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Redaktören
Till att börja med, GRATTIS och
välkommen till Linköping
n0llan!
Förmodligen sitter du just nu med
en nervös mage, kanske biter du
lite på fingrarna eller hoppar lite
upp och ner på stolen. Men oroa er
inte, ni kommer hitta rätt, jag lovar. Det är bara de två första veckorna ni med all rätt ska vara lite
nojiga men era underbara faddrar
inklusive mig själv, kommer att ta
väl hand om er.

” Men här står jag idag
Och jag kan med handen
på mitt hjärta säga att
jag haft ett av de roligaste åren i mitt liv”

Men vad gör då jag? Jo, just nu
läser du FLiNS sektionstidning
där jag fått äran att bli chefredaktör. För att lugna nerverna lite så
kommer du få lite information om
hur du hittar ut från A-huset, på
vilket byxben alla märken ska sitta
och hur i hela fridens namn man
För ett år sedan var jag i exakt
samma sits som er. Jag var skitner- anmäler sig till kurser. Och tro mig
den hjälpen är välbehövlig, inte
vös. Tänk om jag inte skulle hitta
ens jag ville vara den som inte riknågon att hänga med eller hur
tigt förstod, så att läsa en mening
skulle jag egentligen ta mig hem
efter alldeles för många fulvinsrun- extra innan jag klistrade dit allt fel
dor? Men här står jag idag och jag var en BRA grej!
kan med handen på mitt hjärta
Jag hoppas du är väldigt taggad
säga att jag haft ett av de roligaspå start, två veckor av skoj och
te åren i mitt liv. Kanske tog jag
sedan en hel del s(up)tudier. Ännu
allt med en klackspark och det är
precis det rådet jag kommer ge till en gång, varmt välkommen till
dig. Ta nuet för nuet och analysera att boxas med cyklister över hela
campus och till att slåss om alla
inte så mycket, jag vet inte heller
sittplatser vid lunchtider. DU
om jag går rätt utbildning och jag
kommer förmodligen inte veta om KOMMER ATT ÄLSKA DET!
jag gjorde rätt val förrän jag är 80
Fanny Ihrfeldt Eriksson
år gammal och sitter och stickar i
Polemikenredaktör
min gungstol.
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Ordförande
Hej och välkomna till Linköpings
Universitet!

” Nu väntar en period
fylld av nya vänner,
storslagna fester och
Det är nu din resa som Pol. Kand
student eller frikursare tar fart. Vi i en introduktion till
styrelsen och alla faddrar ser fram allt vad studentlivet
emot att träffa er och hoppas på
har att bjuda på”
att kunna vara bra stöd och vägledare för er. Vi hoppas att det blir
en rolig, minnesvärd och givande
nollningsperiod och vidare studietid tillsammans.

men studentlivet är något som du
kommer växa in i, det är jag säker
på!
Jag hoppas att ni ska trivas med er
utbildning och allt runt omkring
er. Vi i FLiNS finns här för att göra
er studietid så bra som möjligt.
Viktigt för oss är därför att få er
alla att känna er inkluderade, att ni
blir sedda och att er röst räknas.

Nu väntar en period fylld av nya
vänner, storslagna fester och en introduktion till allt vad studentlivet
har att bjuda på. För ett år sedan
minns jag hur jag öppnade nollemiken i hopp om att bli lite smartare på vad Linköpings studentliv
skulle innebära och vad jag kunde
förvänta mig. Jag hoppas att den,
även för er, kan kännas som en
bra introduktion. Det kan kännas
mycket att ta sig an såhär i början,

Nolle-p är en riktig höjdpunkt
under studietiden och jag rekommenderar er alla att njuta och vara
så delaktiga ni kan, då blir det som
roligast. Jag hoppas att ni får en rolig start vid Linköpings Universitet
och jag önskar er all lycka till med
studierna!

”Viktigt för oss är därför att få er alla att
känna er inkluderade, Vi ses snart!
att ni blir sedda och
Johanna Näslund
att er röst räknas ”
Ordförande FLiNS
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Chefen
Hej n0llan!

Nu sitter ni fortfarande hemma
i tryggheten och tänker med en
växande nervositet över det som
skall komma, tro mig, jag vet exakt
hur det känns från det att jag öppnade antagningsbeskedet och det
lyste grönt och stod ”ANTAGEN”.

campus. Vi i FBI har planerat er
mottagning i snart sex månader,
för att försöka ge er en så bra och
kul start på livet som studenter
som möjligt.

Ni kan lita på mig, n0lle-p är bara
början på äventyret i en stad som
Linköping, här är det ofta stora
Ångesten över att hitta ett nytt
event och tävlingar mellan stuboende i en ny stad och att lämna
denter, någon av er som hört talas
familj och vänner för nya äventyr.
om dragkampen över ån? Eller att
Hur man sedan nervöst och lite
vilsen gick runt i c-huset och leta- bygga sandslott inne i skolan? Ni
kanske inte känner till det nu, men
de efter U1, oroligt sitter där och
försöker se vilka ens nya klasskam- snart kommer ni att bli mycket
bekanta med allt detta och lite till.
rater för de kommande tre åren
ska vara och försöker att skapa sig
Mitt tips inför n0lle-p är att bara
en bild av dem. Två veckor senare
hänga med och njuta av dessa två
kommer alla era bekymmer att
vara som bortblåsta, de främlingar fantastiska veckor och låta oss i
FBI och era faddrar ta er igenom
ni såg första dagen kommer nu
vara de ni slår i bordet med för att dessa veckor i Linköping och på
bli ”bästa bordet”. Efter två veckor campus Valla. Vi finns här för er
och vad som än händer så löser det
i n0lletröjan kommer ni alla att
sig.
sitta i era finaste kläder med goda
vänner.

