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Det är nu dags för ett nytt UWC-år och en hel del förändringar har skett 
över sommaren. Kommittén har fått nya medlemmar och hemsidan har 
gjorts om. Nu behöver vi dock en ny kassör och många engagerade själar 
till uttagningarna nästa år. Och så hoppas vi kunna samla ihop en stor 
samling UWC-folk på höstens enda pubkväll. Allt detta kan ni läsa om i 
höstens första nyhetsbrev. 
 
Sommarträffen i början av juni blev mycket lyckad och vi vill framför allt rikta 
ett stort Tack till Astor (RCN 07-09) som var med och fixade. Många av de 
nyuttagna deltog och de är nu på plats på sina nya skolor. Vi önskar dem lycka 
till! 
 
Nya styrelsemedlemmar 
Årsmötet gick av stapeln under sommarträffen och medförde en hel del 
förändringar i organisationen: Vi har nu nya medlemmar i Kommittén. 

 
Camilla Svensk gick på Atlantic College 1996-1998. 
Hon jobbar sedan 10 år tillbaka som fotograf i egen regi, 
med inriktning mot reklam och porträtt. Camilla är 
uttagningsansvarig. 
 
 
 
 
 
Shire Raghe gick på UWC of the Adriatic 1999-2001. 
Han har arbetar som VJ på MTV, arbetar nu som 
inslagsproducent och ska leda ett eget program på 
aftonbladets websida. Shire är Svenska Kommitténs 
sekreterare. 
 

 
 



 
 
Anna Freyschuss är vår nya föräldrakontakt vars arbete går ut på att svara på 
frågor från föräldrar med barn på UWC-skolorna.  Anna gick på Atlantic 
College mellan 1977-1979 och arbetar idag som överläkare och ST-
chef/studierektor på Hjärtkliniken på Karolinska Universitetsjukhuset samt i 
programrådet och som studierektor på läkarprogrammet vid Karolinska Institutet 
i Stockholm. 
 
Dessutom är nu Ann Sonne (AD 01-03) inte bara biträdande kassör utan även 
Kommitténs ordförande. 
 
 
 
Ny hemsida 
Vår omgjorda hemsida presenterades också och vi har en ny webbredaktör i 
Christoffer Wulfing (RCN 05-07). Ta gärna en titt på sidan! www.uwc.se 
 
 
Sökes: KASSÖR 
Eftersom Paul Klein ska avsluta sitt uppdrag som föreningens kassör är vi i stort 
behov av en ny sådan. Är du intresserad av att hjälpa till, hör av dig snarast till 
alumni@uwc.se. 
 
 
Höstens Pubkväll – 20 oktober 
Under hösten anordnas endast en UWC-Pubträff, men vi hoppas det blir stor 
uppslutning den kvällen. Vi ses onsdagen den 20 oktober kl 19.00 i både 
Stockholm och Malmö, lokal meddelas senare (men boka gärna in datumet 
redan nu). 
 
 
Årsavgift 
Årsmötet fastlade årsavgiften för verksamhetsåret 2010-2011 till 180kr. Ni kan 
betala in till bg-nr 656-8752 och vi vill gärna be er som har möjlighet att ge lite 
extra. Vi vill göra allt för att kunna finansiera fler stipendiater i framtiden. 



 
 
Uttagningsansvarig Camilla meddelar: 
 
Hej alla UWC:are! 
 
Det är en bra bit kvar tills dess att det är dags för nästa uttagningsomgång, men 
jag vill redan nu efterlysa medverkande till vår första uttagningsomgång i 
februari. 
 
Vi söker dig/er som kan tänka er att ansvara för uttagningarna i Malmö/Lund, 
Stockholm respektive Göteborg. Som ansvarig har du till uppgift att hitta en 
lämplig lokal att vara i samt att hitta fler personer som kan hjälpa till att 
intervjua. Du schemalägger intervjuerna och håller i kontakten med de sökande. 
Givetvis med stöd och hjälp från mig. Om du är intresserad är du välkommen att 
kontakta mig redan nu så att vi är väl förberedda när det väl är dags! 
 
Ni som gärna vill medverka, men som inte vill ansvara för uttagningarna får 
också gärna ta kontakt med mig så att jag kan vidarebefordra era 
kontaktuppgifter till ansvarig på respektive ort. 
 
De aktuella datumen är: 
 
I Malmö/Lund äger första intervjuomgången rum helgen den 12-13 februari. 

I Stockholm äger första intervjuomgången rum helgen den 19-20 februari. 

I Göteborg äger första intervjuomgången rum helgen den 26-27 februari. 

 

Varma hälsningar, 

Camilla, ansokan@uwc.se 
 
 
 
 
 
 
 


