
 
 

Utbildningsföreningar på Karlstad Universitetet: 
 

BAMSE: Byggingenjörer, Energi- och miljöingenjörer, Maskiningenjörer, 
Elektroingenjörer. Aprikos overall. 
CURA: Sjuksköterskeprogrammet, Idrottsvetenskap, Tandhygienistprogrammet. Vit 
overall med blå ränder på sidorna. 
I .D. I .O.T : Innovationsteknik- och designingenjörer. Vita byxor med svart rand på 
knäna. 
IESK: International & Exchange students of Karlstad. 
INFERNO: Informations- och Prprogrammet. Svarta byxor med gröna bokstäver. 
JFK:  Rättsvetenskap. Gula varselbyxor. 

 
KARLEKON:  Ekonomistuderande. Rosa overall. 
KEBAB: Biomedicinsk analytiker och biotekniker. Mörkgrön overall. 
KNAS: Fysiker, matematiker, biologer, kemister, baselever. Beige/brun  overall. 
KRAMA: Media- och kommunikationsvetenskap. Turkos overall. 
KULTING:  Kulturvetenskap.  Orange overall. 

 
LIGIST: GIS-ingenjörer och mät- och kartteknikprogrammet. Grå overall. 
LINDA: Dataingenjörer, programvarutekniker och civilingenjörer i 
informationsteknologi. Bordeuxfärgad overall. 
LÄSK: Lärarprogrammet. Röd overall. 
MEXIKA: Fastighetsekonomer. Blå overall. 
MINK: Miljövetenskap. Gul overall. 
PELIKAN: Personal- och arbetslivsprogrammet. Lila byxor. 

 
SEKE: Civilingenjörer. Svart overall med gul text. 
SPEX: Socionomprogrammet. Mörkblå overall. 
SVIK: Politices kandidater, samhällsanalytiker och samhällsplanerare. Vit overall. 
TURE: Turismprogrammet. Blå overall. 
VISA: Föreningen för vård- och stödsamordnarprogrammet, masterprogram i 
psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) samt kurser i psykologi. 
Svarta byxor med grå text. 
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Kontaktuppgifter 
 
Namn Status Telefon 
Erik Jacobsson General 0727444640 
Isabell N. Härding General 0768011888 
Sofia Öberg General 0768395513 
Axel Tyche General 0706054002 

 
Gröna laget 
Anton Klevsäter Gruppledare 0707249147 
Martin Hagman Gruppledare 0721944646 

 
Röda laget 
Linnéa Olausson Gruppledare 0704145025 

  Ida Tjäder            Gruppledare                 0730305535 
 
Blåa laget 
Isak Malis Gruppledare 0706493169    
Olle Jonsson Gruppleadre 0725424600 

 
Gula laget 
Johan Söderqwist Gruppledare 0761261774 
Oscar Mofjäll Gruppledare 0725547255 

Karta över  Campus/ Universitetet 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Karta över stan 
 

  



Bussförbindelser Universitetet <-> Stora Torget 
 
 

Buss 1: Campus – Ikea 
 

Buss 2: Mjölnartorpet/Välsviken - Ilanda 

Buss 3: Universitetet -  Sommarro/Jakobsberg 

 
Alla ovan nämnda bussar går via Stora torget. 

Kolla in hemsidan: karlstad.se/karlstadsbuss/ 

Ladda gärna ner appen så får ni busstiderna live! 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Engagera dig i din studentförening 

Nedan ser du flera olika sätt att engagera dig i styrelsen i din 
studentförening. 
Vi ser gärna att nya medlemmar vill vara delaktiga på de olika 
posterna. 
Cirka 1 månad efter nollningen är det årsmöte för föreningarna då de 
olika posterna sätts. Hoppas vi ses där! 

 
Ordförande – Representerar föreningen utåt, bl.a. på ordförandeträffar. Leder 
styrelsens arbete. 

 
Vice Ordförande – Tar över ordförandens uppgifter då denne inte har möjlighet att 
utföra dem. 

 
Sekreterare – För protokoll på styrelsens möten och har hand om föreningens arkiv. 

 

Ekonomiansvarig – Har hand om föreningens ekonomi, bokföring och deklaration. 
 

Utbildningsansvarig – Leder arbetet i Utbildningsutskottet* och är 
utbildningsrepresentant  för  sitt program. 

 
1:e Sexmästare – Leder sexmästeriets arbete. 

 

2:e Sexmästare – Bistår 1:e Sexmästare i att leda sexmästeriets arbete. 
 

PR- och IT-ansvarig – Ansvarar för att få föreningen att synas. Informationsansvarig. 
Har även hand om föreningens hemsida, nyhetsbrev och Facebook. 

 
Idrottsansvarig – Ansvarar för att det finns någon form av idrottslig aktivitet som 
arrangeras av föreningen. 

 
(*Utbildningsutskottet består av en representant från varje utbildning. 
Utbildningsutskottet verkar för att förbättra utbildningarna) 



 
 

 

 
 



 

 



 
 

Sittningsregler 
 

1. När toastmastern talar är man TYST! När toastmastern påkallar 
uppmärksamhet har man tre ord på sig att avsluta pågående samtal. 
Dock om det är så att man, som man präglar benämna det, har halva 
inne så må man utnyttja fem ord för att avsluta konversationen. 

 
2. När man tycker att toastmastern bör ta upp en sång, påkallar man 

hans/hennes uppmärksamhet med: TEMPO! 
 

3. När toastmastern tar upp en sång, sjunger man; samma sång som 
toastmastern! 

 
4. Det är strängeligen förbjudet att behålla det goda humöret för sig själv! 

 
5. Intagen föda återtages ej. När maten är slut på din egna tallrik, fortsätt 

på den till höger. 
 

6. De som känner sig osäkra ifråga om sången, torde hålla sig en takt 
före, så att när slutet i sången nås, ingen blir efter. 

 
7. De som ej ha medfödd sångröst äga ändå rätt att efter bästa förmåga 

delta i sången. Om man vill sjunga en sång på egen hand må detta 
endast i undantagsfall göras och i så fall ska det undantagslöst göras 
under bordet. 

 
8. Dörrar med höga trösklar kallas fönster, dem får man inte gå ut 

igenom. 
 

9. Kontrollera att era bordsgrannar ej nyttjar rusdrycker så att de får 
suddiga ansikten. 

 
10. Under bordet: Håll till vänster! 

 
 
 
 
 
 
 



                                      General Bella                     General Sofia 
 
 

                                                             

 
            Bella älskar:                      Sofia älskar: 
 
               Mojito/ Tequila                     Whiskey sour/ÖL 
 
               Ceasarsallad          Falafelrulle/ choklad  

               Massage          Komplimanger 



 
 
General Erik                 General Axel     

 

                  
  
 
        Erik älskar:                           Axel älskar: 
 
       Screwdriver/ IPA               GT / Dansken (Dansk Fadøl) 
                
       Parmaskinka/ Vitlöksbröd                                      Cigg  
 
       Götebors skämt                                                                                                                  Milf:s 
 



 


