
 

NYHETSBREV AUGUSTI 2009 
SVENSKA KOMMITTÉN FÖR UWC 

 
 
Databas – registrera dig 
Kommitténs kassör och tillika webmaster, Paul Klein, har byggt upp en alumni-databas. 
Alumniarbetet har den senaste tiden lidit av att alltför många kontaktuppgifter till våra alumni varit för 
alltför gamla. Med denna databas önskar vi att det blir lättare att nå ut till er med viktig och intressant 
information, och därmed bli en starkare organisation med större medlemsinflytande.  
 
Det som gäller är att man uppger namn, e-mail, telefonnummer samt vilken skola man studerat vid 
under vilka år. Hur gör man då?  

 Gå in på www.uwc.se och klicka er vidare till Alumni-sidan. 
 Gå till ”portalen för medlemssektionen” genom att klicka på länken. 
 Klicka sedan på ”bli medlem”. 

 
För vårt framtida alumniarbete är det alltså viktigt att ni registrerar er, men vi hoppas också att ni ska 
få användning för databasen. På medlemssidorna kan man även skapa sina egna listor, om ni vill nå ut 
med information till bara en viss årgång eller studenter från en viss skola. Om ni har kontakt med 
någon UWC-are som ni vet inte får dessa nyhetsbrev och därför ej heller registrerar sig på hemsidan, 
kontakta gärna denne och be dem höra av sig till mig, se kontaktuppgifter nedan. 
 
 
Sommarträffen 2009 
Den årliga sommarträffen ägde i år rum utanför Höör i Skåne i början på juni. Många av de nyuttagna 
dök upp på träffen, som var fylld med mat, prat, lek, allvarlighet, tipsrunda, försök att bada etc etc. Ett 
par gamla UWCare från runt om i Skåne hade bett om att få hålla i Sommarträffen detta år, för att 
försöka få andra före detta UWC-studenter att delta som inte har varit med vi de tidigare 
sommarträffarna, som oftast har varit i Stockholmstrakten. 
 
Årsmötet hölls på lördagen och avlöpte som sig bör. Årets nyheter var 

 Svenska Kommittén utökades med två nya medlemmar. 
 På grund av Kommitténs ansträngda ekonomi bestämdes också att återinföra en 

medlemsavgift på 200 kr.  
 Nästa sommarträff preliminärbokades till helgen den 4-6 juni 2010. Vi önskar flytta runt i 

Sverige på sommarträffarna för att få så många olika alumni att kunna delta. Nästa år ligger 
Göteborgstrakten bra till, det är vackert och där bor en hel del före detta UWC-elever. Vill ni 
göra en insats angående sommarträffen nästa år, hör av er till mig (se kontaktuppgifter nedan) 
så hjälps vi åt! 

 
 
Bilder från Sommarträffen, se nästa sida! 



 
 
 
 

Nyuttagna UWCstipendiater 
 
 

 
Två av organisatörerna på plats i köket 
 

 
Försök att bada… 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Nya namn i Svenska Kommittén 
På årsmötet utvidgades Svenska Kommittén med två personer. Sedan juni 2009 är Anna Almqvist 
(RCN 2002-04) ny vice fundraisingansvarig och Sara Johansson (RCN 2001-03) är ny 
alumniansvarig samt nyhetsbrevsredaktör. 
 
Presentation av Anna: 
 
"2002 blev jag UWCare då jag satte mig på 
tåget norrut för att resa till Flekke United (eller 
RCNUWC om man ska vara formell). 
Upplevelsen var naturligtvis fantastisk och jag 
njöt i fulla drag av de två åren. Efter studenten 
blev det en långresa och ett ”third year option” 
i Bangkok där jag arbetade på en organisation 
som heter Human Development Foundation. 
Därefter har det varit plugg som gällt, först i 
London och sedan i Lund där jag nu läser 
Nationalekonomi. 

Under min tid i Norge tänkte jag inte mycket 
på vad Svenska Kommittén sysslade med eller 
var pengarna som möjliggjorde mitt 
stipendium kom ifrån. Vi brukade skämta om 
att Kungen betalade för min co-year - det fanns 
förmodligen något korn av sanning i det 
skämtet men jag har idag lite svårt att erinra 
mig mer exakt var pengarna till mitt eller 
någon av mina co-years stipendier kom ifrån.  

