
Sekreterare (1 post, 2 terminer)

Namn: Axel Gullikson

Det här är jag:
Jag är en 23 år gammal, obeslutsam student som just nu velar mellan ekonomi- och
juridikstudier. Gillar i stort sett all typ av idrott och tävlingsformer med undantag för
gymmet. Kan nämligen vara en av Nordic Wellness mest lönsamma kunder. Som
person gillar jag att testa nya saker. Detta kan innebära allt från att testa
volleybollträningar med UE till att genomföra diverse juicecleanser.

Detta vill jag genomföra:
Jag har under min termin som förtroendevald fått ta del av alla bra saker föreningen
gör för dess medlemmar. Samtidigt har jag även noterat några saker som jag tycker är
extra intressanta och som jag vill vara med och förbättra. Studiebevakning är vår
viktigaste funktion inom föreningen men utbildningsutskottet har svårt att engagera.
Jag vill gärna medverka i utredningar som ökar engagemanget för utbildningsfrågor
inom föreningen. En annan grej som jag tror hade underlättat och effektiviserat
medlemmars ideella engagemang inom kåren är att minimera personer som är
inblandade i enklare beslutsfattningsprocesser där så är möjligt.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
● Fadder för recceveckorna VT20
● Projektmedlem UTB HT20
● Projektledare Universitetsfejden HT20
● Ledamot valberedningen HT21
● Företagsvärd Kontaktdagarna 2021

Det här är mina övriga meriter:
● Områdeschef logistik Apoex
● Medarbetare ICA Nära Rösjöhallen



Namn: Kani Hamasdi - (Ej nominerad - se nedan för information)

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: Sekreteraren fyller en central roll i styrelsen, att
samtliga medlemmar ska kunna läsa sig till vad som tas upp på styrelsemöten och
under utskottsgruppens möten är viktigt för att alla ska vara uppdaterade om vad som
är aktuellt samt att det verkar för att vara en transparant kår. Som en del av styrelsen i
allmänhet skulle jag vilja driva utredningar gällande utbildning och/eller social
hållbarhet och som sekreterare i synnerhet skulle jag vilja stärka själva posten. Posten
kan ibland hamna i skymundan och jag skulle gärna vilja utveckla den.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
● Intendent HT21
● Mediakoordinator för Kontaktdagarna 2021
● Diverse andra projekt inom kåren

Det här är mina övriga meriter:
● Jag har ett väldigt roligt deltidsjobb på Clas Ohlson < 3
● Jobbar på Tjejzonen
● Tidigare har jag arbetat som servitris och eventpersonal.

Ej nominerade sökanden som kandiderar på stämman

Kandidater som icke blivit nominerade av valberedningen kan ställa upp på stämman
i enlighet med föreningens stadgar Kap 5 Föreningsstämma §13 Kandidaturer utöver
valberedningens nomineringar.

Har du frågor kring denna process är du välkommen att höra av dig till
ordf@uppsalaekonomerna.com



Vice ordförande i utbildningsutskottet (1 post, 2 terminer)

Namn: Ebba Bossen

Det här är jag:
Jag är en glad och sprallig 20-årig tjej från fina fina landet Värmdö som läser min
andra termin här i Uppsala på ekonomikandidatprogrammet. Jag är positiv, driven,
envis och älskar att ha flera bollar i luften samtidigt. Jag har under mina två terminer
trivts jättebra inom föreningen och vill nu engagera mig mer för att själv få vara en del
av utvecklingen.

Detta vill jag genomföra:
Jag vill först och främst se till att engagera flera studenter. Detta är då utskottet tyvärr
hamnat lite i skymundan och jag anser att det är jätteviktigt att studenternas egna
åsikter kring utbildningen framförs. Jag kommer därmed se till att marknadsföra
utskottet mer för att fler studenter ska upptäcka utskottet och det arbete som bedrivs.
Jag vill dessutom se till att det sker ett tajtare samarbete med andra utskott i
föreningen, allt för att fler studenter engageras. Många har idag inte kunskapen om att
UE kan hjälpa till och vägleda en med problem angående sin utbildning. För att fler
studenter ska få hjälp med eventuella frågor vill jag att fallärenden marknadsföras
tydligare. Detta för att fler ska få enklare hjälp med frågor de inte vet hur de ska gå
tillväga med.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
● Fadder HT21

○ Årets Fadder HT21

Det här är mina övriga meriter:
● Arbetat på förskola
● Cafebiträde Canterbury
● College- en termin



Namn: Lucas Kampe

Det här är jag:
En 24-årig göteborgare med ett brinnande intresse för ekonomi och gedigen erfarenhet
inom utbildningspolitisk verksamhet. För tillfället läser jag min andra termin på
Ekonomieprogrammet. 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:
Jag vill arbeta för att säkerställa att Uppsalaekonomernas medlemmar får den
studiekvalité som de förtjänar. Att studera vid universitetet är ett flerårigt åtagande
som ska förbereda oss inför ett framtida yrkesliv. Det är därför viktigt att vi bedriver
påverkansarbete och studiebevakning där vi ställer krav på institutionerna att
utbildningen håller den kvalité, utformning och det innehåll som utlovas.

Utöver påverkansarbete vill jag undersöka möjligheten att bredda
utbildningsutskottets projektportfölj. Detta för att stärka medlemmarnas engagemang
för utskottet. Jag vill även arbeta med utskottets erbjudande när det kommer till
kompletterande utbildning utöver den universitetet tillhandahåller. Så som
föreläsningar och workshops.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Projektledare för Aktietävlingen.

Det här är mina övriga meriter:
Ordförande för Hulebäcks Elevkår 2015–16.
Elevrepresentant i Göteborgs Stads utbildningsnämnd 2016–18.
Styrelseledamot för Sveriges Elevkårer 2016–18.


