
Ordförande (1 post, 2 terminer)

Namn: Annie Unghanse

Det här är jag:

En 22-åring från norra Stockholm som läser sin femte termin på ekonomiprogrammet

men som denna vår förflyttat sig från Ekonomikum till Gamla Torget för att läsa

Statskunskap A! Är praktiskt taget uppvuxen i ett stall men i samband med ett ökat

engagemang har ridhjälmen successivt lagts på hyllan. När jag inte pluggar eller

engagerar mig uppskattar jag att ta del av Uppsalas fina nationsliv, läsa en bra bok och

äta goda mat med mina nära och kära (bara jag inte behöver laga maten - för det är jag

katastrofalt dålig på).

Detta vill jag genomföra:

Uppsalaekonomerna har och kommer alltid betyda oerhört mycket för mig och min

studietid. Ambitionen att ge tillbaka till föreningen och dedikera ett år till att

enbart fokusera på att utveckla Uppsalaekonomerna har länge funnits inom mig,

och idag finns det inget jag hellre skulle vilja göra.

Alla delar av föreningen finner jag oerhört intressanta, men som med allt engagemang

går tiden fort och det är svårt att hinna med allt. Om vald som ordförande, vill jag lägga

extra fokus på punkterna nedanför.

Utbildningsverksamheten: Som kår är vårt främsta syfte att bedriva studiebevakning

och förbättra utbildningen vid de fyra institutionerna vi representerar. De senaste

terminerna har ett omfattande utvecklingsarbete gällande just utbildning genomförts

av mina potentiella företrädare. Ansvarsfördelningen har allokerats och idag innebär

ordförandens roll mer insyn och ansvar över utbildningsverksamheten. Jag ser

ödmjukt fram emot att få jobba mer med utbildningsfrågor och att vara en stöttande

högra hand åt vice ordförande med utbildningsansvar.

Mervärdet av att engagera sig: Mitt hjärta klappar lite extra hårt för alla studenter som

ideellt tar sig tiden att engagera sig i vår förening. Jag ser utvecklingspotential

gällande våra tillsättningsperioder, vårt evenemangsutbud och framförallt vad vi

faktiskt ger tillbaka till våra aktiva medlemmar. I samråd med vice ordförande vill jag



se över vad vi kan utveckla, förbättra och eventuellt avveckla. Min vision är att alla

engagerade ska uppleva en givande känsla av att engagera sig, inte bara på det

personliga planet, utan även på det sociala och framtida.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:

Kommunikatör VT22

Studentrepresentant HT21 - VT22

Medarbetare Kontaktdagarna HT21

Redaktör och chefredaktör Reversen VT21 - HT21

Projektledare Recceveckorna HT20

Det här är mina övriga meriter:

Tävlat i hästhoppning

Butiksmedarbetare Willys

Media och kommunikation A på Stockholms universitet



Vice ordförande (1 post, 2 terminer)

Namn: Saga Kronborg

Vem är jag:

En 21-årig tjej från Stockholm, närmare bestämt Barkarby. Jag läser min fjärde termin

på ekonomiprogrammet och skulle beskriva mig själv som pålitlig, idérik och

entusiastisk i det jag tar mig an. Oftas hittar ni mig på vårt kära Eko, dock står mingel

högre upp på prioriteringslistan än plugg. Under en ledig dag spenderar jag helst min

tid framför Greys anatomy med massa tacos.

Detta vill jag genomföra:

Enligt min mening är en av de viktigaste funktionerna för en välfungerande

verksamhet engagemang. Jag har valt att bena ut vad jag vill åstadkomma och vad jag

ser för utvecklingspotential inom tre fokusområden.

Kvalitetssäkring

Föreningsminnet, gemenskapen och traditionerna är det som präglat

Uppsalaekonomerna och gjort oss till dem vi är idag. Det är för mig av yttersta vikt att

vi bevarar och förvaltar dessa på bästa möjliga sätt, samtidigt som vi utvecklar och

förändrar oss. Jag ser därmed stora möjligheter att se över den verksamhet vi bedriver

och det vi erbjuder våra medlemmar, där jag vill att vi arbetar aktivt för att utveckla

Uppsalaekonomerna både internt och externt. Det är av stor vikt att vi kan erbjuda

evenemang som är i linje och säkerhetsställer den kvalitet och medlemsnytta som vi

eftersträvar.

Effektivisering

Vår interna verksamhet och vårt arbetssätt är till stor del välfungerande, men jag ser

ändå potential i ytterligare effektivisering. Idag är vissa processer och

tillvägagångssätt trögrörliga och att arbetet kan upplevas ineffektivt. Vidare vill jag se

över arbetsbelastningen på specifika roller inom föreningen och hur vi kan arbeta för

att avlasta dem. De aktiva medlemmarnas insyn i övriga delar av föreningens arbete

är delvis bristande, där jag anser att vi skulle gynnas och skapa förtroende genom

högre grad av transparens, vilket kan förbättras med bland annat

informationsdelning, dokumentation och interna utbildningar.



Synliggörande

Uppsalaekonomerna består av hundratals aktiva medlemmar som arbetar med

föreningens löpande verksamhet. Jag upplever att vi har en utmaning i att synliggöra

alla delar av vår förening och vad vi åstadkommer. Allt arbete synliggörs inte i samma

utsträckning vilket kan bidra till att delar i verksamheten brister i sitt engagemang.

Jag vill därför att vi arbetar för att utveckla insynen av vår interna verksamhet för

samtliga medlemmar, för om vi kan möjliggöra ett aktivt arbete med fokus på detta

kommer vi nå ut och engagera nya medlemmar samt bevara och skapa medlemsnytta

för de redan aktivt engagerade.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:

Projektledare/General för Recceveckorna VT21 - Steal The Show

Vice ordförande/Ordförande för Eventutskottet HT21-VT22

Det här är mina övriga meriter:

K-märkt - Event och caféansvarig



Vice ordförande med näringslivsansvar (1 post, 2 terminer)

Namn:

Sara Kuylenstierna

Det här är jag:

Hej! Mitt namn är Sara, men i Uppsala går jag mestadels under namnet Kylen. Jag är

en 25-årig glad tjej som trivs bra i sociala miljöer och stimuleras av att prova nya saker

vilket lett till att jag vid större delen av min studietid varit engagerad på olika håll

genom både Uppsalaekonomerna och nation. Jag är en driven, positiv och

lösningsorienterad person som älskar att träffa nya människor och på fritiden hittar

jag helst på saker med mina vänner. Nu till hösten är jag redo för en ny spännande

utmaning och för att ge tillbaka till Uppsalaekonomerna.

