
Bilaga 1 – Isabelle Karlsson 
 

Intresseanmälan att sitta som studentrepresentant 

Från: Isabelle Karlsson (isabelle_karlsson@hotmail.com) 

Uppdrag: 

Personalansvarig 

Meddelande: 

Jag läser andra året på Personal, organisation och ledarskap, och vill satsa på att jobba med 

personalfrågor. Att få chansen att prova på att vara personalansvarig i Studentkåren och få vara med 

och representera studenterna i högskolans råd för anställning och meritering låter som en grym och 

rolig erfarenhet! Att vara med och utveckla Studentkåren till en bättre arbetsplats är något som jag 

kan, och vill bidra med. Jag har som huvudansvarig på ett café fått agera som personalansvarig 

tidigare och utvecklingsmöjligheterna på ett liten arbetsplats är lika oändliga som på en stor. Det var 

denna erfarenheten som fick mig att utbilda mig till personalvetare, och jag vill få fler liknande 

erfarenheter då det var ett av de roligaste och utmanande uppdrag jag haft. 

Har ni några frågor är det bara att höra av sig! 

Medlem i Studentkåren?  

Vet inte 

Telefonnummer  

0730680571 

Studerar  

Personal, organisation och ledarskap 

  

mailto:isabelle_karlsson@hotmail.com


Bilaga 2 – Simon Jonasson 
Intresseanmälan att sitta som studentrepresentant 

Från: Simon Jonasson (ksr.jonasson@gmail.com) 

Uppdrag: 

Personalansvarig 

Meddelande: 

Under mina utbytesstudier har jag fått upp ögonen för hur mycket en fungerande 

studentorganisation betyder. Den lokala studentorganisationen har hjälpt till när jag haft frågor, har 

stöttat nytillkomna studenter samt anordnat flertalet evenemang som har hjälpt att vägleda, 

integrera eller guida studenterna. 

Dessa nya insikter har lett till att jag känner att jag vill hjälpa till och engagera mig nu under 

vårterminen för att kunna bidra till en bättre situation för studenter, samt att jag känner att jag vill ge 

tillbaka lite till studentkåren för alla bra evenemang som anordnats i Skövde under min tid där. Sedan 

tidigare har jag varit aktiv inom sexmästeriet men jag känner att jag nu vill se en annan sida av 

studentengagemang. 

Posten som personalansvarig fångade mitt intresse. Jag tror att jag kan vara en bra resurs för kansliet 

då jag anser mig vara ordnad, systematisk och lyhörd. Dessutom är jag mycket intresserad av de 

erfarenheter det skulle innebära då jag i framtiden helst skulle vilja jobba inom mindre 

projektgrupper eller företag. 

Övrig information: 

Jag studerar en utbytestermin befinner jag mig för närvarandet i Hongkong och kommer vara där till 

och med den 1:a januari. Då jag befinner mig 7 timmar före Sverige kan detta innebära vissa problem 

med kommunikationen. Det bästa sättet att nå mig är via mail eller skype (Skype: Gikkman). 

Medlem i Studentkåren?  

Ja 

Telefonnummer  

0702828090 

Studerar  

Dataspelsutveckling – Programmering 

  

mailto:ksr.jonasson@gmail.com


Bilaga 3 – Simon Gustafsson 
Intresseanmälan att sitta som studentrepresentant 

Från: Simon Gustafsson (Gustafsson.Simon@outlook.com) 

Uppdrag: 

Personalansvarig 

Meddelande: 

Efter att ha studerat i Skövde i lite över 1 år har jag fått en bra bild av hur skolan är uppbygd med 

utskott, kåren etc. Jag vill nu engagera mig och få chansen att testa på det yrke som jag utbildar mig 

till! 

Har tidigare erfarenhet att leda mindre arbetslag och det skulle vara grymt kul att få testa på denna 

erfarenheten även inom den akademiska världen! 

Jag anser mig ha en bra bild av hur kåren fungerar och jag tror att jag skulle kunna bidra med ett nytt 

perspektiv till det hela! 

Medlem i Studentkåren?  

Nej 

Telefonnummer  

076-3666731 

Studerar  

Personal.Organisation och Ledarskap (POL) 

 


