Skattmästare
Philip Jansson
Hej,
Detta är min ansökan till skattmästare för Karlekon perioden 18/19.
Mitt namn är Philip Jansson. Jag är 22 år gammal och går min andra termin på
Civilekonomprogramet. Jag har sedan starten av min studietid har jag varit med och
engagerat mig genom vårt studiesociala utskott. Jag tycker det är lika kul att stå och prata
framför människor som att sitta framför datorn och göra diverse bolagsanalyser. På min
övriga fritid finner jag ett stort nöje i att spela musik och så fort solen tittar fram så ligger
alltid golfen nära hjärtat.
Varför skulle jag passa i denna rollen?
Jag gillar att testa på nya saker. Rädslan för att göra fel ligger trots det alltid där, men vad jag
har som centralt motiv till denna ansökan är att jag måste våga göra fel för att lyckas. Det
finns ingen som har nått framgång utan att misslyckas. Givetvis kommer följande rader att
handla om vad som karaktäriserar mig som person, min energi och mitt driv, min strävan mot
att göra rätt genom noggrannhet och struktur och slutligen min kärlek för ekonomi. I
slutändan är detta en post som ligger precis i linje med det jag pluggar. Jag älskar ekonomi
och mitt intresse där har alltid varit stort, och att missa möjligheten att ansvara för en förening
som omsätter miljoner vore dumt. Jag vet baserat på denna känsla att jag skulle passa perfekt
på denna post.
Tidigare meriterande erfarenheter.
Ekonomiansvarig Robin Hood vt-18.
Mvh Philip Jansson

Sharawan Landoberg
Hej,
Kort om mig: Jag heter Sharawan Landoberg och studerar civilekonomprogrammet på
Karlstad Universitet och är snart klar med min andra termin. Jag är från staden Skövde och är
21år gammal. På fritiden håller jag på mycket med träning och kostrådgivning och givetvis en
hel del plugg.
Jag tror jag skulle passa till posten eftersom jag tycker det är intressant samtidigt som jag
känner att de kan vara en bra utmaning! Det skulle vara en unik chans att kunna få lära sig
ännu mer och fördjupa sina kunskapar inom området. Att få engagera sig i KarlEkon och dess
framtid och kunna bidra till en positiv utveckling skulle vara något för mig betydelsefullt.
Jag har inga meriterande erfarenheter som jag skulle kunna koppla till denna posten men jag
har en hel del arbetslivserfarenheter. Jag har jobbat som rådgivare och personlig tränare i ca
3år för stora koncernen Actic. Varit en sväng på Volvo Personvagnar som materialhanterare.

Jobbat som specialpedagog för barn med autism och lite annat. Även om jag inte har några
tidigare erfarenheter kopplat till KarlEkon så finns viljan och drivkraften där!
Med vänliga hälsningar
Sharawan Landoberg

Valberedningens nominering
Vi har valt att rekommendera Sharawan till posten som skattmästare, på grund av hans starka
vilja och lugn. Även om han sitt första år valt att fokusera på sina studier tror vi att han
kommer att axla rollen bra och vara en frisk fläkt för såväl posten som styrelsen. Med sin
noggrannhet, struktur och intresse för siffror har vi en känsla av att han skulle klara av posten
galant.