Detta vill jag genomföra:

Företagsgruppen

Uppsalaekonomerna är ofta den första kontakten som studenterna får med

näringslivet och därför är det otroligt viktigt att fortsätta arbetet som redan görs och

förvalta relationer med samarbetspartners och andra spännande företag. Efter

pandemin har vi kommit igång med vår verksamhet och lyckats genomföra många

evenemang som inte blivit av på flera år. En stor del av arbetet har lagts på att påbörja

nya projekt och skapa en stabil grund vilket ger goda förutsättningar för nästa

företagsgrupp att ta över och utveckla arbetet ytterligare. Dessutom kan vi genom

mina insikter i företagsgruppen ta lärdom av det som fungerat bra respektive mindre

bra. För att skapa en större bredd på företag som erbjuds till våra medlemmar har vi

under det senaste året påbörjat ett utförligt prospekteringsarbete. Här finns det stor

utvecklingspotential där jag gärna arbetar för att skapa en tydlig struktur kring hur vi

når ut till nya branscher och företag.

Näringsliv och Utbildning

Eftersom att utbildning är grunden till vår verksamhet är det viktigt att den även

synliggörs utåt. Vi har nyligen blivit kår för ytterligare en institution vilket

innebär ökad studiebevakning samt ett större behov för bredd på

företagsevenemang. Jag vill därför fortsätta det påbörjade samarbetet i kåren



mellan näringsliv och utbildning för att synliggöra alla våra medlemmars

intressen samt ge utbildning större exponering.

Social hållbarhet

I Uppsalaekonomernas arbete anser jag att det är väldigt viktigt att lägga stort fokus på

den sociala hållbarheten. Borgen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och

trygga. För att driva utvecklingen framåt måste vi skapa ett klimat där alla studenter

känner ett förtroende och en fortsatt vilja till att engagera sig och därmed måste vi

hela tiden ha arbetet med social hållbarhet i åtanke.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:

● Fadder HT19

● Sponsoransvarig UNI-fejden VT20

● Företagsvärd Kontaktdagarna HT21

● Företagsgruppen Danske Bank HT21-VT22

Det här är mina övriga meriter:

● Nordea Private Banking Acquisition Team Maj 20 - Mars 22

● Stockholms nation: lunchverket VT20 och frukostverket HT21



Vice ordförande med utbildningsansvar (1 post, 2 terminer)

Namn: Greta Jenset Petrén

Det här är jag:

23 år gammal T4:a från Bromma med rötter i Norge, som älskar Uppsalas studentliv

med allt vad det innebär. Jag gillar att vara lite överallt, så sedan jag började plugga har

jag alltid haft ena foten i Uppsalaekonomerna och den andra i nationslivet. Det senaste

året har kårhjärtat dock klappat extra starkt och jag hoppas få privilegiet att ägna ett år

helt och hållet åt Uppsalaekonomerna. Annars gillar jag att umgås med vänner,

överkonsumera koffein och att läsa.

Detta vill jag genomföra:

Som kår är vårt främsta syfte att bedriva studiebevakning. Synliggörandet av vår

utbildningsverksamhet har fått ett rejält lyft bara under senaste året och jag vill

fortsätta förvalta det arbetet och driva det framåt. Omorganiseringarna som gjorts

inom utbildning behöver få ännu bättre rutiner och dokumentation, både internt och

gentemot universitetet. Jag vill använda mina erfarenheter av ledarskap för att

ytterligare stärka samordningen inom verksamheten och bygga en stabil grund för

kommande studenter att fortsätta arbeta med. Vidare vill jag arbeta med följande tre

frågor:

Institutionen för Ekonomisk Historia

Att bli kår för en ny institution kommer innebära mycket arbete för att vi ska

representera våra medlemmar på ett så bra sätt som möjligt. Jag kommer arbeta

hårt för att bygga en god relation till den nya institutionen och medföljande

medlemmar, som har sina gamla rutiner med Uppsala Studentkår, för att skapa så

bra förutsättningar som möjligt för att få våra röster hörda.

Stärka rollen för studentrepresentanter

Det är viktigt att stärka engagemanget för utbildningsarbetet ännu mer bland våra

medlemmar. En stor del av posten innebär att vara en stöttepelare till

utbildningsutskottet, och därmed också våra studentrepresentanter. Representanterna

är en av våra viktigaste resurser för att bibehålla närheten till våra medlemmar, så att

vi kan lyfta studenternas åsikt i största möjliga mån. En så pass viktig roll ska därför



vara attraktiv att söka, och jag vill arbeta för att lyfta rollen ännu mer för att engagera

fler studenter i sin utbildning.

Utbildning och näringsliv

Oavsett vilken karriärväg man väljer ska Uppsalaekonomernas

utbildningsverksamhet vara relevant för alla medlemmar. Ett sätt att sträva mot det är

att implementera ett tätare samarbete mellan kårens utbildnings- och

näringslivsverksamhet, för att kunna bistå med näringslivskontakt vid rätt tidpunkter

under studenternas utbildning.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:

Redaktör/Chefredaktör för Reversen HT21/VT22

Fadder VT21

Det här är mina övriga meriter:

Ledamot i Värmlands Nations stipendienämnd HT21

Klubbverkare på Värmlands, VT21 & HT21

Teamledare på Gröna Lund 2020, 21 & 22

Enhetsansvarig på Gröna Lund 2019

Barnskötare, Pysslingen Förskolor AB



Namn: Maja Mattiasdotter

Det här är jag:

Här har ni en 21 årig tjej från Stockholm men som också bott lite varstans och är i

grunden skåning (även om min skånska dialekt varit saknad ett tag). Jag är en glad

person som älskar att lära känna nya människor. Därav spenderar jag större delen av

min tid på borgen där Uppsalaekonomerna förgyller mina dar.

