Styrelseledamot (4 poster, 2 terminer)
Namn: Agnes Westlund
Det här är jag:
Jag är precis 25 år fyllda och läser min fjärde termin på ekonomikandidatprogrammet.
Som person är jag nyfiken, både på människor och nya upplevelser. Jag har bott och
jobbat under flera år i Frankrike, Norge och Australien vilket givit mig förmågan att se
möjligheterna i större utmaningar.
Jag är uppvuxen i Trosa och som barn provade jag på alla sporter min lilla stad hade
att erbjuda. Sport är fortfarande ett stort intresse för mig, speciellt löpning och skidor.
Detta vill jag genomföra:
Som general för Uppsalaekonomernas Recceveckor HT22 har jag haft äran att få arbeta
nära UEs nyaste medlemmar. Detta har givit mig inblick i hur kårens verksamhet
reflekterar medlemmarnas framtida engagemang. Utifrån detta har jag funnit
utvecklingsmöjligheter jag som styrelseledamot skulle vilja lyfta inom områdena för
medlemsnytta och studiebevakning. Min ambition är att UE ska fortsätta att växa mot
att vara det självklara valet för alla ekonomistuderande i Uppsala när det kommer till
medlemskap i förening/kår samt för ideellt engagemang.

Ökad medlemsnytta:
I dagsläget ligger övervägande fokus i kårens verksamhet på projekt och
företagskontakter inom området företagsekonomi. Genom att rikta extra fokus till att
erbjuda samma utbud av engagemang för studenter inom nationalekonomi och
statistik tror jag att medlemsnyttan hade ökat. Jag vill att alla ekonomistudenter skall
känna sig delaktiga i UE och att medlemmarna skall känna nytta av att engagera sig
ideellt. Av den anledningen ser jag att kåren fortsätter att diversifiera projekt samt ser
över och utvärderar nuvarande engagemangsmöjligheter.
Bredare engagemang för studiebevakning:
Med anledning av att kårens främsta uppgift är att bedriva studiebevakning vill jag
som styrelseledamot göra detta tydligare för medlemmarna. Jag finner
utvecklingsmöjligheter i hur arbetet med studiebevakning fångar medlemmarnas
intresse. Genom att involvera studiebevakningen mer i verksamheten så vill jag jobba
för att medlemmarna på ett naturligt och enkelt sätt skall inkluderas i
studiebevakningen oavsett av om det är fritid, framtid eller studier som lockar med
Uppsalaekonomerna. Genom att utveckla detta område vill jag se att fler medlemmar
drar nytta av kårens studiebevakande verksamhet så att vi tillsammans kan fortsätta
påverka vårt lärande på universitetet.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
General recceveckorna HT22- Dress to impress
Det här är mina övriga meriter:
Aktiv inom Uppsala tjej- och transjour
Elevkårsrepresentant med ansvar för elevhälsoutskottet samt eventutskottet,
Nyköpings enskilda gymnasium
Butikansvarig i sko- och klädesbutik

Namn: Sara Olsson
Det här är jag:
Jag är 23 år gammal och kommer från Stockholm, närmare bestämt Tyresö. Innan jag
för två år sedan flyttade till Uppsala var jag elitidrottare, något jag istället har bytt ut
mot tusen olika bollar i luften och studentlivet. Till vardags balanserar jag plugg,
föreningsarbete och ett och annat besök på nation och skulle beskriva mig själv som
en glad, driven och omtänksam person. UE har varit en del av mitt studentliv sen dag
ett och än känner jag mig inte klar med vår fina kår!
Detta vill jag genomföra:
Uppsalaekonomerna ska vara det perfekta valet under sin tid här i Uppsala, för sina
studier, sin framtid och socialt. De områden jag därför skulle vilja fokusera på om jag
blir vald som styrelseledamot är inkludering, näringslivskontakt och utbildning.
Eftersom jag anser att det är väsentliga för framåtandan och gemenskapen inom
Uppsalaekonomerna.

