
Styrelseledamot (2 poster, 2 terminer)

Namn: Calle Ögren

Det här är jag:
Jag är 22 år och kommer från Sollentuna. Jag ser mig själv som en glad kille som gillar
att ha många bollar i luften och lära sig nya saker. På fritiden gillar jag att hänga med
kompisar eller laga mat.

Detta vill jag genomföra:
Jag skulle vilja se över vår eventportfölj för att undersöka vad alla event fyller för
funktion, exempelvis vilken målgrupp de riktar sig till, och på vilket sätt de bidrar till
medlemsnyttan för våra medlemmar men också engagerade medlemmar. Ett skäl till
varför vi har särskilda event kan bero på dess avtal med våra samarbetspartners.
Processen för hur dessa avtal förhandlas och diskuteras skulle jag likaledes vilja se
över. Jag anser att mycket värdefull kunskap och erfarenhet förloras när
utskottsordförande varken får närvara under förhandlingarna eller får tillgång till
avtalen efter de är signerade.

Utöver vår eventportfölj ser jag även en stor potential i Uppsalaekonomernas Asset
Management, UEAM. Under min tid i finansutskottet har jag blivit uppmärksammad
av det mer nischade intresset som finns bland våra medlemmar. Jag har fått flera mejl
beträffande till åt vilket håll man ska vända sig om man vill diskutera och analysera
aktier. Jag upplever idag UEAM som en del i UE som väldigt få har insyn i, vilka de är
och vad de gör. Därutöver är det inte en självklarhet att medlemmarna - även om de är
intresserade - blir erbjudna en plats i UEAM med hänsyn till deras få platser och höga
kunskapskrav. Jag skulle vilja utreda möjligheten att göra UEAM större. Det är värt att
påpeka att det är viktigt att bibehålla den seriositet och engagemang som redan finns i
UEAM idag, då de fyller en viktigt funktion i UE som dess rådgivande organ för
kapitalförvaltningen. Med det sagt skulle jag vilja utreda möjligheten att dela in UEAM
i olika kunskapsnivåer. Under det rådgivande organet skulle det potentiellt kunna
finnas en lite större, mer avslappnad konstellation av medlemmar som samlas för att
diskutera och lära sig mer om kapitalförvaltning och aktieanalys.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Ordförande och vice ordförande för Finansutskottet VT22-HT22
Buddy för Homecoming Weeks HT22
General för Uppsalaekonomernas Recceveckor HT21
Regerande mästare, Brännbollsturneringen (2022)
Finalist i B-slutspelet,  Padelturneringen (2022)



Det här är mina övriga meriter:
Bank Operation Specialist, SEB (2022)
Bemanning, Athletic Work (2020-2021)
Säljare, Sportshopen (2019)
Telemarketing Fundraiser, UNICEF (2019)



Namn: Nils Sjöberg

Det här är jag:
Jag är en 22 årig pojke som kommer från Sollentuna. Det jag tycker är roligt att göra på
min fritid är att göra statistiska modeller, hänga på nation, äta mat och titta på
Djurgården!

Detta vill jag genomföra:
Medlemsnytta och inkludering:
Jag ser en utvecklingspotential i att göra föreningen mer tillgänglig och öppen för
ännu fler studenter. Jag vill se över hur vi kan locka fler studenter till föreningen och
våra event. Det är viktigt, enligt mig, 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. Jag tror att
föreningen måste utgå mer från medlemsnytta. Vi måste göra mer saker som vi tror
våra medlemmar har nytta av eller skulle tycka vara roligt. När man fokuserar mer på
medlemsnytta är jag säker på att det kommer leda till att fler människor vill vara
engagerad i föreningen.