Detta vill jag genomföra:

Näringslivsanknytning

Att den utbildning vi får på Uppsala universitet är bristfällig när det kommer till

näringslivsanknytning är ingen hemlighet. Många uppsalastudenter har visat att de

behöver mer förberedelser inför arbetslivet i form av exempelvis caselösningar och

praktisk undervisning. Jag vill fortsätta pådriva det arbete Uppsalaekonomerna

bedriver kring näringslivet och förankra det mer i vår utbildning. Att utföra en

prospektering inför varje termin på innehållet för pågående kurser kan sedan

koordineras i företagssamarbeten. Detta är endast en av många lösningar på ett stort

och viktigt problem.

Masternivå

Som kår för företagsekonomiska, statistiska, nationalekonomiska, och från och med i

höst ekonomisk historia, representerar vi studenter på både avancerad- och

grundläggande nivå. Dock är vår kontroll och insyn på avancerad nivå bristfällig,

dessutom saknas tydliga rutiner kring hantering av studentrepresentation. Jag vill,

tillsammans med utbildningsutskottet och STRUT, implementera rutiner som leder

till ett bättre, tydligare och starkare samarbete med våra representanter samt

universitetspersonal på den avancerade nivån. Det är viktigt att alla studenter får sin

röst hörd oavsett om de studerar på kandidat- eller masternivå.

Studiebevakning

Mitt år i utbildningsutskottet har gett mig stor inblick i vår utbildningsverksamhet, en

inblick som är bred, komplex och väldigt viktig. Som engagerad i utbildningsutskottet

är jag en av väldigt få som får denna insyn, trots att kårens främsta syfte är att driva

utbildningsrelaterade frågor och studiebevakning. Därför vill jag sprida mer kunskap



kring utskottsarbetet, så att alla vet vad utbildningsutskottet gör, kan göra och hur

positivt det kan påverka oss. Jag tror starkt på att de vakanser som har drabbat

utbildningsutskottet tidigare beror på just bristande kunskap och förståelse för vad

utskottet faktiskt gör. Mitt mål är att utbildningsutskottet aldrig ska behöva vara

stapplande och underbemannade igen. Alla ska veta hur givande det är att engagera

sig i sin utbildning!

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:

Fadder VT21

Projektledare Homecoming Weeks HT21

Vice ordförande Utbildningsutskottet HT21

Ordförande Utbildningsutskottet VT22

Det här är mina övriga meriter:

Elevkåren Tibble gymnasium

Ordförande Studentkommitten

Kassa/kundtjänst ICA

Kassa/Kundtjänst K-rauta

Gymnastiktränare



Skattmästare (1 post, 2 terminer)

Namn: Johanna Steiner

Det här är jag:

Jag vill beskriva mig som en öppen och utåtriktad 23-åring från Stockholm som

brinner för att förändra och förbättra. Just nu är jag tjänstledig från mitt jobb på

bank och pluggar min fjärde termin på ekonomiprogrammet. Sen dag ett har

Uppsalaekonomerna varit en del av mitt studentliv här i Uppsala vilket verkligen

har förgyllt min tid. På fritiden gillar jag att umgås med kompisar, laga god mat

och resa.

Detta vill jag genomföra:

Under mina snart två år som engagerad i vår förening har jag kommit fram

till många områden jag skulle vilja utveckla och jobba vidare med. Om jag får

förtroendet att arbeta heltid som skattmästare vill jag förvalta det arbete som

fungerar väl idag men jag ser även utvecklingsmöjligheter inom följande tre

områden.

Utveckling av skattmästeriet: Omstruktureringar i ordföranderiet har resulterat i

att skattmästaren numera ansvarar för utskottens- och projektgruppers löpande

frågor och vägledning gällande budget. Jag ser detta som en fantastisk möjlighet

för skattmästaren att agera som en tillgång för aktiva medlemmar. Genom att

leda dem inom budgetering vill jag säkerställa att förståelsen av föreningens

verksamhet ökar och att alla som engagerar sig lämnar föreningen med ännu

bättre kunskaper och erfarenhet inom allt vad budgetering i Excel innebär.

Omstruktureringen öppnar upp möjligheten för skattmästaren att komma

närmre aktiva medlemmar vilket jag är övertygad om att i sin tur driver deras

engagemang framåt.

Digitalisering och modernisering: Jag vill belysa en av föreningens

värdegrunder, framåtanda, lite extra eftersom jag tycker det är oerhört viktigt att

vi håller oss i framkant med den digitala utvecklingen som sker inom bokföring

och redovisning. Jag vill utreda skattmästarens alla arbetsområden och granska

vilka digitala verktyg som skulle kunna underlätta och effektivisera föreningens



ekonomirelaterade arbete. Enkelhet i all ära, men jag anser att det är viktigt att

skattmästaren ser över vad vi kan förbättra.

Hållbarhet: En stor och viktig fråga för föreningen är hållbarhet på alla dess plan.

Den sociala hållbarheten är enligt mig helt avgörande för föreningens överlevnad

och tillväxt då föreningen är oavkortat beroende av dess medlemmar. Kulturen vi

skapar påverkar hela föreningens verksamhet och vad vi kan ge tillbaka för

medlemsnytta. Min ambition är att “tröskeln” till skattmästaren ska vara så pass

låg att ingen fråga ska kännas för dum eller onödig att ställa.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:

Ordförande Finansutskottet VT22

Vice ordförande Finansutskottet HT21

Fadder VT21

Det här är mina övriga meriter:

Företagsrådgivare/Client Executive på SEB (fyra års arbetslivserfarenhet)

SwedSecs licens för anställda på finansmarknaden (inom rådgivning samt

bolån)



Namn: Kristian Wulfert

Det här är jag:

Jag är 23 år gammal och läser för närvarande min femte termin på ekonomie

kandidatprogrammet. På min fritid värderar jag umgänge och sällskap högt vilket

har gjort mig väldigt lättsam och utåtgående. Min nyfikenhet har fått mig att alltid

vilja testa nya saker både inom Uppsalaekonomerna såväl som utanför, och min

sällskapssjuka har fått mig till att spendera oräkneliga timmar med en kopp kaffe

(som för övrigt är gratis för alla medlemmar) i solen utanför Borgen i gott sällskap.