Inkludering:
Under 2022 sattes den nya likabehandlingsplanen för Uppsalaekonomerna, ett arbete
jag vill fortsätta implementera och låta genomsyra alla strategiska beslut.
Uppsalaekonomerna ska vara ett självklart val för alla ekonomistudenter men i
dagsläget är det tyvärr inte så, mycket beroende på våran föreningskultur. Kårens
verksamhet måste fortsätta genomsyras av respekt och öppenhet. Det är viktigt att alla
medlemmar känner en tillhörighet och vill vara en del av Uppsalaekonomerna.
Näringslivskontakt:
Uppsalaekonomerna ska vara den självklara bron mellan universitetet och
näringslivet. Vår utbildning är i stor utsträckning teoretiskt baserad och kan därför
tappa jämfört med andra ekonomiutbildningar i Sverige. Jag vill därför se att
Uppsalaekonomerna bidrar med den bästa kompletteringen för vår utbildning när det
kommer till näringslivet och hjälper medlemmar att knyta värdefulla framtida
kontakter - Så att när vi väl lämnar studierna ska vi ha de bästa förutsättningarna på
arbetsmarknaden.
Utbildning:
Det går inte att gå ifrån att utbildning och studiebevakning är vårt största syfte och
något vi måste välja att prioritera. Under min tid i kåren har utbildningsverksamheten
tagit stora kliv. Det behöver därför också bli tydligt för våra medlemmar, om vad vi
som studentkår kan erbjuda dem gentemot institutioner och universitetet. Genom att
på ett strategiskt plan jobba för att vara mer synliga kan vi få in fler åsikter direkt från
den enskilde studenten, och fortsätta utveckla universitetet.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Fadder VT21
Buddy HT21
Projektmedlem Jubileumsbalen 2021
Medarbetare KD 2021
Vice/ordf Eventutskottet VT22-HT22
Studentrepresentant Ekhist HT22
Det här är mina övriga meriter:
Ansvarig handledare - Rookie Startups

Carl Ögren
Ingen stämmotext inkommen

Sekreterare (1 post, 1 termin)
Sofia Hjorth
Ingen stämmotext inkommen

Vice skattmästare (1 post, 1 termin)
Namn: Getoar Luta
Det här är jag:
En glad och lättsam 22-åring från Eskilstuna. Efter att ha läst natur i tre år med hoppet
av att min framtidsbild skulle ha klarnat när jag tar studenten, stod jag på flaket mer
förvirrad än när jag började. Efter olika jobb och ett år i ett civilingenjörsprogram i
tråkiga Eskilstuna, valde jag tillslut att flytta hit till Uppsala och hoppa på ekonomie
kandidatprogrammet. Nu när jag är inne på min andra termin känner jag att jag gjort
helt rätt. En stor anledning till att jag känner mig hemma i Uppsala har varit just
Uppsalaekonomerna och jag hoppas att jag kan vara med och bidra under nästa
termin.
Detta vill jag genomföra:
Som vice skattmästare vill jag fortsätta utveckla digitaliseringen samt förenklingen av
administrativa uppgifter. Exempelvis bör det undersökas om det finns ett digitalt
alternativ till dagens rosa lappar. Det skulle ge ett mer professionellt intryck och
underlätta för projektgrupper. Detta skulle förmodligen också leda till en bättre kontakt
mellan skattmästeriet och övriga delar inom Uppsalaekonomerna då även de kan
sköta sitt arbete på ett smidigare sätt.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Fadder för Recceveckorna HT22
Det här är mina övriga meriter:
Säljare - Viasat
Butikssäljare - Stadium

Vice Ordförande Eventutskottet (1 post, 2 terminer)
Namn: Lily Pairawan
Det här är jag:
Jag är en 21 årig tjej från fina lilla Sundbyberg i Stockholm.
När jag inte är i Uppsala och strosar runt så ägnar jag gärna min tid till att gå på
konserter, resa eller hålla på med musik. Många skulle beskriva mig som en väldigt
utåtriktad, glad och energisk tjej men för att beskriva mig själv skulle jag säga att jag
är väldigt social, målmedveten och som älskar att ha många bollar i luften. Alltid är
det något på gång om man frågar mig.
Detta vill jag genomföra:
Eventutskottet har en stor betydelse för både mig och för många medlemmar inom
Uppsalaekonomerna. Tack vare eventutskottet har vi alla funnit vänner för livet och
blivit en del av den gemenskapen som Uppsalaekonomerna medför. Som Vice
ordförande vill jag vara med och skapa dessa oförglömliga minnen för både nya och
befintliga medlemmar. Föreningen präglas av en massa traditioner som jag vill
fortsätta att upprätthålla men jag ser även potential för nya projekt som skulle kunna
engagera medlemmarna ännu mer. Jag hade även velat ha samarbeten med andra
utskott för att bredda det gemensamma arbetet inom föreningen och för att öka både
intresse och deltagande hos fler medlemmar.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Fadder i 70s Disco HT22
Det här är mina övriga meriter:
Restaurangansvarig på restaurang Stationen
Medarbetare med artist-incheckningsansvar Lollapalooza 2019