Varmt välkomna till Linköping n0llan…

Vi i FBI ser verkligen fram emot
att få träffa er och det gör även era
supertaggade faddrar som precis
som vi ser fram emot att få guida
er genom era första två veckor på
Polemiken 2017 nr.3

Mikal Jönsson
FBI Chef
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Dags att möta FLiNS
Vårt fina FLiNS har äran att
får representera vårt program
i form av styrelsen.
De är här för att kvalitetssäkra programmet på olika sätt
och se till att du får en så bra
studietid som möjligt.
Johanna Näslund - Ordförande

Kontakt: ordforande@flins.org
Hemort: Enebyberg
Kort om mig: En positiv och lugn tjej som gillar nya,
spännande upplevelser och att få saker att hända.
Mina ambitioner för FLiNS: skapa positiv stämning, främja gemenskapen, öka medlemsantalet,
arbeta aktivt med utbildningsfrågor och få alla att
känna sig inkluderade i sektionen.
Bästa stället på campus: A-huset.
Hur man charmar mig: Det är inte helt lätt, men att
bjuda på sig själv kommer man långt på.
Favoritdrink: Lynchburg Lemonade

Kristin Salu - Vice ordförande

Kontakt: viceorforande@flins.org
Hemort: Göteborg (Huvudstaden)
Kort om mig: Glad tjej som är bra på personskrivningar.
Mina ambitioner för FLiNS: Som Vice innebär det
att jag är ordförandes högra hand och stöttar henne
i sitt arbete. Dessutom vill jag genomföra tidernas
roligaste FLiNS-resa och göra de aktiviteter som
anordnas under året av mig oförglömliga.
Bästa stället på campus: Där jag kan värma min
matlåda
Hur man charmar mig: Genom att vara snäll
Favoritdrink: Slushy Lime Margarita
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Linn Bergman - Kassör

Kontakt: kassor@flins.org
Hemort: Jönköping
Kort om mig: Gillar att sova och äta
Mina ambitioner för FLiNS: Ha ett roligt och lärorikt år med bra gemenskap
Bästa stället på campus: Kårallen en kravallkväll
Hur man charmar mig: Du är skäggig, rätt rolig och
bjuder på halloumi
Favoritdrink: Rosa pantern

Fanny Ihrfeldt Eriksson Polemikenredaktör
Kontakt: polemikredaktor@flins.org
Hemort: Mjölby
Kort om mig: Har ofrivilligt tio bollar i luften och så
fort någon försvinner ser jag till att få upp en ny.
Mina ambitioner för FLiNS: Se till att tidningen
blir någonting man inte vill missa, nå ut till fler
och främja gemenskapen mellan vårt program och
frikursare.
Bästa stället på campus: A-huset.
Hur man charmar mig: Ge mig mat.
Favoritdrink: Är det sura drinkar så är jag nöjd.

Axel Norgren - Sekreterare
och sektionsrumsansvarig

Kontakt: sekreterare@flins.org
Hemort: Uppsala
Kort om mig: För jante för att ta upp någon av mina
positiva egenskaper.
Mina ambitioner för FLiNS: För att citera kanal 6
”hyfsat hög lägstanivå”
Bästa stället på campus: Plugg/mysrummet med
alla växter i Kårallen på andra våningen
Hur man charmar mig: Städa sektionsrummet! :)
Favoritdrink: Rom och cola
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Mona Ebadian - Utbildningsbevakare

Kontakt: utbildningsbevakare@flins.org
Hemort: Sundsvall
Kort om mig: Språkintresserad norrlänning som
hatar snö men älskar sol. Jag tycker ekonomi är roligt
men det är inte min starka sida då jag har ett beroende av att köpa smink.
Mina ambitioner för FLiNS: Förbättra utbildningskvalitén för våra kurser.
Bästa stället på campus: Kårallen
Hur man charmar mig: Med en riktigt bra raggningsreplik och ett fint leende
Favoritdrink: Sex on the beach

Johanna Westman - Masteransvarig

Kontakt: masteransvarig@flins.org
Hemort: IKEA-byn, Älmhult.
Kort om mig: Älskar ölkorv och dokusåpor.
Mina ambitioner för FLiNS: Utveckla utbildningen
för främst masterprogrammen men även trivseln för
studenterna.
Bästa stället på campus: A-huset.
Hur man charmar mig: Bjud mig på mat <3
Favoritdrink: White russian.

Linda Larsson - Arbetsmiljöombud

Kontakt: amo@flins.org
Hemort: Den vidsträckta slätterna utanför Linköping
Kort om mig: Älskar att resa, träffa nya människor
och katter. Katter är bäst.
Mina ambitioner för FLiNS: Att få fler medvetna
om hur mycket inflytande de faktiskt har på universitetet.
Bästa stället på campus: Överallt där det finns mat
Hur man charmar mig: Ge mig mat och fika.
Favoritdrink: P3
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Oskar Bergström Koustas Alumniansvarig

Kontakt: alumniansvarig@flins.org
Hemort: Stockholm
Kort om mig: 23 årig kille från Stockholm som med
största sannolikhet är direkt besläktad med Alexander den store.
Mina ambitioner för FLiNS: Att göra det till praxis
att sätta möten efter föreläsningar.
Bästa stället på campus: A-huset
Hur man charmar mig: Man drar dåliga ordvitsar
och bjuder på billig öl.
Favoritdrink: Caipiroska

David Hultgren - Extern samverkan

Kontakt: externsamverkan@flins.org
Hemort: Sandviken
Kort om mig: Sådär lagom unique
Mina ambitioner för FLiNS: Skapa en sjuk arbetsmarknadsdag och förädla pol.riks, allt tillsammans
med N0llan.
Bästa stället på campus: Varierar beroende på vart
Campuskatten befinner sig
Hur man charmar mig: Med valfritt JFK citat
Favoritdrink: Cuba libre

Axel Reman - Tryck- & sponsansvarig

Kontakt: tryckspons@flins.org
Hemort: Stockholm (Lidingö)
Kort om mig: Gillar fotboll. Lite mer än vad som är
hälsosamt. Om jag är smått irriterad på måndagar i
plugget kan det vara för att Tottenham har förlorat.
Eller för att jag ogillar måndagar.
Mina ambitioner för FLiNS: Att vi ska ha ett sjukt
roligt år och att alla medlemmar ska få ut så mycket
som möjligt av utbildningen.
Bästa stället på campus: Kårallen
Hur man charmar mig: Ett litet leende kommer
man långt på.
Favoritdrink: Tom Collins
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Elin Skogsmo - Kommunikatör