Detta vill jag genomföra:

Digitalisering

Som vice skattmästare denna termin har jag sett att Uppsalaekonomernas

skattmästeri idag redan till stor del är digitaliserad. Jag anser dock att år 2022 räcker

det inte med att endast vara till stor del digitaliserad när det finns digitala verktyg och

möjligheter till att vara helt digitaliserade. Som skattmästare vill jag därför ta det sista

steget för att göra Uppsalaekonomernas skattmästeri helt digitaliserat, detta genom att

byta det arbetet som idag sker på papper till att istället använda digitala verktyg. Detta

är i enlighet med Uppsalaekonomernas miljöpolicy samt ska vara en självklarhet att

sträva efter.

Medlemsnytta

Jag vill att det alltid ska finnas ett stort värde i att vara medlem i Uppsalaekonomerna.

Därför tycker jag att det är viktigt att se över vad vi som kår kan göra mer för att ge

högre nytta till alla medlemmar. Vi erbjuder redan ett studentliv i världsklass och

bedriver en högklassisk studiebevakning, men jag anser att det finns mer nytta vi kan

ge till våra medlemmar. Jag vill vara med att ge Uppsalaekonomerna de ekonomiska

förutsättningarna för att fortsätta bedriva den verksamheten vi gör idag, men också

utveckla och utvidga vad vi erbjuder till våra medlemmar för att varje person ska

kunna hitta något som passar dem. Jag vill till exempel se över alternativet att köpa in

kurslitteratur till alla grundkurser på de institutioner vi är kår för, som sedan finns

tillgängligt för alla medlemmar att låna på Borgen. Detta kommer ge en hög nytta till

alla våra nya studenter i Uppsala, men också ett högre incitament till att ta sig till vår

föreningslokal, Borgen.



Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:

Vice Skattmästare VT22

Företagskontakt för Kontaktdagarna 2021

Det här är mina övriga meriter:

Resurspedagog på Brevik skola

Butiksbiträde på Igor Sport

Arbetsledare på Binsell Tunghantering



Sekreterare (1 post, 1 termin)

Namn: Ebba Risberg

Det här är jag:

Jag är en 25 årig tjej som kommer från Uppsala, men nyttjat sabbatsåren genom att

jobba och resa runt. Så för ungefär 3 år sen flyttade tillbaka för att plugga i vår

härligaste studentstad. Jag skulle beskriva mig som en social, glad och driven

människa som har tyckt det varit väldigt roligt och givande att vara engagerad i

Uppsalaekonomerna

Detta vill jag genomföra:

Som sekreterare så kommer mitt mål att vara att uppehålla ett transparent arbete, för

att samtliga medlemmar i Uppsalaekonomerna ska kunna ta del av den diskussion

som förs i UG och av styrelsen samt de beslut fattas. Genom att erbjuda tillgänglig

transparent information så ser jag det underlätta för att nå en högre legitimitet och

bredare publik.

Vidare så skulle jag som sekreterare även se fram emot att ta del av och bidra till

diskussionerna inför beslut för att driva föreningen framåt och med fortsatt fokus på

utbildning tillsammans med värdegrunderna - gemenskap, framåtanda, öppenhet och

respekt.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:

Projektgrupp reccegasque HT20

Mässkoordinator för Kontaktdagarna

Det här är mina övriga meriter:

Avdelningsansvarig på Frilans Finans

Ordförande för Lurbo Ridklubbs ungdomsstyrelse

Kassör för Lurbo Ridklubbs styrelse

Kökschef på Max

Stallchef på Lurbo Ridklubb



Vice skattmästare (1 post, 1 termin)

Namn: Julia Alriksson

Det här är jag:

En lättsam, organiserad och pratglad 20-åring och är, som många andra i denna stad,

från Sollentuna. Direkt efter studenten hoppade jag vidare till universitetet och läser nu

andra terminen på ekonomie kandidatprogrammet. Jag brukar gå till skolan för att

plugga men det slutar oftast med att jag minglar runt på eko. Uppsalaekonomerna har

varit centralt i mitt studentliv och jag hoppas kunna vara med och bidra i höst.

Detta vill jag genomföra:

Som vice skattmästare vill jag, utöver arbetet med den dagliga bokföringen och

liknande uppgifter, identifiera olika utvecklingsområden. Det jag vill fokusera på är att

förenkla kontakten mellan skattmästeriet och övriga delar av Uppsalaekonomerna.

Det kan göras genom att förenkla administrativa processer och digitalisera för att

resten av Uppsalaekonomerna ska kunna göra sitt arbete på ett smidigt sätt. Små

justeringar och effektiviseringar kan leda till stora förbättringar och effekter i längden,

och det vill jag arbeta med!

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:

● Jag är alltid med på “Stad i ljus”, hoppas på fler meriter!

Det här är mina övriga meriter:

● Lagerarbetare på ett onlineapotek

● Danstränare



Namn: Alessandro Stocker - (Ej nominerad - se nedan för information)

Det här är jag:

Jag är en 23-årig kille som är född och uppvuxen i norra Italien. Jag läser för

närvarande min andra termin på ekonomin. Jag har sen gymnasiet läst

juristprogrammet där jag till nästa sommar hoppas ta min juristexamen samtidigt som

en kandidat inom ekonomi. Jag har sedan flytten till Sverige ständigt sett till att

utvecklas och förbättra mina kunskaper på diverse arbetsplatser.

