen, det ska inkludera rensning av



Redaktör Reversen (1 post, 2 terminer)

Namn: Oskar Holm

Det här är jag:
20 år ung stockholmare, uppvuxen på idyllen Ekerö. Jag studerar min andra termin på
ekonomiprogrammet och avnjuter för tillfället med skräckblandad förtjusning
mikrokursen på NEK-A. Innan tiden i Uppsala var jag väldigt involverad i Ekerö IK:s
innebandyverksamhet och min förkärlek till föreningslivet har vuxit med åren. Sedan
min ankomst till Uppsala har jag varit skribent på Reversen och är väl införstådd med
utskottets verksamhet, dess styrkor, svagheter och potential.

Detta vill jag genomföra:
Reversen som organ behöver i en högre utsträckning präglas av regelbundenhet. Det är
min uppfattning att steget mot månatliga släpp är ett viktigt steg på vägen, mina
föregångare ska ha mycket beröm för det gedigna arbetet som där ligger bakom. Utöver
fortsatta månatliga släpp är: en tydlig röd tråd mellan upplagorna, stående inslag varje
månad, releasemingel och införande av reklam/sponsorer i tidningen högt upp på den
framtidsplan jag ser för Reversen. Det ska vara både givande och roligt att vara
skribent på Reversen.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Skribent Reversen VT21, HT21
Studentrep NEK institutionen

Det här är mina övriga meriter:
Tränare Ekerö IK-A lag Innebandy 2019–2020
Tränare Ekerö IK HJ Innebandy 2018–2020
Sommarjobb Scania 2021


