
Hej alla UWC alumni! 
 
 
Vi behöver en ny biträdande kassör, då vår nuvarande biträdande kassör Per går 
in i rollen som kassör. Han kommer alltså fortfarande vara med i styrelsen och kan 
därför guida en ny person in i rollen ganska lätt. Han skriver så här om hur det är 
att vara biträdande kassör i styrelsen:  
 

Arbetsuppgifterna involverar främst kontakt med föräldrar och 
kommuner, men också med nuvarande stipendiater. Vad det kräver är 
noggranhet och att man kontinuerligt dokumenterar vad man gör, och 
att man följer upp på ens åtagande. Det är enkla, men givande, 
uppgifter som måste bli gjorda. Man får en bra inblick i maskineriet, då 
man har kontakt med många olika aktörer och personer som har med 
organisationen att göra. 

 
Slutligen blir man en del av kommitteen och tar del i de många frågor 
som diskuteras där i snabba vändningar. 

 
Kontakta Per om du är intresserad på bitr.kassor@uwc.se 
 
 
I förra nyhetsbrevet berättade vi om arbetsgrupperna som formades under 
sommarträffen. Det framkom det att det finns ett gäng behov som vi tillsammans 
som alumni community behöver göra något åt. Det konstaterades också att 
samarbete skapar en större gemenskap mellan alumni från olika skolor och 
årgångar. UWC behöver er hjälp, ta gärna en titt på 
http://www.uwc.se/?page_id=1058 och se var du skulle vilja göra en insats.  
 
Det finns numera också en video som vi vill använda som en del av vårt 
informationsmaterial, jag skrev om den i förra nyhetsbrevet. Nu ligger den även på 
youtube! http://www.youtube.com/watch?v=rU_tDyHg564&feature=share  
 
Det händer också mycket på vår hemsida. Titta gärna in regelbundet. Vi fokuserar 
nu bl a på alumnisidor, som det visade sig på sommarträffen vara väldigt 
eftertraktade och viktiga! Vi vill lägga fokus på våra alumni, och vad de gör efter 
uwc-livet. Först ut är Johanna Nordström (RCN 95-97) som det skrivits om här 
http://www.uwc.se/?page_id=957. Har ni någon idé på vem vi kan skriva om, eller 
någon alumni som har uppmärksammats i media? Mejla mig alumni@uwc.se. 
 