Detta vill jag genomföra:

Utgångspunkten för sökandet av posten är min vilja att främja en ständig utveckling

av Uppsalaekonomernas förening. Genom att arbeta inom detta organ utgör jag därmed

del av en verksamhet som ser till att ur ett ekonomiskt perspektiv förbättra, expandera

och utveckla möjligheten för UE att nå ut till ännu fler studenter och lärare i syfte att i

större omfattning integrera och på andra sätt inkorporera föreningen som en självklar

del av studierna och studentlivet. Mitt syfte är därmed att UE förblir en stor del av varje

students minnen vid universitet och därmedelst även en ökad vilja hos arbetsgivare att

bidra.

Övriga meriter:

Juristprogrammet vid Uppsala.

Juristassistens inom skatterätt vid en advokatbyrå.

Revisorsassistens på KPMG.

Skattehandläggare vid Skatteverket.

Junior claims handler på Länsförsäkringar.

Mentor på juristprogrammet.

Juridisk rådgivare för diverse ideella föreningar.

Kassabiträde vid ett flertal restaurangkedjor

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 Eventutskottet (1 post, 2 terminer)

Namn: Ida Henriksson

Det här är jag:

Jag är 21 år gammal och kommer från Österskär, ett litet villaområde norr om

Stockholm som inte har så mycket att erbjuda förutom “två av stationerna på

Roslagsbanan” enligt Wikipedia. Dock så har jag även bott sju år i en mindre tråkig

stad, nämnligen New York, vilket tyvärr har blivit mitt främsta personality trait. Efter

ett sabbatsår då jag jobbade på mitt lokala ICA var det dags att ta an plugget, och är nu

på min 4e termin i Uppsala och kunde inte varit nöjdare!

Detta vill jag genomföra:

Det jag har att tacka eventutskottet mest för är de vänner och minnen jag fått genom

deras event samt att engagera mig i projekt. Gemenskapen många upplever från UE är

en anledning varför de engagerar sig inom föreningen. Ett sätt jag vill bidra till denna

gemenskap är att samarbeta med flera utskott för att öka medlemmarnas kunskap och

intresse om hela föreningen och dess arbete. Även samarbeten med andra föreningar

kan ge helt nya möjligheter och bekantskaper man aldrig trodde man skulle stöta på.

Samtidigt tycker jag att det är viktigt att behålla de traditionella eventen som länge

varit med och skapat Uppsalaekonomerna till vad det är idag.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:

PG Julfesten (julkalendern) HT20

PG Jubileumsbalen 50 år

Medarbetare Kontaktdagarna 2021

Det här är mina övriga meriter:

Bageriansvarig på ICA

Lagkapten för min skolas simlag



Namn: Rebecca Agnerius

Det här är jag:

Halloj! Ett 21-årigt glatt, positivt, energiknippe med ett oavbrutet leende på läpparna, så

skulle nog många beskriva mig. Efter backpackerresa i Australien och Nya Zeeland

stal Uppsala mitt hjärta och jag läser nu min tredje termin och trivs som fisken i

vattnet. Jag brinner för social gemenskap i alla dess former och känner att

Eventutskottet är självklart för mig.

Detta vill jag genomföra:

Eventutskottet för mig handlar om gemenskap, oförglömliga minnen och vänner för

livet. De är ett av de första intrycken man får av Uppsalaekonomernas förening vilket

medför utskottets viktiga roll att välkomna nuvarande och potentiella medlemmar. Det

är av största vikt att matcha alla typer av intressen, där jag ser utvecklingsmöjligheter

i att öka medlemmarnas inflytande. Om jag får förtroendet som Vice Ordförande i

Eventutskottet vill jag öka samarbetet med andra utskott för att skapa en ökad

gemenskap samt en större medvetenhet om föreningens projekt och arbete. Det är

viktigt att bevara utskottets traditionella evenemang men jag ser samtidigt stor

potential att utveckla, förbättra och skapa nya evenemang med nya teman och

strukturer, med ny anda och energi.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:

Fadder VT22

Medarbetare Kontaktdagarna HT21

Det här är mina övriga meriter:

Regionchef Ung Omsorg

Medarbetare på Coop

Eventmedarbetare - Egmont AB



Vice Ordförande Finansutskottet (1 post, 2 terminer)

Namn: David Stolt

Det här är jag:

Jag vill beskriva mig själv som en positiv, nyfiken 23-åring från Ängelholm som läser

min andra termin på ekonomprogrammet. Innan studierna arbetade jag på bank vilket

fördjupade intresset för finans. På fritiden hänger jag med vänner, fotograferar eller

försöker lär mig nya saker!

Detta vill jag genomföra:

Mina ambitioner är att ge studenter möjligheten till att fördjupa sina kunskaper inom

finans. Kandidatprogrammet ger goda teoretiska kunskaper; men jag vill praktisera

dessa än mer. Utskottets befintliga projekt ger insikter om hur framtida arbetsplatser

kan se ut och dessa kommer fortsatt att utvecklas. Den del jag däremot saknar är ett

forum där studenter löpande kan diskutera finans. Med en Bloombergterminal på

Borgen kan likasinnade samlas och lära av varandra, likt i praktiken. Ett samarbete

med Uppsalaekonomernas Asset Management kan bidra till ett informationsutbyte för

egna analyser men likväl vara en ansats till deltagande i deras förvaltning. För att

bredda nätverkets målgrupp kan även möjligheten ges att skriva projektserier om t.ex

finansiella kriser som publiceras

Det hela är en idé som tidigare nämnts men har aldrig verkställts eftersom inget har

tagit tag i det… fram till nu

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:

Fadder VT22

Det här är mina övriga meriter:

Arbetat på SEB i 3,5år med kundservice och privat- & företagsrådgivning



Namn: Viktor Lennerbrant

Det här är jag:

Jag är en social, driven och ambitiös 20-åring som för tillfället pluggar min andra

termin på ekonomiprogrammet. Hittills har min studietid förgyllts av engagemang

inom vår förening och jag hoppas att detta är något som jag kommer kunna fortsätta

med som vice ordförande inom finansutskottet.