Kontakt: kommunikator@flins.org
Hemort: Enebyberg
Kort om mig: Är den mest pratglada personen ni
någonsin kommer träffa, som älskar att träffa nya
människor och knyta nya bekantskaper. Allt jag gör,
gör jag med glimten i ögat och ett leende på läpparna
Mina ambitioner för FLiNS: Ha ett roligt år med
nya härliga minnen och erfarenheter
Bästa stället på campus: Kårallen såklart
Hur man charmar mig: Glatt humör och riktigt bra
dancemoves
Favoritdrink: Espresso martini

Mikal - FBI chef

HEMLIGT!
Robin - FBI Kassör

HEMLIGT!
11
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Programansvarige
Peter har ordet
Val och folkomröstningar ruskar
om de etablerade ordningarna i
västliga länder. Krig, terrordåd
och flyktingströmmar påverkar oss
alla. Objektiva sanningar framställs som ”alternativa fakta” och
”fake news” samtidigt som desinformation och avsiktliga ”läckor”
fördunklar våra möjligheter att
värdera samtiden. I Sverige snurrar
hjulen fort och vi lever i en högkonjunktur samtidigt som vi flera
år levt med minusränta. När dina
föräldrar växte upp var den normala arbetslösheten tre procent,
nu pendlar den mellan sex och nio.
Ändå ska vi inte överdriva dagens
problem eller tro att världen är så
mycket sämre eller osäkrare än
förr. På de senaste femtio åren har
muren fallit, en rad diktaturer och
militärregimer har störtats i europeiska länder dit vi idag tar lågprisflyget för några hundralappar.
Fattigdomen i världen minskar
snabbt, medellivslängden ökar och
flertalet barn får idag grundläggande utbildning.
Att världen inte är perfekt är dock
Polemiken 2017 nr.3

lätt att konstatera, och det krävs
ett ständigt arbete för att fortsätta samhällsutvecklingen. Därför
behövs DU, en engagerad person
med – åtminstone när du gått
färdigt din utbildning – kunskaper och färdigheter att arbeta som
samhällsvetare i en föränderlig
värld. Oavsett om du kommer att
arbeta på regeringskansliet, hos
en privat konsult, i en liten landsortskommun, inom en opinionsbildande eller kanske en internationell organisation långt ute i
världen så behövs du. Och oavsett
om du väljer statsvetenskap eller
nationalekonomi som ditt huvudområde, oavsett om du studerar
i tre år eller fem, så kommer din
utbildning göra dig till en person
med kvalifikationer att faktiskt
betyda något, att kunna göra en
skillnad.
Du kommer att stöta på många olika perspektiv, frågeställningar och
teorier som blir utmaningar under
din utbildning. I början är det kanske svårt att se helheten, men vi
som ansvarar för ditt program har
hela tiden det som så fint kallas för
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”anställningsbarheten” i åtanke.
Att du som studerar hos oss ska
utveckla de relevanta kunskaperna och färdigheterna som behövs
i samhället och som kommer ge
dig möjligheter att söka det jobb
du vill ha. Du kommer att behöva
plugga in en massa olika saker i de
olika kurserna, men när allt faller
på plats kommer det inte vara
enskilda fakta eller teorier som är
det viktigaste. I stället blir det din
förmåga att söka, värdera och sammanställa information, att formulera, strukturera och självständigt
lösa problem och att tryggt kunna
uttrycka dig muntligt och skriftliga
kurser, gå vidare på en masterutsom är det viktigaste.
bildning, läsa utomlands eller göra
praktik. Om du sedan kryddar det
Vi som ansvarar för programmet
med ett personligt engagemang
vet att flertalet får jobb före eloch samhällsintresse kan det fakler direkt efter examen. Men det
viktigaste är inte ATT få jobb, utan tiskt bli just du som ”gör skillnad”.
VAD jobbet handlar om. Men en
Med dessa ord vill jag hälsa dig
bred och generell utbildning som
Pol.Kand brukar vi säga att du har välkommen till vårt Pol.Kand-program. Vi har höga förväntningar
ett ”smörgåsbord” av arbeten att
på dig, både vad du kan uppnå
välja bland. Den kunskap, analysunder utbildningen och inte minst
förmåga och kombinationen av
efteråt. Du har rätt att ha höga förämnena statsvetenskap, ekonomi,
väntningar på studietiden och jag
juridik och statistik som du komhoppas vi i Linköping kan motsvamer att besitta gör dig användbar
ra dem.
inom många olika områden i
samhället, såväl inom offentlig
som privat sektor. På Pol.Kand hos Peter Andersson
oss kan du lägga till olika valbara
Programansvarig
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Två huvudpersoner
Dessa två kommer du garanterat att träffa på flera
gånger under din tid på LiU så vi passar på att presentera dem för dig redan nu.
Peter Andersson - Programansvarig

Kontakt: peter.andersson@liu.se
Mina ambitioner för programmet: Utbilda alerta ungdomar
att bli redo att driva samhället vidare så jag kan leva ett gott
liv när jag en dag går i pension
Bästa stället på campus: Lärarnas fikarum och Campushallen!
Hur man charmar mig: Oj, det är inte svårt! Insiktsfullhet
och framåtanda är attraktivt.
Favoritdrink: kanske en GT med GT på hög volym i bakgrunden?

malin gröndahl maass- studievägledare

Kontakt: malin.grondahl-maass@liu.se
Mina ambitioner för programmet: Vara ett stöd och bollplank i alla slags frågor som rör studierna och funderingar
inför framtiden.
Bästa stället på campus: Märkesbacken och blå havet under
nolle- p. Det sprudlar av glädje, förväntan och galenskap. Nolle-p är den absolut bästa tiden på året.
Hur man charmar mig: Med humor!
Favoritdrink: Mojito passion eller bara ett glas kallt vitt vin

Polemiken 2017 nr.3
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Välkommen till

Politices kandidatprogrammet
Det är många saker att tänka på när du börjar på universitetet, inte
minst hur du får tag på CSN-pengar. Här kommer en guide som
löser det mesta dina första dagar.

Upprop

Uppropet är den 21 augusti kl 13:15 i sal U1 i C-huset. Tänk på att uppropet är obligatoriskt. Om du inte har möjlighet att närvara så måste du
anmäla förhinder till studievägledare Malin Gröndahl Maass;
malin.grondahl-maass@liu.se, annars förlorar du din plats.

