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Nu har det varit tyst från Kommittén på ett tag, men här kommer ett nyhetsbrev med 
senaste nytt: 
 
Extrainsatt Årsmöte 
Vi kommer ha ett extrainsatt årsmöte torsdagen den 15 december kl 18.30 i 
Stockholm. Detta kombineras med en glöggträff då vi hoppas många alumni dyker 
upp! Prel adress för mötet är Rorgängargatan 15b, i Hammarby Sjöstad. Detaljerad 
vägbeskrivning skickas till de som anmäler sig. Vi kommer gå igenom 
årsredovisningen för verksamhetsåret 09/10, välja nya styrelseledamöter samt rösta om 
en eventuell förändring i föreningens stadgar. De nya föreslagna stadgarna är bifogade 
här och bör läsas igenom innan ni kommer till årsmötet. Det kommer en påminnelse 
om denna träff men notera gärna datumet i kalendern och anmäl er närvaro till 
alumni@uwc.se så vi vet ungefär hur många som kommer. 
  
UWC Sverige på Facebook 
Som ni kanske märkt gör vi vissa förändringar på facebook också. Vi har numera en 
sida ("page") på facebook vilken är öppen för alla och som man kan se även från 
vår hemsida. Gå gärna in och tryck "like" eller dela sidan på din profil så vi syns stort 
så här i "snart-dags-att-söka-tider" (http://www.facebook.com/UWC.Sverige). Den 
gamla gruppen kommer vara en stängd grupp för bara alumni - vilket betyder att vi 
kan nå ut med annan typ av info samt föra andra diskussioner än vad vi kan göra på en 
helt öppen sida. Ni som redan är med i gruppen kommer vara kvar, men vi vill gärna 
ha fler medlemmar, vi är MÅNGA alumni 
(http://www.facebook.com/#!/groups/2387297250/). 
 
Hemsidan och bloggar 
På hemsidan finns också länk till bloggar av våra nuvarande stipendiater ute på 
skolorna. Gå in och läs och upplev lite nostalgi kanske? 
 
Ny Kommunikationsansvarig i Kommittén 
Irini Mavroudis ska lämna sitt uppdrag i kommittén under våren, och vi behöver 
därmed en ny kommunikationsansvarig. Hör av dig om du är intresserad! 
 



Är du en UWC-alumni med erfarenhet av projektledning, PR eller marknadsföring? 
Då är det här en uppgift för dig. I rollen som kommunikationsansvarig har du ansvar 
för att information om UWC Sverige når ut och finns tillgänglig för våra olika 
målgrupper (sökande, skolor, föräldrar, kommuner). Du för även en levande 
diskussion med UWC-studenter och alumni om hur kommunikationen runt UWC kan 
drivas, ansvaret delas, och hur kommunikationsverksamheten kan förbättras. 
Samarbete finns med webbredaktör och alumni-ansvarig runt till exempel hemsidan 
och nyhetsbrevet. Du som antar utmaningen kommer även få tillfälle att utforma och 
implementera den nya kommunikationsstrategin. Som en del av Svenska Kommittén för 
UWC förväntas du delta i styrelsemöten som rör allt svenskt UWC-arbete, samt i den 
andra intervjuomgången av potentiella stipendiater. Det är ett otroligt roligt och 
givande probono-jobb! För mer detaljerad arbetsbeskrivning kontakta nuvarande 
Kommunikationsansvarig, Irini Mavroudis, på info@uwc.se 
 
 
 


