
 

 

NYHETSBREV MARS 2011 
SVENSKA KOMMITTÉN FÖR UWC 

 
 
 
Slutintervju i Stockholm 
Vi  anordnade  i  helgen  den  andra  intervjuomgången  för  de  ansökande  till  höstens 
stipendier.  Det  var  som  vanligt  en  intensiv  helg  full med  inspirerande  ungdomar  och 
mycket  UWC‐anda.  Vi  höll  23  intervjuer  och  vi  vet  i  nuläget  inte  exakt  hur  många 
stipendier vi har möjlighet att  finansiera men hoppas kunna ge besked till de sökande 
(och till er) så snart som möjligt.  
 
Jag vill passa på att rikta ett stort tack till styrelsen som höll i intervjuerna och till våra 
fikavärdar Marie Olsson, Isabell Bolander (båda RCN 02‐04), Mahmoud Azzam (RCN 01‐
03) och Emma Mårtensson  (AH 98‐00)  som hjälpte  till  att  göra  intervjutillfället  till  en 
mycket positiv upplevelse för alla sökande. 
 
 
 
Sommarträffen 2011  
Sommarträffen planeras att äga rum den 10-12 juni i Stockholmstrakten, med en tänkt 
workshop på temat hur vi ska öka antalet ansökningar till UWC. Vi i kommittén kommer 
organisera workshopen men vet du ett ställe vi kan ha vår sommarträff på eller vill du hjälpa 
till att fixa lite med att planera mat och andra trevligheter hör av dig till mig på 
alumni@uwc.se. 
 
Med tanke på de senaste årens deltagarantal på sommarträffarna så diskuterade vi lite löst 
under intervjuhelgen vad det är som gör att sommarträffen inte riktigt lockar till sig fler av er 
alumni. Vi undrar nu vad som krävs för att du ska delta på sommarträffen? Vad skulle ni vilja 
göra? Lockar det med en workshop som tänkt detta år? Är tidpunkten dåligt vald? Vill ni 
övernatta? Svara gärna på detta nyhetsbrev med en rad eller två om vad som skulle göra att 
just du valde att delta på sommarträffen, alumni@uwc.se är adressen. 
 
 
 
Pubkväll 6 april! 
Det är också äntligen dags för årets första Pubkväll. Det blir onsdagen den 6 april kl 19.00 på 
Södra Teatern i Stockholm.  
UWC-skåningarna planerar att ha en tillställning i början på maj. Håll ut! 



 
 
 
Årsavgiften  
Jag vill också passa på att påminna om vår årsavgift som på förra årsmötet sattes till 180 kr. 
Pengarna kommer användas som bidrag till våra UWC-stipendier samt alumniverksamhet i 
form av till exempel sommarträffar. Årsavgiften gäller per verksamhetsår, alltså från 1 juli 
2010 till 30 juni 2011. Kontonummer är bankgironummer: 656-8752 och glöm ej ange namn 
när du betalar. 
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