Registrering

För att kunna bli inskriven som student vid Linköpings universitet behöver du göra följande:
1. Skaffa temporärt LiU-ID (IT-konto)
Gå in på account.liu.se/antagen. Logga in med dina inloggningsuppgifter från antagning.se och följ anvisningarna.
2. Registrera dig på Studentportalen
Tidigast dagen efter uppropet kan du registrera dig på Studentportalen.
Logga in i Studentportalen, www3.student.liu.se/portal, med ditt temporära LiU-ID och registrera dig på programmet under ”Registrering”.
Tänk på att du ska registrera dig både på termin 1 och på kurserna.
Kontrollera även att din postadress är rätt i Studentportalen, under menyvalet ”Service”.
3. Skaffa fullvärdigt LiU-ID (IT-konto) och hämta ut ditt LiU-kort
Tidigast dagen efter registrering i Studentportalen kan du gå till Centrala studerandeexpeditionen i Zenit och hämta ut ditt LiU-ID och ditt
LiU-kort. En särskild tid och dag är bokad för de nya politices kandidatstudenterna. Den exakta tiden hittar du i nolle-p guiden.
OBS! För att kunna hämta ut ditt LiU-ID och LiU-kort måste du ha
registrerat dig dagen innan före kl 19.
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CSN

När du har registrerat dig i Studentportalen måste du lämna in din studieförsäkran till CSN för att få ditt studiemedel utbetalat. Din studieförsäkran lämnar du in genom att logga in på CSN Mina sidor.

Tänk på att söka studiemedel för ett helår!
För att få nya studiemedel till år 2 måste du klara kraven på studieresultat. Under de första 40 veckorna som du studerar med studiemedel på
heltid är kravet på studieresultat lägre. Då är kravet att du ska klara 62,5
procent vilket motsvarar 37 hp. Efter de 40 första veckorna är kravet 75
procent vilket motsvarar 45 hp. Om du inte har haft studiemedel tidigare
och har sökt studiemedel för ett helår ska du ha alltså klarat 37 hp från
det första året för att få nya studiemedel till andra året.

Programmet

Under de första tre terminerna läser du ett basblock där det ingår 30 hp
statsvetenskap, 30 hp nationalekonomi, 15 hp juridik, 7,5 hp statistik och
7,5 hp utredningskunskap. Inför termin 4 kommer du att göra ett val om
du vill fördjupa dig i statsvetenskap eller nationalekonomi. Mer information om det här kommer du att få under programmets gång.

Studievägledning

Som ny student på LiU kan det dyka upp många frågor. Det kan gälla
frågor angående studierna, funderingar inför framtiden eller du kanske
behöver tips och råd om hur du kan förbättra din studieteknik. Jag jobbar som studievägledare för Politices kandidatprogrammet och har mitt
kontor i A-huset. Hör gärna av dig till mig om du har några frågor.

Kontaktuppgifter:
Malin Gröndahl Maass

013-281507
malin.grondahl-maass@liu.se
Tidsbokning: www.timecenter.se/filfak-uv
Polemiken 2017 nr.3
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Om oss
KÅREN - StuFF
StuFF är studentkåren som arbetar för studenterna på de utbildningsvetenskapliga-och filosofiska
fakulteten. StuFF arbetar för att
din studenttid inne i och utanför
klassrummet ska bli så bra som
möjligt då till exempel StuFF
tillsammans med sektionerna
arrangerar Nolle-P. Att vara med
i kåren är något frivilligt och som
medlem får du flera förmåner
som exempelvis har du rösträtt
i kårvalet och rabatterat pris på
sittningar och kravaller. Om du är
medlem i FLiNS så är du automatiskt medlem i StuFF och det kan
du se på ditt framtida LiU-kort.

Du kan tycka till och påverka din
egen utbildning och arbetsmiljö
och styrelsen uppskattar att lyssna
på alla era åsikter, problem och
idéer.
MÄSTERIET – FBI
Tre begrepp som du kommer att
få bekanta dig mer med under
din närmaste tid här på LiU är
treenigheten festeri, fadderi och
mästeri.
Fadderi är ett sektionsutskott som
ansvarar för välkomnandet av nya
studenter på utbildningen. Festeri
är sektionens sociala utskott som
har i uppgift att upprätthålla Linköpings eminenta och beryktade
studentliv.
Ett mästeri är i all enkelhet en
sammanslagning av festeriet
och fadderiet till ett och samma
utskott. Vissa sektioner har ett
mästeri och andra har sitt festeri
och fadderi separerade. FLiNS
sociala utskott FBI är ett mästeri.
FBI anordnar förutom n0lle-P
flera roliga fester, sittningar och
andra aktiviteter under året,
däribland årets överlägset bästa
kravall,Suntrip.

SEKTIONEN - FLiNS
FLiNS är Föreningen Linköpings
Nationalekonomer och Statsvetare och arbetar för studenter på
Politices kandidatprogrammet,
frikursare samt masterstudenter.
Syftet med vårt arbete är att göra
studenternas studietid så bra som
möjligt genom att främja gemenskapen samt vara vägledande,
stöttande och föra vidare och försöka uppfylla förslag. Vi anordnar
studiebesök, aktiviteter och event
där alla medlemmar är välkomna.

FLiNS
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FLiNS aktiviteter
FLiNS-RESAN:
Varje år under höstterminen
arrangeras en väldigt speciell resa.
En resa du med andra ord inte
vill missa. Det är den så kallade
FLiNS-resan. FLiNS-resan är till
för de nya studenterna på pol.
kand-programmet (eller frikurs)
och är en resa som präglas av
glädjefyllda minnen för livet,
kvalitetstid med dina nya härliga
klasskamrater, givande studiebesök som öppnar ögonen för framtida arbetsplatser och möjligheten
att utforska ett annat land. I år
kommer 5 fantastiska dagar, 26-31
oktober, att tillbringas på plats i
den underbara, vackra och berikade staden BERLIN! Avfärden från
Linköping går kvällen den 26:e
oktober och vi anländer till Berlin
morgonen den 27:e i god tid till
en härlig väntande hostelfrukost
och vi är hemma igen kvällen
den 31:a oktober. Kan ni även
tro era ögon att denna resa inte
krockar med något av ert plugg
i universitet?! Ni skriver tenta
morgonen den 26:e och nästa
kurs drar igång först 1 november?
Genomgående information om de
nuvarande hemliga studiebesöken
och möjlighet till anmälning för
Polemiken 2017 nr.3