Namn: Malte Gustafsson
Det här är jag:
Jag är en 20 år gammal glädjespridare från skärgården ute på Ingarö. Efter studenten
samlade jag krafterna i 1,5 år och vände blickarna mot Sveriges alla tågstationer, när
jag reste runt i landet som säljare. Eventförsäljningslivet var dock krävande och när
jag kände mig klar tackade jag farväl till älgarna och åkrarna ute på Ingarö, vände på
klackarna och begav mig mot Uppsala! Här läser jag nu min andra termin och har inga
planer på att lägga av. Efter det varma välkomnandet från Uppsalaekonomerna kändes
det givet att jag också behövde engagera mig i denna fina kår.
Detta vill jag genomföra:
Under mitt första år i Uppsala har jag redan fått många minnen för livet, många tack
vare UE och eventutskottet. Eventutskottet för mig handlar om gemenskap och det
man ser fram emot när föreläsningarna tar slut. Som vice-ordförande i eventutskottet
vill jag tillföra lite nytänk genom att utöka nya, roliga och spännande samarbeten med
andra utskott. Med god kommunikation och vilja kan vi förgylla allas studietid. En
minst lika viktig del handlar om att bevara och förbättra UE:s traditionella event och
se till att de kan fortsätta tillbringa oss glädje i framtiden, så som dem har gjort för mig
och många innan.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Fadder recceveckorna HT-22
Det här är mina övriga meriter:
Eventförsäljare på Impressive relations

Vice Ordförande Finansutskottet (1 post, 2 terminer)
Namn: Victor Ihrman
Det här är jag:
En 21-årig kille som läser sin andra termin på ekonomikandidatprogrammet. Född och
uppvuxen på Södermalm i Stockholm men har sedan i somras varit bosatt på
Studentvägen här i Uppsala. Älskar sociala sammanhang där jag får sprida glädje och
värme till min omgivning. Utöver ett stort intresse för börs och finans, har sport i
allmänhet men fotboll i synnerhet alltid legat nära om hjärtat. Mitt mål är att alltid
göra mitt yttersta och visa på ett gott omdöme.
Detta vill jag genomföra:
Jag vill få fler studenter och medlemmar att få upp ögonen för finans. Genom projekt
och event som inspirerar, samt intresseväckande gästföreläsningar vill jag utmana
uppfattningar om finans som ett trivialt ämne. Detta blir grunden i strävan mot att
göra Finansutskottets till symbol för ordet ”Öppenhet” i UE:s värdegrund. Mitt mål är
att fler än någonsin ska känna att de har en plats i utskottet och dess olika aktiviteter,
oavsett vem man är och oavsett tidigare erfarenheter.
Vidare vill jag att finansutskottet i större utsträckning också skapar möjligheter för
redan intresserade medlemmar att fördjupa och utveckla sina kunskaper inom ämnet
finans där man aldrig kan bli fullärd.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Fadder HT22
Det här är mina övriga meriter:
Ekonomiassistent Försvarsutbildarna
Medarbetare ICA
Försäljare Systembolaget

