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Michael Svarer, formand for De Økonomiske Råds formandskab, erstatter Philipp Schröder som
bestyrelsesformand i den studenterdrevne organisation, Aarhus Symposium tilknyttet Aarhus
Universitet. Svarer har siden august 2016 været medlem af bestyrelsen, og ligesom organisationen har han sit hovedsæde på Aarhus BSS, hvor han siden 2008 har været professor ved Institut
for Økonomi.
Som debattør i Battle of the Economists 2015, der i dag er omdøbt til Aarhus Symposium Focus,
og med sin hidtidige position som bestyrelsesmedlem har Svarer et stort kendskab til organisationen.
”Det er særligt samarbejdet med de studerende og selve organisationens ånd om at formidle et bindeled
mellem den akademiske og den virkelige verden, der driver min motivation for samarbejdet,” udtaler Michael Svarer sig.
Foruden et formandsskifte blev tre nye ansigter budt velkommen i Aarhus Symposiums bestyrelse. Blandt de nye bestyrelsesmedlemmer er et tidligere medlem af organisationens Steering
Committee, Nick Melgaard, der i dag er ansat som Associate ved NREP, en virksomhed, der
gennem innovation og investering søger at forbedre ejendomsbranchen. Med et bredt kendskab
til både Aarhus Symposium og erhvervslivet styrker Melgaards plads i bestyrelsen selve organisationens formål, der netop er at skabe en forbindelse mellem de studerende og erhvervslivet.
Andet nye bestyrelsesmedlem, som bestyrelsen bød velkommen, er endnu en tidligere frivillig i
organisationen, Michael Jensen, der i 2011 var Marketing- og PR-ansvarlig i Aarhus Symposium.
Jensen er ansat som Associate Partner ved et af Skandinaviens største marketingsbureauer,
Kunde & Co, der også er Aarhus Symposiums Marketing Partner. Som medlem i bestyrelsen kan
Michael Jensen blandt andet bidrage som sparringspartner i forhold til markedsføring af organisationen.
Sidste nye ansigt i bestyrelsen er Kristina Risom Jespersen. Foruden titlen som Associate Professor er Jespersen også Head of Education ved Institut for Økonomi på Aarhus BSS, og hendes
forskning er inden for innovation og forretningsudvikling i tæt samarbejde med erhvervslivet.
Jespersen har derfor både sine rødder på universitetet og i erhvervslivet, hvorfor hendes indtrædelse som bestyrelsesmedlem forventes at gavne organisationen særdeles.
”Aarhus Symposium er en utrolig spændende studenterdrevent organisation, og jeg ser i allerhøjeste grad
frem til at være medvirkende til at løfte organisationen til helt nye, usete højder,” udtaler Kristina Risom
Jespersen sig om sin indtrædelse i bestyrelsen.
Kasper Vinther Olesen, medstifter og medlem af Aarhus Symposiums Steering Committee fra
2011 til 2013, fortsætter som næstformand for bestyrelsen. Til dagligt arbejder Olesen for Bank of

America Merrill Lynch i London som Vice President for Rates Strat, Global Quantitative Strategies Group.
Samlet set byder ændringerne i bestyrelsen på mange nye muligheder for organisationen, der i
fællesskab med bestyrelsen vil sikre, at 2018 byder på det mest storslåede og inspirerende Aarhus
Symposium hidtil.

Om Aarhus Symposium
Aarhus Symposium er en tilbagevendende årlig event afholdt den første fredag i november, der
har til formål at forbinde erfarne og inspirerende ledere fra erhvervslivet med fremtidens ledere:
De studerende. Eventen arrangeres af omtrent 35 frivillige studerende, der i fællesskab arbejder
hårdt gennem årets løb for at sikre et professionelt og mindeværdigt arrangement for både talere,
partnere og deres medstuderende.
Aarhus Symposiums pro bono-bestyrelse er sammensat af fremtrædende personligheder fra erhvervslivet og det akademiske miljø, hvilket har til formål at sikre rådgivning og mulighed for
sparring til de frivillige studerende bag organisationen.
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