FLiNS-resan kommer att ges under
den inplanerade FLiNS-dagen den
2:a september under n0lle-p.
FLiNS-DAGEN:
När cirka två veckor av nollningen
har passerat börjar man som ny
student allt mer komma in i universitetslivet och till och med känna sig
som en riktig student. Nu är kanske
inte hittande av ens cykels parkeringsplats ett vardagligt problem?
Ni börjar blicka fram mot den
kommande terminen med förväntan som aldrig förr, saknaden av att
tillhöra en sektion och den snygga
ovven som bärs runt på campus av
de äldre studenterna är näst intill
ohärdbar. Vilken tur att det just då
finns en fullspäckad dag för de nya
studenterna på pol.kand samt de
som läser frikurser som hjälper till
på just på detta plan. Denna dag
är ingen mindre än FLiNS-dagen!
FLiNS-dagens hålls varje år mot
slutet av n0lle-p. Här presenteras bland annat den efterlängtade
FLiNS-resan, förköp till den anordnas, ovvar i alla storlekar provas och
beställs samt en mängd spännande
aktiviteter som ni inte vill missa.

Kristin Salu
Vice ordförande
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Individuell karriärrådgivning
Olycksfallsförsäkring
cv

CV-granskning
Simulerad anställningsintervju
Lönesök och lönerådgivning
Kontakt med arbetslivet
Experthjälp vid problem
på jobbet

Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för dig som studerar beteendevetenskap, ekonomi,
hälsovetenskap, personalvetenskap, samhällsvetenskap eller socialt arbete. Kunskap, trygghet, service och nyttiga
förmåner inför ditt framtida yrkesliv. Bli medlem idag – det kostar bara en ynka hundring för hela studietiden.

Pol.Riks
Vad är Pol.riks?
Politicesstudenternas Riksorganisation, eller Pol.Riks
som det ofta förkortas, är en
religiöst och politiskt obunden paraplyorganisation för de
föreningar som har till syfte att
främja politices studerandes
intressen när det gäller utbildnings- och arbetsmarknadsrelaterade frågor under och efter
studietiden. Pol.Riks möjliggör
skapandet av kontakter mellan
framtida kollegor och ska ses
som en självklar stöttepelare
för medlemsföreningarna. Vi
är även en drivande kraft för att
förbättra politices studerandes
förutsättningar och konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

(Linköpings universitet),
Nordpol (Umeå universitet),
SVIK (Karlstads universitet),
Politeia (Göterborgs Universitet), Demos (Göteborgs universitet). Varje medlemsförening
har även en representant som
sitter med i Pol.Riks styrelse
och är med och arbetar i olika
arbetsgrupper.
Vad gör Pol.riks?
Förutom den mer byråkratiska verksamheten som sker i
arbetsgrupperna så arrangerar Pol.Riks varje år ett antal
evenemang för medlemsföreningarnas sektionsmedlemmar.
I skrivande stund så planeras
den uppskattade Pol.Riks-resan för fullt. Förra året gick
resan till Paris där man bland
annat besökte OECD, Sveriges
ambassad och UNESCO. Vid
slutet av november anordnar
vi case-tävlingen samhällsvetar-SM tillsammans med Akademikerförbundet SSR. Det
går ut på att försöka lösa samhällsproblem tillsammans med

Pol.Riks och dess över 1100
medlemmar har i dagsläget 7
stycken medlemsföreningar,
inklusive FLINS vilket betyder
att om man är medlem i FLINS
är en alltså också medlem i PolRiks. Medlemsföreningar är:
UPS (Uppsala universitet), LUPEF (Lunds universitet), FLiNS
Polemiken 2017 nr.3
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en arbetsgivare eller organisation där bästa förslag vinner.
Vi hoppas även kunna anordna
fler arrangemang under årets
gång.
Årsmötet
I början av April i år så var det
Uppsalas tur att vara värd för
Pol.Riks årsmöte. Det innebar att representanterna från
medlemsföreningarna och de i
presidiet fick chansen att träffa
varandra, tillsätta en ny styrelse
och diskutera Pol.Riks framtid.
När mötet var klart och dagen

började lida mot sitt slut så fick
vi uppleva Uppsalas studentliv
med en god middag följt av en
rekorderlig nationsrunda.
Om du vill veta mer om Pol.
Riks så hittar du mer info på
www.polriks.se samt på Pol.
Riks Facebooksida.

David Hultgren
Extern samverkan samt
FLINS representant
i Pol.Riks
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Årets:
fadder 2016
Tjena n0llan!
Hjärtligt välkomna ska ni vara till
Linköping, Sveriges studentstad
2016/2017. Efter två år på LiU så
kan jag inget annat göra än att
tycka att denna titel är välförtjänt.
Här på LiU så ställs studenternas
lärande i förstahand, där en hög
kvalitet på utbildningen prioriteras, men också möjlighet för
studenterna att få vara med och
tycka till om sin utbildning. Men
något som är ännu viktigare, är
att det finns så sjukt mycket roligt
att göra som student på LiU. Det
kan vara allt möjligt, från att festa
på kravaller till att engagera sig i
olika studentföreningar. Det finns
alltid något kul att hitta på som
student på LiU, så oroa er inte för
tristess.

Som ni kanske redan märkt så
är den östgötska dialekten något
att räkna med när ni bor här. Så
stör ni er redan på den så kan
jag säga att det inte blir bättre,
bara att vänja sig med andra ord.
Något annat som ni borde vänja
er vid är den konstanta motvind
som finns när ni cyklar. Men lite
motion tackar man väl inte nej till
som student, man kan ju inte bara
dricka öl hela tiden.
Linköping brukar också av hitresande kallas för Silverköping. Ni
som är hockeyintresserade kanske redan förstått varför. Men för
er andra så kan jag meddela att
Linköpings Hockeyklubb (LHC)
aldrig har vunnit ett SM-guld,
man har endast ”vunnit” två
silver. Så börjar ni heja på LHC
under er tid här i Linköping så får
ni vara beredda på att få gråa hårstrån och rynkor, för frustrerande
kommer ni garanterat att bli.