Vice Ordförande Idrottsutskottet (1 post, 2 terminer)
Namn: Max Stolt
Det här är jag:
Jag är en tjugo år gammal kille som likt resten av alla Uppsalaekonomer även han är
från Sollentuna och läser nu min tredje termin här på universitetet. Jag har sedan
länge tillbaka haft ett stort idrottsintresse och prövat på en hel del men fastnade likt
många andra för fotbollen. Förutom att svära över mitt urkassa lag i Premier League
hänger jag en del på Eko och det kan hända att ni ser mig på Stocken. Utöver detta
florerar jag frekvent på UE:s eminenta volleybollträningar, tyvärr med bristande
volleybollkompetens.
Detta vill jag genomföra:
Jag har en vision i att bredda verksamheten för tilltala en bredare målgrupp. Fler
medlemmar och fler sporter ger en större och starkare gemenskap där vi alla mår
bättre och får mer energi. Jag tror på mer frekventa besök i esportens och friluftslivets
världar, samtidigt som verksamheten inom traditionella idrotter kan utvidgas utan att
tappa enskilt fokus. Fler tränare, fler sporter och fler deltagare. Idrottsutskottet ska ha
någonting för alla. Jag kommer alltid vara öppen, drivande och tillgänglig för nya
idéer.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Buddy HT22
Domare för Unifejden VT22
Det här är mina övriga meriter:
Distriktsdomare för Stockholms Fotbollförbund
Bartender på Cavabaren i Stockholm

Wilma Näslund
Ingen stämmotext inkommen

Vice Ordförande Internationella Utskottet (1 post, 2 terminer)
Namn: Nora Lawlor
Det här är jag:
En utåtriktad och nyfiken 20-åring som nu läser min 2:a termin ekonomie
kandidatprogrammet. Jag kommer från Irland och har bott i Sverige sedan 2020. Efter
studenten fick jag möjligheten att flytta till Stockholm då jag fick ett jobb. Under tiden
jag jobbade lärde jag mig svenska, och efter många komvux lektioner och tusentals
avsnitt Solsidan känner jag mig oerhört glad att ha hamnat i Uppsala!
Detta vill jag genomföra:
Pandemin har orsakat ett stort gap mellan studenter och den internationella
arbetsmarknaden. Mitt fokus som vice ordförande för internationella utskottet skulle
vara att överbrygga det gapet och inspirera studenter till att söka en karriär utomlands.
Detta innebär att skapa flera samarbeten med internationella företag och universiteter.
I och med att jag tror väldigt starkt på att föregå med gott exempel vill jag också skapa
möjligheter för nuvarande studenter att träffa alumner som har bildat en karriär
utomlands. Samtidigt vill jag minska rädslan för språkbarriärer inom föreningen och
uppmuntra användning av andraspråk för att engagera utländska studenter i projekter.
Jag är otroligt glad att jag gjorde det, det är inte så läskigt som man tror!
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Fadder HT22
Det här är mina övriga meriter:
Handläggare, Santander Consumer Bank (pågående)
Juniorassistent, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Vice Ordförande Marknadsföringsgruppen (1 post, 2 terminer)
Namn: Wilmer Bremvik
Det här är jag:
En 21-årig kille från Fruängen i södra Stockholm som gillar nya utmaningar. Efter
gymnasiet gjorde jag som många andra och tog ett jobb på ICA där jag spenderade lite
över 1,5 år för att senare kunna göra den klassiska resan till Asien innan jag började
med mina studier. Hittade jag mig själv? Verkligen inte, men med en bra solbränna och
några coola upplevelser var jag rätt nöjd ändå. Just nu läser jag min andra termin här i
Uppsala och trivs hur bra som helst! Jag har också fått möjligheten att engagera mig i
några stora projekt inom UE som gjort att jag vill fortsätta engagera mig inom
föreningen.
Detta vill jag genomföra:
Personligen så har jag ibland rätt svårt att se när vissa biljettsläpp är eller när man ska
hålla koll på ett roligt event. Det kan såklart vara så att jag helt enkelt är dålig på att
kolla Facebook men min ambition som vice inom MG är att även sådana som jag ska
få möjligheten att se vad som händer. Jag vill även att UE ska vara så synliga som
möjligt och med hjälp av den kompetens och kreativitet som redan finns inom organet
ser jag att det är fullt möjligt att synliggöra föreningen ännu mer än vad den redan är
nu.
Det här är mina meriter inom UE:
Domare för Unifejden VT22
Fadder för recceveckorna HT22
Det här är mina övriga meriter:
Ansvarig på frysavdelningen på ICA två somrar i rad
Delvis ansvarig för sociala medier på ICA