Detta vill jag genomföra:

Som en del av Uppsalaekonomernas framtids-ben är finansutskottets viktigaste

uppgift att skapa goda förutsättningar för våra medlemmar att lyckas i livet efter

studierna. Detta görs delvis genom träffar med företag och banker, men mötet

med studenter från andra universitet har i viss mån uteblivit. Jag vill därför öka

samarbetet med andra universitet genom exempelvis tävlingar eller

gemensamma företagsbesök. Detta för att ge våra medlemmar möjligheten att

socialisera med eventuella framtida kollegor eller samarbetspartners.

Vidare är jag övertygad om att Uppsalaekonomerna hade gynnats av att utöka mötena

med framtida arbetsgivare under mer avslappnade former. Ett bra exempel på detta är

den uppskattade alumnimiddagen, där möjlighet till mer personliga och utvecklande

samtal ges med de som tagit klivet ut från universitetet.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:

General med företagsansvar för Recceveckorna VT22

Det här är mina övriga meriter:

Kundtjänstansvarig, K2A fastigheter

Kommunikationsansvarig, Panda Apparel UF



Vice Ordförande Idrottsutskottet (1 post, 2 terminer)

Namn: Gustav Brished

Det här är jag:

Gustav Brished här, 23 år gammal och studerar termin fyra på ekonomie

kandidatprogrammet. En fartfylld energipöjk som alltid söker efter nya utmaningar

som jag kan tackla med ett léende på läpparna. Efter en uppväxt i Sollentuna präglad

av fotboll och idrott har jag äntligen hittat hem till Uppsala. Vare sig det är springa

lopp, vara toastmaster eller bygga snögubbar så när jag väl tar mig an något så tar jag

stolthet i att alltid göra det till 100% så att det bidrar till ljusa minnen och fartfyllda

dagar för samtliga involverade.

Detta vill jag genomföra:

Mitt mål för idrottsutskottet är att introducera utflykter för att pröva på fler lite

annorlunda sporter som de flesta inte har testat tidigare. Min förhoppning är då att fler

medlemmar kommer få upp ögonen för idrottsutskottet och vi kommer maximera

antalet medlemmar på varje träning. Jag vill även bistå Aldo i hans vision om en

spökbollsturnering!

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:

Nominerad årets manliga fadder - Recceveckorna HT 21

Medarbetare - Kontaktdagarna 2021

Toastmaster - Reccegasque VT 21

Projektledare - Run for Fun 2022

Målvakt - Unifejden 2022

Det här är mina övriga meriter:

Spelande coach i fotbollslaget Sollentuna FK P98 aka “P98 - Lall”

Bartender diverse olika barer i Stockholm, London & Sydney

Säljare Volkswagen Pop Up - store

Styrelsemedlem - Rudbecksskolans elevkår



Namn: Hanna Månsson

Det här är jag:

Jag är 22 år och kommer från Lund. Efter gymnasiet arbetade jag under ett år innan jag

bestämde mig för att börja plugga hemma i Lund. Sedan långt tillbaka har jag varit

nyfiken på Uppsala och i höstas bestämde jag mig för att fortsätta mina studier i denna

underbara stad. Jag är en glad och driven tjej som gärna träffar nya människor och tar

mig an utmaningar.

Detta vill jag genomföra:

Som vice ordförande i Idrottsutskottet vill jag vara en del av att driva utskottets arbete

vidare. Idrottsutskottet bidrar genom sitt engagemang till en gemenskap som jag vill

vara med och bibehålla. Genom att utöka de populära träningar som volleybollen, samt

inkludera fler sporter vill jag att fler ska kunna vara med på utskottets aktiviteter. Jag

vill skapa en starkare gemenskap inom Uppsalaekonomerna genom att fortsätta

arbeta för att få fler internationella studenter att delta på utskottets aktiviteter, delvis

genom en stärkt marknadsföring. Vidare har jag har ett stort intresse av föreningen

och att driva den framåt genom att få fler att vilja engagera sig. Föreningen betyder

mycket för mig och har varit med mig sedan min första dag i Uppsala.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:

Projektledare Recceveckorna VT22

Medarbetare Kontaktdagarna HT21

Det här är mina övriga meriter:

Brevbärare på Postnord

Gymansvarig och instruktör på Fitness24Seven



Vice Ordförande Internationella Utskottet (1 post, 2 terminer)

Inez Hintze - Ingen stämmotext inkommen



Namn: Moa Nyberg

Det här är jag:

Hej! Jag heter Moa, är 20 år och kommer ursprungligen från fina Örebro, staden alla

känner igen för vårt slott eller för äventyrsbadet Gustavsvik. I nuläget läser jag 2:a

terminen ekonomiekandidat och trivs som fisken i vattnet både på eko och i Uppsala.

Under mitt sabbatsår var planen att ta sig ut i världen och göra den så kallade ”hitta sig

själv resan” men covid satte stopp för detta och det slutade med att jag knegade på 2

jobb och hade i princip 4 minuter ledig tid varje vecka.

Detta vill jag genomföra:

Genom mitt deltagande i Go Global Group (GGG) har jag kommit i kontakt med alumner

utomlands och vi upplever att deras intresse av att utveckla ett större samarbete med

oss är stort. En av dem lyckades få mig fullkomligt lyrisk och inspirerad efter ett

zoomsamtal på enbart 30 min, så jag vill gärna vara en del av processen att hjälpa fler

studenter få träffa dessa eldsjälar till alumner. Utöver det vill jag driva INTU vidare och

bidra till att fler studenter vågar tänka sig en karriär utomlands. Genom fler och större

event tror jag att vi kan minska rädslan som jag ser finns bland många gällande

internationella drömmar.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:

- Projektmedlem GGG, Internationella Utskottet VT22

- Chefsfadder Recceveckorna VT22

Det här är mina övriga meriter:

- Lånerådgivare Reducero

- VD årets UF-företag i Örebro 2020



Vice Ordförande Marknadsföringsgruppen (1 post, 2 terminer)

Namn: Emilia Salemyr

Det här är jag:

En 20-årig tjej från Stockholm som aldrig tackar nej till ett dansgolv. Efter gymnasiet

jobbade jag för att senare resa, men resorna byttes mot distansstudier i projektledning

och grafisk design, ett dykcert i isvatten och en sommar på PR byrån Hoss Agency. För

att väga upp för ett år som inte blev riktigt som planerat tog jag kortet upplagt för succé

- en ekonomie kandidat i Uppsala. Snart har jag spenderat ett år i vår allas favoritstad

och har fått engagera mig i några av alla de betydelsefulla delar som är UE.