UEAM:
Jag ser även en stor potential i UEAM som är Uppsalaekonomernas rådgivande organ
för kapitalförvaltning. Det är nu relativt få människor som består av gruppen medans
de 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. Jag tror det finns en väldigt
stor potential i UEAM.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Fadder HT-21
Vice och Ordförande Näringslivsutskottet VT22-HT-22
Studentrepresentant Statistiska institutionen HT-22
Medarbetare KD HT-22

Det här är mina övriga meriter:
ICA
Vinnare av UE Brännbollsturnering HT-22
Kom till final i B-slutspelet UE padel mästerskapet



Vice Ordförande Välkomstutskottet (1 post, 2 terminer)

Namn: Gustav Walerud

Det här är jag: Hej! Jag heter Gustav och är 21 år gammal och kommer från Stockholm,
mer specifikt, Hässelby. Efter studenten passade jag på att testa arbetslivet som man
hört så mycket om. Efter otaligt många stängningspass på lokala Hemköp kände jag
att det var nog och tog det kloka beslutet att flytta till Uppsala. Jag kan meddela att det
var ett fantastiskt beslut och är redan inne på min andra termin på
Ekonomiprogrammet. Under min tid som fadder insåg jag att jag inte riktigt känner
mig klar med att välkomna nya studenter till Uppsala.

Detta vill jag genomföra:
Välkomstveckorna är introduktionen till Uppsalaekonomerna och därmed kårens
värdegrund. De erbjuder inte bara oförglömliga minnen men inspirerar även vidare
engagemang inom UE. Mitt mål inom Välkomstutskottet är att fortsätta utveckla de
traditioner som gör välkomstveckorna så fantastiska men samtidigt skapa nya
traditioner som skulle öka engagemanget bland utbytes- och masterstudenter inom
Homecoming weeks. Detta anser jag kan göras via ökat fokus och kommunikation på
hur UE kan bidra och hjälpa masterstudenters framtida karriärer samt visa hur vidare
engagemang kan berika utbytestudenternas studietid i Uppsala.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Fadder HT22,SWAG 08

Det här är mina övriga meriter:
Medarbetare Hemköp
Eventmedarbetare Le-Pacte



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 på 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 och målmedveten och som
älskar att ha många bollar i luften. Alltid är det något på gång om man frågar mig.

Detta vill jag genomföra:
Tack vare recceveckorna kunde jag börja se Uppsala en stad som jag kan kalla hem.
Att kunna ge det till framtida generationer av studenter är något jag strävar efter.
Jag vill arbeta med att välkomstveckorna ska präglas av den fina gemenskap
föreningen utstrålar  men jag vill även ge plats för att introducera studenterna för
Uppsalaekonomerna ännu mer. Att få fler reccar och masterstudenter att engagera sig
mer än bara som fadder är något jag ser som ett utvecklingsområde samt att jag vill
förbättra och synliggöra våra homecoming weeks ännu mer, då de just nu inte
uppmärksammas lika mycket som våra recceveckor.

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: Wilma Näslund

Det här är jag:
Jag är en glad och äventyrlig 22-årig tjej från fina orten, Hässelby. När
fotbollskarriären gick mot sitt slut så tog jag mitt pick och pack till Sveriges enda
studentkår där jag frodats och även där jag hittade hem. Nu läser jag min andra termin
här i Uppsala och just nu är det Nationalekonomi som står på schemat.

Detta vill jag genomföra:
Välkomstutskottet gav mig en fantastisk början på en otrolig tid här i Uppsala där jag
skapade minnen jag sent kommer att glömma. Det är något jag vill ge alla nya
studenter, utbytesstudenter och masterstudenter, minnen för livet men framförallt ett
varmt välkomnande till Uppsalaekonomerna. Min målsättning är att vi genom
välkomstveckorna kan ge alla ett välkomnande som genomsyras av gemenskap och
öppenhet och på så sätt kunna ta del av den kompetens och erfarenhet varje medlem
sitter på.

Med de traditioner som finns, och med ett nytänkande från projektledarna för
respektive välkomstveckor, kan vi skapa framtida veckor som ständigt utvecklas men
som alltid grundar sig i att ge ett varmt välkomnande till Uppsala.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
● Årets Fadder HT22
● Tränare för Futsal HT22
● Domare brännbollsturneringen VT22

Det här är mina övriga meriter:
● Arbetat på förskola samt skola
● Butiksbiträde
● Fotbollstränare för Bele Barkarby DJ
● Tränarutbildning A