Vice Ordförande Näringslivsutskottet (1 post, 2 terminer)
Namn: Maja Lundh
Det här är jag:
En nyfiken och glad 21-åring från Sollentuna. Jag läser just nu min andra termin på
Ekonomiprogrammet och trivs hur bra som helst. När jag inte pluggar på eko
gillar jag att hänga med mina kompisar dansandes på en nation eller över en
mysig middag.
Detta vill jag genomföra:
Förutom att behålla och värna om näringslivsutskottets redan etablerade relationer
med företag ser jag möjligheter att bredda utbudet av företag för att locka fler
medlemmar till utskottets events och projekt. Genom att fortsätta se över
efterfrågan hos UE:s medlemmar kan vi bygga ett större engagemang för
näringslivsutskottet genom nya samarbeten med företag inom fler
branscher.
Fokus för utskottet ska inte enbart rikta sig till de studenter som snart lämnar
studierna bakom sig utan även till de nya eller nuvarande studenterna som
kanske söker ett deltidsjobb, en plats för ett internship eller bara vill knyta
kontakter inför ett framtida arbetsliv. Detta kan göras tydligt genom att bland
annat arbeta med att utskottets olika event är anpassade för samtliga
situationer. Jag vill se till att näringslivsutskottet ger Uppsalaekonomernas
medlemmar de bästa förutsättningarna för att sätta sin fot in i arbetslivet.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
General för Recceveckorna HT22 – Dress to Impress
Det här är mina övriga meriter:
Platschef Middlepoint AB

Vice Ordförande Utbildningsutskottet (1 post, 2 terminer)
Namn: Minna Hassan
Det här är jag:
En 22 årig positiv, driven och ambitiös tjej från de småländska skogarna. En stor
drivkraft hos mig är att våga testa nya saker. Likt den dagen jag bestämde mig för att
packa väskorna och flytta till Uppsala helt själv, vad bra det blev. Utöver mina
ekonomistudier så älskar jag att laga mat, träna och umgås med vänner.
Detta vill jag genomföra:
En av de främsta anledningarna till att jag valde att studera i Uppsala var för att jag
hade hört mycket gott om just utbildningen. Av den anledningen brinner jag för och
vill vara en del av att utveckla kvalitén på den. Detta så att nuvarande och framtida
studenter ska få den bästa möjliga utbildningsupplevelsen samt studietiden. För att
kunna göra detta vill jag ta vid samt utveckla det spår som redan finns. Där det är
viktigt att främja arbetet med att öka medvetenheten kring utskottet och dess
viktigaste uppgift, att alla studenter ska veta vilka rättigheter de har som studenter
samt den möjlighet de har att påverka sin utbildning. Med det sagt vill jag att alla
studenter ska kunna vända sig till oss om man har frågor, problem eller bara behöver
en trygg punkt.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
General Uppsalaekonomernas Recceveckor HT22 - Företagsansvar
Det här är mina övriga meriter:
Studentambassadör - Ekonomie kandidatprogrammet (Uppsala universitetet)
Allente, kundtjänstmedarbetare

Vice Ordförande Välkomstutskottet (1 post, 2 terminer)
Namn: Elliot Wahl
Det här är jag:
Jag är 22 år gammal, från metropolen Västerås och läser min andra termin på
ekonomikandidaten. När jag inte pluggar Cournotmodellen tycker jag om att planera
Recceveckor eller åka hem till Västerås för att kolla på fotboll och försöka övertala
mina föräldrar att låta mig ta med deras hund till Uppsala.
Detta vill jag genomföra:
Jag vill ta vara på det stora intresse som finns för Homecoming Weeks och göra det till
ett av föreningens mest attraktiva projekt både internt och externt, genom att utveckla
en färdig mall och bygga traditioner likt de som finns för recceveckorna.
Recceveckornas koncept är redan ganska färdigt, och jag vill därför arbeta med att
bevara de traditioner som gör Recceveckorna till det de är. Därtill vill jag undersöka
hur kommunikationen kring faddertillsättningen kan utvecklas så att föreningen
känns så inkluderande som möjligt för så många som möjligt.
Välkomstutskottet är fortfarande ett ungt utskott och jag vill bidra med att utveckla
och effektivisera utskottets interna arbete genom tydliga arbetsrutiner och
arbetsfördelning mellan utskottets Vice- och ordförande.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Projektledare med budgetansvar, Recceveckorna HT21
Medarbetare, Kontaktdagarna HT21
Det här är mina övriga meriter:
Butiksförsäljare, Systembolaget
Bartender, Steam Hotel