Pengar växer dock (tyvärr) inte på träd och 
Kommittén har inte något speciellt stort eget 
kapital. Om vi ska kunna fortsätta sponsra nya 
UWC elever med stipendium behövs det ett 
aktivt fundraisingarbete. Mina två år på skolan 
i Norge var fantastiska och jag hoppas att jag 
genom att arbeta med fundraising i kommittén 
ska kunna hjälpa till att möjliggöra lika 
fantastiska upplevelser för många nya 
UWCare."  

Presentation av Sara: 
 
”Jag gick ut från RCN 2003, har varit 
mattelärare i Indien, studerat sociologi i 
London, arbetat som brevbärare i Malmö och 
studerar nu till civilingenjör i Lund.  
 
De senaste fyra åren har jag varit med vid de 
allra första uttagningsintervjuerna i Malmö och 
Lund och mött alla inspirerande sökande. Även 
om uttagningshelgen är ganska intensiv och 
ligger olägligt med tanke på tentor och dylikt 
har jag alltid gått därifrån otroligt positiv, glad 
och fylld med en massa energi.  
 
Att vara med under uttagningsarbetet och få en 
otrolig kick är en härlig känsla. Likaså att 
träffa gamla UWC-are på sommarlägret i 
somras. Jag hoppas få ge av min tid och energi 
till Kommitténs alumniarbete och samtidigt 
känna att jag får mycket tillbaka! 
 
UWC-upplevelsen är något jag kommer bära 
med mig hela mitt liv, den har definitivt gjort 
mig till en bättre och klokare människa och det 
är viktigt för mig att få ge tillbaka lite av allt 
bra jag fick från min vistelse i Norge.”  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Årsavgift 
Som nämndes ovan togs ett beslut på årsmötet att återinföra en medlemsavgift. För denna avgift får 
man en liten UWC-relaterad gåva samt tillgång till medlemssidorna på hemsidan. Pengarna kommer 
användas som bidrag till UWC-stipendium samt alumniverksamhet i form av till exempel 
sommarträffar. 
 

 Årsavgiften gäller per verksamhetsår, alltså från 1 juli till 30 juni.  
 Kontonummer är bankgironummer: 656-8752 
 Ange namn vid inbetalningen samt för att få en liten UWC-relaterad gåva skicka iväg ett e-

mail med namn och postadress till mig, se kontaktuppgifter nedan. 
 

 
Pubträffar – Stockholm & Malmö 
Höstens pubkvällar kommer vara i både Stockholm och Malmö/Lund. De infaller som vanligt kl 19.00 
den första onsdagen i varje månad, med start den 2 september. I Stockholm kommer den första 
träffen vara på Ljunggrens på Götgatan 36 (OBS! nytt ställe). I Malmö ses vi på Gökboet på Lilla 
Torg första gången och bestämmer oss sedan för om Malmö eller Lund passar oss bäst. Inbjudan till 
detta kommer cirka en vecka innan, så håll utkik i mailboxen.  
 
 
UWC varumärket – vad tycker ni?  
I juni var det International Board meeting i London. Då diskuterades bland annat hur UWC’s 
varumärke skall stärkas. Bland annat har de tagit beslutet att använda sig av just ”UWC” istället för 
”United World Colleges” och vill nu lägga till en så kallad ’tagline’. Följande fyra förslag finns: 
 

1. Education. Commitment. Action 
2. Education. Action. Peace 
3. Education for Peace 
4. Education for Life 

 
Vad tycker ni? Skicka dina åsikter till Kommitténs sekreterare Johanna Nordström, 
joh.nordstrom@gmail.com, senast den 20 augusti – det är alltså snabba ryck som gäller.  
 
 
Är du sugen på att hjälpa till med sommarträffen nästa år? 
Vill du ordna UWC-pubträff i din stad? 
Vad vill du läsa om i nyhetsbrevet?  
Hör gärna av dig till mig på e-mail: sarajohansson2@gmail.com 
Glöm nu inte att registrera dig på hemsidan! www.uwc.se 
 
Väl mött!  
Sara Johansson 


