Ordförande för marknadsföringsutskottet
Ansökan från Alva Andersson
Hej!
Alva heter jag och skriver nu för att söka till ordförande för marknadsföringsutskottet.
Jag går första terminen på civilekonom-programmet, jag är 21 år och kommer från
Motala.
Jag har tänkt söka innan men jag har inte riktigt vågat, utan tänkt vänta lite till något
annat år. Men efter en hel del funderande har jag bestämt mig för att söka nu ändå då
jag verkligen skulle tycka att det var så så roligt, men även väldigt lärorikt. Jag var med
på ett styrelsemöte, där fick jag se hur det fungerade och då fastnade jag för posterna
marknadsföring och även för sekreterare.
Jag tror jag skulle passa som ordförande för marknadsföringsutskottet då jag har gått
linjen Estet-Foto på Sveriges Foto Gymnasium i Linköping under tre år. Jag har god
kunskap i både media i allmänt, men speciellt fotografi och grafisk design. Jag tror jag
också skulle passa på den posten för jag är social och utåtriktad med höga ambitioner,
jag tror jag skulle kunna komma med mycket tankar och idéer som kan bidra till hela
föreningen.
Med vänlig hälsning,
Alva Andersson

Ansökan från Jack Norrena
Tjena, i och med lite sista minuten ansökan kombinerat med tenta plugg så får
introduktion om mig själv vara lik den senaste. Är 22 år från Solna, läser min första
termin på civilekonomprogrammet och gillar allt vad som har med studentliv att göra.
Varför jag tror att jag skulle passa till posten som ordförande för
marknadsföringsutskottet är dels pga att jag gillar bild och film, både producera samt
redigerar. Dock just filmredigering är något som det var ett tag sen sist men tvivlar inte
på att det går snabbt att fräscha upp minnet. Men vill även tro att jag kan det här med
den sociala biten som är en stor del, vi alla föredrar säker att någon man känner tar
bilder och filmar istället för en kanske mer främmande person, vilket i sin tur leder till
fina naturliga ansiktsuttryck. Tror även att jag skulle kunna tillföra en hel del till styrelsens
arbete i alla möjliga frågor.
Med vänlig hälsning
Jack Norrena

Vår nominering
Vi i valberedningen har valt att nominera Alva Andersson till posten då hon har mycket
av den rutin som vi anser är lämplig för posten. Hon har under tre års tid studerat foto
vilket gör att hennes kunskaper är mycket goda, hon har även kunskaper inom
Photoshop vilket är aktuellt för posten. Alva har under vår intervju kommit med många
tankar och idéer på hur posten kan utvecklas, vilket hon även har redovisat konkreta
lösningar för. Alva ser stora framtidsplaner för posten som bland annat innefattar ett
större och mer samspelt samarbete med de andra utskotten för att tillsammans kunna
göra Karlekon några snäpp bättre. Vi tror att Alva skulle göra ett riktigt bra jobb och
därav har vi valt att nominera henne.