Vice Ordförande Valberedningen (1 post, 2 terminer)
Namn: Linus Sjögren
Det här är jag:
Är 22 år gammal och kommer från Nacka. Jobbade i cirka 2 år efter gymnasiet men
bestämde sedan att det va dags för mig att fortsätta mitt äventyr här i Uppsala, vilket
jag inte ångrar en sekund. Jag skulle beskriva mig som en person som gillar att ha
många bollar i luften och alltid är så glad och trevlig jag kan.
Detta vill jag genomföra:
Hur blir en förening bra? Jo, såklart handlar en stor del om människorna som arbetar
inom den och är ansiktet utåt. Det vill säga att bra rekrytering är oerhört viktigt.
Därför vill jag under min tid min tid på denna post är hitta rätt personer till UE. Jag vill
säkerställa att alla som är intresserade av en post/uppdrag får en ärlig chans och att
rättvisa beslut skall tas under processens gång. Jag vill bidra till en föreningen där alla
olika typer av personer arbetar och där kunskaps delas mellan varandra.
Att sprida UE som förening till fler tycker jag är viktigt. Inte bara faddrar/generaler
eller personer med tidigare UE erfarenheter ska vilja engagera sig. Att bidra till UE:s
utveckling skall vara något som ekar genom Ekos väggar och är eftertraktat.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Fadder - Recceveckorna 2022
Det här är mina övriga meriter:
Koordinator på SOS international
Säljare och teamledare Viasales
Rusta som butiksbiträde

Namn: Oliver Löschner
Det här är jag:
Jag är en positiv kille på 24 år från Stockholm som är inne på sin tredje termin. Istället
för att börja plugga i Uppsala direkt efter gymnasiet, valde jag att jobba några år på
IKEA Kungens Kurva. En insikt jag fick under mina år när jag arbetade var, att jag får
en otrolig energi av att träffa och lära känna nya människor. Utöver detta är jag väldigt
aktiv inom löpning, golf och padel.
Detta vill jag genomföra:
UE är en organisation som ska finnas för alla studenter, vare sig om du vill vara social
och lära känna nya vänner eller om du vill har hjälp inom din karriär.
Jag har valt att söka som Vice ordförande inom valberedningen då jag tycker det är en
av de viktigaste positionerna inom organisationen. För att UE ska växa och fortsätta
vara så grymma som de är idag, krävs det att vi fortsätter få in rätt människor.
Människor med olika erfarenheter och bakgrunder, men med samma värderingar. För
att lyckas med detta måste vi marknadsföra oss ännu tydligare. Varje student ska veta
vilka vi är, vart vi finns och hur man söker till oss.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Jag har inte arrangerat något men varit med på:
Germany Career Tour 2022
UE IF legendariska Volleyboll måndagar
Det här är mina övriga meriter:
Gruppchef IKEA
ILEAD- Ikeas ledarskapsutbildning
Golftränare Älvkarleby GK
2:a i GIH Beerpong turnering 2017

Valberedningsledamot (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
min tredje termin på ekonomie kandidatprogrammet. Uppsalaekonomerna har varit en
central del av mitt studentliv och jag hoppas kunna fortsätta arbeta inom föreningen i
vår.
Detta vill jag genomföra:
Som valberedningsledamot vill jag arbeta med att öka engagemanget till att söka FTV,
jag upplever att det finns en bild av att man måste vara social och varit fadder tidigare
för att vara en lämplig kandidat. Det skulle jag påstå är helt fel, jag vet att det finns
många som hade gjort ett sjukt bra jobb inom de olika posterna men som inte vågar
söka. Därför vill jag arbeta ännu mer med marknadsföringen och visa på främst två av
våra ledord, öppenhet och gemenskap, när man bemöter och vägleder potentiella
kandidater. Jag vill att alla ska känna sig välkomna att söka sig till
Uppsalaekonomerna!
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Vice Skattmästare HT22
Det här är mina övriga meriter:
Lagerarbetare på ett onlineapotek
Danstränare