Detta vill jag genomföra:

Efter att ha suttit i Marknadsföringsgruppen under våren är det tydligt för mig vilken

enorm kompetens som finns bland Uppsalaekonomernas medlemmar. Som vice för

Marknadsföringsgruppen vill jag arbeta för att bevara och utveckla den kompetensen

genom mer samarbete, kommunikation och kreativitet. Allt med syftet att utveckla

gruppmedlemmar såväl som att öka Uppsalaekonomernas synlighet genom att

producera visuell kommunikation genomsyrat av UEs grafiska DNA.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:

General Recceveckorna VT22

Grafiker Marknadsföringsgruppen VT22

Det här är mina övriga meriter:

PR-/Produktionsassistent, Hoss Agency.

Process Officer, Nordea Finans.

Ordförande Studentutskottet, Blackebergs Elevkår 19/20.



Vice Ordförande Näringslivsutskottet (1 post, 2 terminer)

Namn: Alfred Granzelius

Det här är jag:

Jag har under min uppväxt provat på i princip alla aktiviteter som finns och på grund

av detta lärt mig lite om det mesta. Jag skulle säga att detta alltjämt speglar min

personlighet då jag fortfarande regelbundet söker mig till nya miljöer och situationer

som jag tycker verkar intressanta och givande.

Jag är uppvuxen i Stockholm och gav mig efter studenten ut på en ytterst originell ca

fyra månaders lång resa i Asien och gjorde även en säsong i alperna. Jag älskar att

testa nya saker och har jobbat på många olika arbetsplatser i olika länder och miljöer.

Jag studerar just nu min tredje termin i Uppsala och på min fritid hänger jag gärna på

någon av Uppsalas nationer, tittar på en bra serie eller spelar gitarr, ibland samtidigt.

Detta vill jag genomföra:

Min ambition är att utveckla utskottets redan etablerade relationer. Jag vill även skapa

nya samarbeten med fler företag och organisationer med olika verksamheter, för att

uppnå en högre grad av variation av de event som utskottet anordnar. Detta skulle i sin

tur kunna leda till att man lättare kan erbjuda fler studenter en möjlighet till att binda

nya värdefulla kontakter, samt en bättre och bredare inblick i arbetslivet. Många

studenter känner en viss osäkerhet och oro inför det kommande arbetslivet. Därför vill

jag sträva mot att erbjuda så många studenter som möjligt en större möjlighet a



Vice Ordförande Välkomstutskottet (1 post, 2 terminer)

Namn: Judith Lilja

Det här är jag:

Jag är en glad och driven tjej på 20 år från lilla Ängelholm i Skåne. Efter ett år på Ica

Maxi kände jag att det var dags att bege mig norrut mot studenternas studentstad:

Uppsala - ett beslut jag inte ångrar en sekund. När jag inte spenderar orimligt mycket

tid på Eko så uppskattar jag att dansa och fotografera, men mest av allt att få umgås

med nära och kära.

Detta vill jag genomföra:

Recceveckorna har en väldigt speciell plats i mitt, och många andras, hjärta. För mig

var Recceveckorna skillnaden mellan om jag skulle våga flytta hit eller inte. Att bli

ytterligare bättre på att marknadsföra våra välkomstveckor är något jag ser som en

viktig uppgift. Speciellt Homecoming weeks behöver ett lyft när det kommer till

synlighet och marknadsföring.

När Coronapandemin förhoppningsvis är något vi lämnat bakom oss är ett viktigt

arbete för utskottet att återinföra alla våra anrika traditioner i fullskrud igen, men

samtidigt vill jag att utskottet tillsammans med projektledarna fortsätter förbättra och

vidareutveckla våra välkomstveckor i enlighet med den framåtanda föreningen bygger

på.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:

Fadder för Recceveckorna VT22

Det här är mina övriga meriter:

Ekonomiassistent, Bjärekraft

Butikssäljare, Ica Maxi Ängelholm

Dansledare, Dansfabriken Ängelholm

Styrelseledamot US, Dansfabriken Ängelholm



Namn: Silas Garpe

Det här är jag:

Jag heter Silas, är 20 år gammal och kommer från Stockholm. Efter studenten avnjöt

jag ett par år i arbetslivet medan jag försökte få klarhet i vart i Sverige jag skulle bege

mig härnäst. Eftersom jag kandiderar nu förstår ni nog att jag gjorde det enda rimliga

och valde Uppsala.Och vilket val de var! Jag läser nu min andra termin på

ekonomiprogrammet och inte en sekund ångrar jag mitt beslut. En perfekt dag börjar

med mingel på eko och rundas av med en fartfylld borgensittning.

Detta vill jag genomföra:

Det är tack vare UEs fantastiska välkomstveckor som jag känner mig så nöjd med att

jag hamnade just här. Jag tycker att välkomstutskottet gjorde ett utomordentligt jobb

för att jag skulle känna mig välkommen i en stad som innan var helt främmande.