Det är jättekul att ni har valt att
läsa Pol.kand eller frikurser i stats
och NEK. I en tid där pajasar som
Donald Trump härjar omkring i
diverse politiska finrum så är det
viktigt att det finns sådana som
er, som i framtiden kan syna dem
och ställa dem till svars.
Polemiken 2017 nr.3

Har ni tur så kanske ni också
träffar på en och annan lokalkän-
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dis. Har hört att Samir Badran då
och då hänger på 55:an på Ågatan
nere i centrala Linköping. Så har
ni tid över så är det bara att försöka få den där autografen som ni
alltid har drömt om.
Lite avslutande tips till n0llan.
Oroa er inte så mycket för plugg
eller festande nu i början av er
studietid. Försök att tänka en dag
i taget och låta allt komma naturligt. Men viktigast av allt: Ta hand
om varandra! Se till att inkludera
så många som möjligt i eran klass
när ni har aktiviteter eller pluggar
tillsammans. Jag garanterar er att
ni kommer att ha en roligare stu-

dietid tillsammans om ni gör det.
#majorkey #success

Alwan Mahmoud
Årets fadder 2016

Årets:
n0llan 2016

Hej n0llan och välkomna till
Linköpings universitet. Bästa
universitetet!! Jag kan tänka mig
att det kan kännas nervöst, kanske till och med lite läskigt dessa
första dagarna. Men oroa er inte!
Jag och alla andra faddrar var i
samma sits för bara ett år sen och
ni kommer märka att vi klarade
oss galant. Sommaren är snart
slut men frukta ej, det bästa året
i era liv ligger framför er och det

börjar med n0lle-p.
Själv hoppade jag på pol.kand
väldigt spontant i sista minuten,
tydligen hade jag kommit in(?),
inte skulle jag börja PLUGGA
igen. Jag var inte alls säker på om
det var det rätta valet för mig och
jag hade inte ens en egen bostad.
Hur skulle det gå? Jag blev övertalad att testa och se hur det var av
mina föräldrar. Två veckor senare
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satt jag där som ”årets nolla” och
med nya vänner för livet. Lyckades till och med fixa mig en
bostad (BK5 som ni utan tvekan
kommer få uppleva) i vimlet som
var nolle-p. Jag trivdes som fisk
i vattnet och kunde inte annat
än att se fram emot till vad som
väntade.

Har ni läst detta och har några
frågor eller funderingar? Tveka
inte att fråga mig vad som helst,
jag finns där för att guida er nllan.
Välkomna till LiU, välkomna till
Sveriges bästa studentstad och sist
men inte minst välkomna till den
blå och rosa pol.kandfamiljen! Ni
kommer inte ångra ert val.

Nu när ett år har gått skulle jag
kunna säga att jag är en äkta student. Redo att lämna över ”årets
nolle facklan” och det som är det
bästa är att jag har minst två år
kvar. Eller ännu bättre kanske är
att jag med många andra faddrar
kommer få visa er vad Linköping
har att erbjuda och ni kommer
upptäcka att det finns något för i
princip alla!

TAGGA NOLLE-P och så ses vi
på dansgolvet

Lucas Burns
Årets n0llan 2016

Lite råd från Lucas tips och
tricks-låda. Främst skulle jag säga
att glöm inte varför ni faktiskt är
på universitetet, för att utbilda
er och skaffa er en bra grund för
framtiden. Det kan vara lätt att
prioritera bort skolan då det händer så mycket hela tiden. Därför
är det bra att hitta en balans, fixa
plugget och engagera er så mycket
det går. Det är ett av de bästa sätten att hitta vänner på och dessutom är det väldigt kul att bidra till
universitetets feta studentliv!
Polemiken 2017 nr.3
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Pol.kand ALUMNI
examen till din nuvarande arbetsplats? Jag gick direkt vidare
till studier på masternivå och
gjorde under masterprogrammet
praktik på Finansdepartementet,
vilket i sin tur ledde till att jag
blev erbjuden en tjänst på en av
departementets andra avdelningar
när min praktikperiod var slut.

Snabbfakta

Namn: Eric Ramstedt
Ålder: 29
Nuvarande ort: Stockholm
Vilka år studerade du på LiU?
2009-2012
Vilken inriktning valde du? Nationalekonomi
Läste du en master och i så fall
vilken? Ja, masterprogrammet i
nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm
Var du engagerad i någon studentförening under din studietid? Jag var dels medlem av FBI:s
”gyllene generation” (10/11), dels
avtjänade jag två relativt sega
mandatperioder i StuFF:s fullmäktige.

Var arbetar du idag? Vad arbetar
du med? Som framgår enligt ovan
arbetar jag på Finansdepartementet, närmare bestämt departementets finansmarknadsavdelning.
Avdelningen ansvarar för analys
och reglering av finansmarknaden, vilket innefattar bl.a. banker,
fonder och försäkringsbolag.

Var det svårt att få jobb efter
examen? Det beror på hur man
definierar svårt. Mer eller mindre
samtliga från pol.kand mitt examensår fick jobb relativt snart efter examen, men givetvis blir det
svårare desto mer nischad/kräsen
du är. Som student på pol.kand.
bör man absolut vara beredd på
att lägga ner en del arbete på att
hitta sitt första jobb.

Mer specifikt så jobbar jag med
framför allt EU-förhandlingar och
myndighetsstyrning. EU-arbete
är en naturlig del av arbetet för
många inom regeringskansliet
och särskilt för oss som arbetar
med finansmarknadsområdet,
där regelverket till stor del tas
fram på EU-nivå. Arbetet med en
EU-förhandling är inte helt enkelt
ett beskriva kortfattat, men sammanfattningsvis består arbetet till

Hur har din väg sett ut sedan
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stor del av att dels analysera och
förankra ståndpunkter hemma
i Sverige, dels av att åka ner till
Bryssel på förhandlingsmöten och
föra Sveriges talan.

vanliga kontorsfenomen såsom
enhetsmöte, enhetsfika, onsdagsjogging osv. som ska hinnas med.
Vilka kunskaper från din studietid har du haft mest nytta av i
arbetslivet? För att vara helt ärlig
är det relativt sällan jag applicerar
någon av de fina och avancerade modellerna man får lära sig
under studieåren. Snarare är det
viktigaste man tar med sig förmågan att snabbt sätta sig in i stora
mängder information/data och
sedan kunna (1) göra en vettig
tolkning av vad som är relevant
och (2) lyckas presentera innehållet och eventuella rekommendationer på ett begripligt sätt. Sen
har åtminstone jag haft oväntat
stor nytta av några av kurserna jag
kanske inte tyckte var allra roligast, t.ex. statistik och juridik.

