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Stipendiat till Atlantic College 
Efter ett sent erbjudande om ett fullt stipendium till Atlantic College, visade det sig 
under sommaren att vi, utöver våra åtta stipendiater till Norge, även kunde skicka en 
nionde representant från Sverige till Wales. Vi säger därmed grattis och välkommen 
till UWC-världen till Imer Yasar från Västerås. 
 
 
Skolbesök 
Nu under hösten är det dags att börja informera potentiella stipendiater om UWC. Vi 
söker just nu efter alumni som kan besöka skolor och berätta om UWC. Just nu har 
skolor i Ludvika, Linköping och Lund visat intresse – men fler städer kan bli 
aktuella, så kan du hjälpa till hör av dig till Linnea (info@uwc.se) så snart som 
möjligt!  
 
 
Ny styrelsemedlem sökes 
Svenska Kommittén för UWC behöver rekrytera en ny styrelsemedlem.  Denne ska 
ansvara för alumniverksamheten och agera ”projektledare” när det kommer till att 
genomföra olika alumni-events.  
     Detta verksamhetsår vill vi fokusera på att engagera våra alumni mer, bland annat 
genom att genomföra UWC-relaterade evenemang. Målet är att sprida kunskap om 
UWC till potentiella sökande, men också att kunna stärka varumärket UWC och 
förbättra vår fundraising med hjälp av alumni. 
    Du har stor frihet i hur du vill utforma rollen som alumniansvarig. Men som 
styrelsemedlem åtar du dig att medverka vid slutintervjuerna för att välja ut UWC-
stipendiater (vanligtvis en helg i mars/april varje år) och vara med på styrelsemöten 
(hålls 2-3 ggr per termin, vanligtvis via Skype). 
   Vill du veta mer eller vill du anmäla ditt intresse? Kontakta Sara 
(ordforande@uwc.se) 
 
 
UWC 50 år 
Under jubileumshelgen ordnades middag och pubkväll i Stockholm för UWC alumni. 
Tack för visat intresse och engagemang till alla som dök upp! Där var alumni från 
många olika skolor och framför allt från många olika årgångar! Det var som vanligt 
kul och givande att träffas, och vi hoppas kunna ordna minst en pubkväll till under 
hösten i Stockholm.  
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Medlemsavgift 
Ett nytt verksamhetsår började 1 juli och det är därför dags att betala 
medlemsavgiften på 200 kr. Betala in till bankgiro nummer: 656-8752 och ange ditt 
namn så registrerar vi dig som medlem för året 12/13. Tack på förhand! 
 
 
Och till sist 
Kolla gärna också in nya loggan för ”UWC Sverige” på hemsidan! Där kan man läsa 
blogginlägg från våra nuvarande stipendiater och nyheter inom organisationen. Men 
man kan också se att vi numera även finns på twitter (UWCSverige). Och om du inte 
redan gjort det: gå med i facebook-gruppen ”UWC Sverige – Alumni”. 
 
 
Mvh 
Svenska Kommittén för UWC 
 
 