Intendent (1 post, 1 termin)
Namn: Oskar Holm
Det här är jag:
Bästa Uppsalaekonom och tillika stämmodeltagare! Jag är en 21 år ung Stockholmare
som genomgår en självförvållad livskris genom att läsa NEK-B.
Brukar beskrivas som handlingskraftig av de vänner som är mest generösa med sina
omdömen. Redan min första termin trillade jag ned i det kaninhål som är engagemang
inom Uppsalaekonomerna. Jag känner inte att tiden är kommen för mig att lämna det
ännu.
Detta vill jag genomföra:
Borgen ska vara vårt Oasen. Det ska vara en mötesplats för föreningens alla
medlemmar - inte enbart de mest engagerade. Det arbetet börjar och slutar med
intendenten.
Genom att hålla Borgen rent, göra kloka inköp och sprida god stämning, ska det vara
kul (men framförallt roligt) för alla under min intendentur. Kaffet ska aldrig vara slut,
Deloitte loungens kuddar ska alltid vara puffade och mössen ska inte återvända!
Tillsammans med styrelsen vill jag kolla på möjligheten att tillhandahålla
kurslitteraturen i A-nivå till medlemmarna för de kurser vi är studentkår för.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Chefredaktör Reversen Ht22
Redaktör Reversen Vt22
Studentrepresentant Nationalekonomiska institutionen Ht21 - Nu
Skribent Reversen Vt21 - Ht21
Projektledare julkalendern Ht21
Det här är mina övriga meriter:
Missar aldrig min städvecka i korridoren.

Redaktör Reversen (1 post, 2 terminer)
Namn: Alexander Werkström
Det här är jag:
Jag är en 21-årig kille från lilla Nacka utanför Stockholm som för närvarande pluggar
min tredje termin på ekonomie kandidatprogrammet här i Uppsala. Som person är jag
utåtriktad, driven och gillar när det händer mycket samtidigt. Just nu skriver jag min
andra termin i Reversen och vill nu vara med och engagera mig lite till för att kunna
påverka föreningens arbete lite mer.
Detta vill jag genomföra:
En av Uppsalaekonomernas viktigaste uppgifter tycker jag är att föra studenter
samman samt ge dem plats och utrymme för att kunna uttrycka åsikter om sin tid här
på Uppsala Universitet. Många upplever idag att Uppsalaekonomerna är en mer eller
mindre stängd cirkel som är svår att få grepp om, vem ska man vända sig till med
problem gällande sin utbildning? Måste man vara fadder på recceveckorna för att
kunna engagera sig? Jag vill öppna upp Uppsalaekonomerna för fler studenter och
göra föreningen mer till något som känns naturligt och tillgängligt. Som redaktör för
Reversen har man en perfekt plattform för att kunna marknadsföra och visa vad som
händer inom föreningen, vilket är mitt mål.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Skribent för reversen 2 terminer.
Det här är mina övriga meriter:
Elevrepresentant Stockholms idrottsgymnasium 2016-2019.
Slitit på Pressbyrån Stora torget en och annan sommar.

Namn: Rut Bruse
Det här är jag:
En trevlig och kreativ 22åring från Stockholm som jobbar mot en dubbelkandiat i
medievetenskap och litteraturvetenskap. Jag tycker om att läsa och laga mat, och
precis som alla andra; att umgås med mina vänner. Efter 2 år i Uppsala lockar
föreningslivet och eftersom mitt drömjobb är att bli någon form av redaktör, hade den
här posten passat som handen i handsken för mig.
Detta vill jag genomföra:
Jag tycker att nuvarande redaktörer gör ett dunderjobb, och mitt mål blir att
upprätthålla den höga kvalitet jag märkt av gällande både ledarskap och färdig
tidning. Gällande marknadsföringen av tidningen finns det utvecklingspotential, som
jag vill driva på för att bredda Reversens publik. Jag hoppas att mina studier inom
kommunikation, journalistik och litteratur kan bidra med nya perspektiv och
kunskaper till redaktionen.
Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Skribent Reversen HT22 Det här är mina övriga meriter:
Fadder under Medievetarnas inspark VT & HT21
Nyhetsansvarig på Studentradion