Även arbetet med myndighetsstyrning och budgetfrågor är
givetvis centralt i regeringskansliet. Att arbeta med myndighetsstyrning innebär att vara ”länken”
mellan regeringen och en myndighet, i mitt fall Riksgäldskontoret, och innefattar bl.a. att analysera budgetunderlag, räkna på
resursbehov och ta fram texter till
budgetpropositionen.
Hur ser en typisk arbetsdag
ut för dig? Jag har turen att ha
relativt varierade arbetsuppgifter,
vilket gör att en ”typisk” arbetsdag
inte är helt lätt att beskriva. En typisk arbetsdag, givet att man inte
är på resande fot, innebär allt som
oftast arbete med någon form av
analys som sedan ska presenteras
och stämmas av med chefer på
tjänstemannanivå, statssekreterare
och statsråd. Regeringskansliet är
till stor del ett maskineri för frågor som ska hanteras, vilket gör
att en hel del tid går åt till s.k. ”beredningar” (avstämningar) med
framför allt den politiska ledningen. Därutöver är det givetvis
Polemiken 2017 nr.3

Vad var det största skillnaden
när du gick från student till arbetsliv? Bortsett från att man har
lite mer pengar att röra sig med
så är det största skillnaden nog att
du är lite mindre ”fri” i att fördela
tiden som du vill (att ta en fredag ledigt pga. kravall på torsdag
är svårare när man arbetar). En
annan stor skillnad är att stressen är lite mer jämt fördelad över
tillvaron och inte fokuserad runt
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ett par tenta-p per termin.

så är mina främsta tips att inte
underskatta värdet av betygen,
att se till att utnyttja praktikterminen och att vara inställd på att
en masterexamen börjar bli mer
eller mindre ett måste på dagens
arbetsmarknad. Samt så klart att
hinna gå på så många kravaller
som möjligt innan ni alla är fast
i ett 9-17 arbete inom offentlig
sektor!

Favoritminne från studentlivet?
Bortsett det rent studiemässiga
antar jag? Är svårt att välja, men
SOF 2011 och de otaliga hemmafesterna på Rydsvägen 120A är
givetvis svårslagna.
Har du några tips till studenter
som läser pol.kand idag? Utöver det väldigt klyschiga tipset
att se till att ta vara på och se till
att njuta av de år man pluggar

Oskar Bergström Koustas
Alumniansvarig

Kurslitteratur

Den eviga frågan: Ska det verkligen vara så här dyrt med kurslitteratur?
Självklart inte! Vi ger er lite tips på vart ni enklast hittar billig kurslitteratur.
Bokfadder: Haffa en två under n0lle-p som kan sälja sina böcker till dig.
Det är oftast samma kurslitteratur i flera år för kurserna, möjligtvis en
nyare upplaga.
BokAB: Den eminenta bokhandeln på campus som säljer ny kurslitteratur till bra pris och där de också säljer begagnad kurslitteratur till ett
ännu bättre pris. Böckerna till första nationalekonomi-kursen brukar
finnas till ett förmånligt paketpris.
Kurslitteratur.se: Här kan du köpa begagnad kurslitteratur till ett toppenbra pris. Dock kan det vara väldigt varierande kvalitet på böckerna.
FLiNS Bokbazar: FLiNS egen grupp på facebook där du kan söka efter
eller sälja kurslitteratur. Gå med idag!
Vill du köpa ny kurslitteratur måste du hålla koll på när litteraturlistorna för kursen dyker upp på lisam för att kunna köpa böckerna innan
priset stiger när efterfrågan stiger. (första regeln inom nationalekonomi!)

Clara Karlsson Schedvin
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Campusguiden
Linköpings universitet är stort och utspritt, fyra campus i tre städer. Vi
som Pol.Kandare hänger på campus Valla som ligger 3 km från Linköpings centrum. Kanske är campus Valla Sveriges längsta campus på cirka
1 km från C-huset till Campushallen!? På grund av de långa avstånden
rekommenderar vi att ni tar god tid på er när ni ska någonstans och alltid har med denna campusguide för att inte irra bort er allt för mycket.
Men frukta icke för faddrarna, FLiNS och FBI är här för att hjälpa er om
det händer!
A-huset
Välkomna hem! Här kommer ni
spendera mycket tid då många
av våra föreläsningar sker i just
detta hus. Här finns även många
studieplatser och ett bra café. Här
finns även IEI expeditionen där
man kan hämta ut sina rättade
tentor. En trappa upp hittar ni
bland annat Peter Andersson,
programansvarig för pol.kand.
Viktigt att tänka på är att det finns
en källare till A-huset så våningen
man kommer in på är våning två.

dig matlåda med er finns det även
två caféer/restauranger i anslutning till Colosseum.
Kårallen
Mellan studierna är det viktigt
att slappna av och kanske är en
kravall ett perfekt sätt att koppla
av på? I Kårallen hålls alla kravaller samt torsdagskröken och
fredagspub. Men man ska ju faktiskt plugga också och då kan det
vara bra att kårerna finns som ser
till att vår studietid är så bra som
möjligt. Kårerna har sina rum
högst upp i Kårallen och om ni
istället går längst ner så finner ni
många föreningsrum bland annat
Blåbäret, FLiNS och FBIs rum,
ni är jättevälkomna att hänga
där med oss måndag till torsdag
kl. 12-13. Här finns även Baljan
med billigaste och bästa (?) kaffet
på campus, restaurang Kårallen,

C-huset
Här finner man de största föreläsningssalarna och Colosseum där
många av arbetsmarknadsdagarna, lunchtävlingar och peppande
inför olika event sker. Snart kommer detta hus vara fullproppat
med nyrenoverade studieplatser
och studentkök. Har ni ingen färPolemiken 2017 nr.3
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I-huset
I anslutning till D-huset finns
detta hus med inte mycket mer än
ett par föreläsningssalar.

Amigo, LiU store och BokAB där
ni finner ny och begagnad kurslitteratur.
B-huset
Även känt som Atlantis bland oss
Pol.Kandare då vi betvivlar dess
existens, inte många har vågat sig
innanför portarna och ännu färre
har kommit ut levande.