Detta vill jag kunna ge tillbaka till alla de som vill känna gemenskap och uppleva

studentlivet. Jag vill jobba för att alla projekt ska genomsyras av UEs värdegrund och

se till att nya studenter, masterstudenter och utbytesstudenter får ett helt otroligt

välkomnande.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:

Årets manliga fadder VT22, Kids

Det här är mina övriga meriter:

Intervjuledare, EF

Reseledare för utbytesstudenter, EF

Tennistränare och lägerledare

Utbildad inom ledarskap och planering



Vice Ordförande Utbildningsutskottet (1 post, 2 terminer)

Namn: Maria Idrén

Det här är jag:

Jag är en sprallig och ambitiös 22-åring från Stockholm som ofta har många bollar i

luften samtidigt. Därför har jag hunnit med allt från att väga jordpåsar på ett labb 7-15

varje vardag till att lära mig en exceptionellt bra mask! Vårterminen 2021 hittade jag

till Uppsala och hamnade efter en termins retorikstudier lyckligtvis på ekonomispåret.

På fritiden umgås jag gärna med mina kompisar, spelar fotboll eller visar upp mitt

signaturmove på Stocken!

Detta vill jag genomföra:

Utbildningens kvalitet och studenternas trivsel är grundpelare för att hela

studentupplevelsen ska kännas bra. Det är på så sätt otroligt viktigt att alla vet om

vilka möjligheter som finns att påverka sin undervisning och utbildning som student.

Jag vill därför fortsätta främja det arbete som bedrivits med att öka medvetenheten om

utbildningsutskottet bland alla studenter. Genom synlighet och tillgänglighet kan flera

känna sig trygga med och motiverade till att anmärka på det vi har rätt till. Jag vill

samtidigt finnas som en trygg punkt, dit man kan vända sig vid frågor och problem,

samt jobba aktivt för att göra vår studietid så bra som möjligt.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:

Fadder Recceveckorna VT22

Projektmedlem Julfesten HT21

Det här är mina övriga meriter:

Medarbetare Coop

Ämbetsman Stockholms nation



Vice Ordförande Valberedningen (1 post, 2 terminer)

Namn: Fabian Zetterberg

Det här är jag:

Jag är 20 år gammal och bor i fina Uppsala men kommer från Stockholm. När jag inte

är på eko och råpluggar makro äter jag gärna middag i gott sällskap, tar en prommis

eller hänger på den obligatoriska volleyballträningen med Uppsalaekonomerna.

Detta vill jag genomföra:

Inom valberedningen är det viktigt att ge alla en chans och att uppmana fler

människor att söka sig till förtroendevald. Att det däremot är en majoritet gamla

faddrar som söker FTV kan man inte sticka under stolen med. Självfallet finns det

många goda kandidater inom den gruppen men jag anser att vi måste bredda

målgruppen för de som söker sig vidare inom Uppsalaekonomerna.

Mitt mål är således att nå ut till en större skara människor med information om vad

det innebär att vara, och hur man söker, förtroendevald. Konkret kan detta göras

genom marknadsföring, att besöka föreläsningar och genom att hålla gemensamma

event med andra utskott.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:

Fadder, Recceveckorna VT22

Det här är mina övriga meriter:

Lägerledare på Stora Skuggans 4h gård

Servitör på Bromma Bistro

Säljare och team leader på Key Solutions



Valberedningsledamot (1 post, 1 termin)

Namn: Karin Mild

Det här är jag:

Jag är en tjej på 20 år som brinner för att utmana mig själv genom att prova på nya

saker. Flexibel, kreativ och social är tre ord som beskriver mig. Att jag har tagit mig till

Uppsala, där både Eko och Stocken finns, är perfekt för mig då jag även skulle beskriva

mig själv som rätt sällskapssjuk.

Detta vill jag genomföra: Jag vill genomföra ett aktivt arbete med

Uppsalaekonomernas värdegrunder: Öppenhet, respekt, framåtanda och gemenskap.

Att implementera dessa i dels Valberedningens dagliga arbete, såväl som dess

marknadsföring, visar på att alla är välkomna att söka sig till UE. På detta vis arbetar

man mot att nå ut till en större målgrupp.

Vissa utskott har högre söktryck än andra. Att, i marknadsföringen, höja de mindre

populära utskotten skulle kunna innebära att urvalet lämpade kandidater till dessa

poster blir större.

Att vara aktiv inom UE ger en erfarenheter för livet, att knyta ett närmare samarbete

till näringslivet är någonting som skulle sätta en ännu mer seriös prägel på arbetet. På

så vis kan man locka en större publik och det kan i sin tur leda till ett högre söktryck.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:

Fadder, Recceveckorna VT-22

Det här är mina övriga meriter:

Säljare för Röda Korset

Butikssäljare, Coop

Arbete med vuxna med svåra funktionsnedsättningar, Fridagruppen Spånga

Barista, Tully’s coffee



Redaktör Reversen (1 post, 2 terminer)

Namn: Saga Nilsson

Det här är jag:

Jag är en snart 23-årig media,kommunikation och journalistik- student med mycket

energi och glatt humör. Inne på min fjärde termin på Uppsala Universitet känner jag

att det är dags att på allvar engagera mig inom Uppsalas bästa studentförening;

Uppsalaekonomerna. På min fritid målar jag, hänger med vänner och spenderar

alldeles för många kvällar på Palles eller Snerikes dansgolv. Nu ser jag verkligen fram

emot att axla rollen som redaktör!

Detta vill jag genomföra:

Reversen är en grundpelare inom Uppsalas studentliv och bör därför fortsätta spegla

våra upplevelser, event och nyheter. Som redaktör skulle jag vilja lägga fokus på att ge

tidningen en bra balans mellan seriositet och samhällsmedvetenhet, men även

uppmuntra artiklar och ideér som har glimten i ögat. Jag tror att min bakgrund utanför

ekonomilinjen på Uppsala kan vara en fördel och ge tidningen ett bredare perspektiv.

Jag är även öppen inför att utveckla tidningen genom större projekt och fortsatt

digitalisering av Reversens tidigare nummer. Mer betoning på marknadsföring hade

även varit gynnande för att ge Reversen en större publik.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:

Poddansvarig VT21

Skribent Reversen VT22-

Det här är mina övriga meriter:

Passansvarig Lidl Östermalm

Ledarskapskurs Högalid kyrka

Fadder, arrangör för medievetarnas reccegasque HT21