Key
Uppkallat efter Ellen Key finns
detta hus med föreläsningssalar,
studieplatser, micros och cafe
Ellen med lunch som du betalar
efter vikt. Precis utanför finner du
Pressbyrån med bra erbjudanden
som en kaffe för 10 kr till studenter.

Zenit
Många problem kan lösas i detta
hus. Är ni hungriga finns en
restaurang. Är ni stressade finns
studenthälsan där för er. Saknar
ni ett LiU-ID finns studerandeexpeditioner. PS. de flesta i detta
hus kan lösa många fler frågor
och problem än de i exemplen, gå
dit och fråga!

Campushallen
Gillar du att träna eller känner
dig lite tyngd av en och annan öl?
Då är det hit du ska! Med ett stort
gym, många olika pass samt en
del sporter är det här den perfekta
lokalen att få igång blodcirkulationen och bli lite svettig.

Origo
Har rivits och byggs upp på nytt
för att få bland annat fler studieplatser. Se upp för byggtrafiken!

Galaxen
Ibland händer det. Du måste gå
läääängst bort på campus, till Galaxen. Här finns några lektionssalar vi hamnar i ibland. En bra grej
är att packa ner allt fika och allt
kaffe du vill ha under dagen när
du ska hit bort för väl här är det
långt till närmsta café.

D-huset
Ert andra hem? Här finns biblioteket med många studieplatser,
grupprum och är man snabb
kan man låna kurslitteratur här.
Mycket bra plats att vara på inför
en tenta.
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Engagera dig!
David Hultgren

När du efter någon vecka väl
kommit in i livet här på LiU
och står och drömmer i kön till
mikron så börjar du märka att
människor går runt med tröjor
med en massa olika loggor på.
”Vad är detta?” tänker du! Jo det
är alla de som fyller vårt studentliv med olika engagemang och
event. Det finns flera sätt för dig
att engagera dig, vi tänkte ge dig
några exempel som ligger oss
varmt om hjärtat.

Utbildningsutskott
Som student på politices kandidatprogram har du som student
möjlighet att påverka just din
utbildning. Detta kan du göra
genom att höra av dig till din sektions utbildningsbevakare eller till
någon som är med i sektionens
utbildningsutskott. I början av
terminen så kan man även ansöka
om en plats i utbildningsutskottet. Då får du en möjlighet att
direkt prata med lärare och andra
studenter angående kurserna som
vi läser på programmet. Under
dessa tillfällen går vi igenom en
kursutvärdering och kommentarer som uppstår under kursens
gång. Det är inte en tidskrävande uppgift utan det handlar om
ungefär 1 timme per månad.
Förutom att detta uppdrag ger aktivitetspoäng och är en merit du
kan ha på ditt CV, så är det även
en merit fall du senare vill enga-

Pol.Ar
I början av mars varje år så går
FLiNS egna arbetsmarknadsdag,
Pol.ar av stapeln! Under pol.ar
mässan så får du chans att träffa
representanter för olika myndigheter, fackföreningar och företag
som mycket väl kan vara just
din framtida arbetsplats. Förra
året fick vi även besök från några
gamla pol.kand alumner som
berättade om sina karriärer. En
praktikan från SIDA hade även en
gästföreläsning där hon berättade
om myndigheten och hur det är
att jobba på en sådan arbetsplats.
Mässan brukar även efterföljas av
en mycket uppskattad sittning,
den så kallade pol.ar banketten!
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REDAKTIONEN
Har du ett intresse för att skriva
eller kanske ett öga för att hålla
på med design? Självklart ska du
då vara med i vår redaktion. Här
låter vi tankarna fara iväg och har
du ett brinnande intresse för någonting du tycker vi ska lyfta upp
har du chansen att göra det här.
Här väljer vi själva vad vi ska skriva om, hur vi vill lägga upp det,
om vi vill publicera en extratidning till exempel. Är du nyfiken
så är det bara att kontakta mig
på polemikredaktor@flins.org.
Känner du att det blir för mycket
kan man självklart även vara med
som skribent och skriva en artikel
då och då. Men jag kan lova er att
det är kul och en bra sak att ha
skrivet på CV:t i framtiden.
Fanny Ihrfeldt Eriksson

gera dig inom exempelvis FLiNS.
Tveka inte att höra av dig till din
utbildningsbevakare:
utbildningsbevakare@flins.org
Mona Ebadian
FLiNS LIU HJÄRTA MUSIKHJÄLPEN
Musikhjälpen är ett insamlingsevent som sänds en vecka om året
under december månad. Där
lyfts en katastrof i världen fram
och musik och engagemang är
det som i slutändan räddar liv.
Vi i FLiNS är självklart med och
bidrar för att samla in så mycket
pengar som möjligt. Förra året
var temat ”barn i krig har rätt
att gå i skolan”. Vi bakade kakor,
sålde kaffe, tryckte och sålde märken. Det är även en intern-tävling
mellan andra pol.kand program
i Sverige och vi har ju självklart
vunnit de senaste åren, en tradition som ni självklart vill föra
vidare! Om du söker till musikhjälpen-gruppen kommer du få
vara med och påverka och låta
inspirationen flöda för att kunna samla in så mycket pengar
som möjligt. Inte nog med att du
bidrar får du även engagemangspoäng för detta, vilket kan vara en
bra sak för dig som tänkt att söka
utlandsstudier.
Fanny Ihrfeldt Eriksson
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GEN!US
Söker du en nytänkande förening
som genom sittningar, fikor och
pubar ökar genusmedvetenhet
eller önskar du dig en plattform
att diskutera feminism och jämställdhet? Då är Gen!us föreningen för dig! Genom workshops,
utbildningar och diskussioner
strävar vi efter att nå ett studentliv
som är av alla, för alla. Förutom
kunskapsbildande evenemang har
vi självklart traditionella studen-
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nizes lectures and other activities
for its members, inviting ambassadors, politicians and thematic
experts to speak on current events
and important issues in the global
community. UF provides activities in both Swedish and English.
Previous speakers included Stefan
Löfven, Kai Eide, Hans Brun,
Gudrun Schyman, Lars Vilks, and
Åsa Romson.

taktiviteter, dock särskiljer de sig
genom ett aktivt arbete för ett mer
inkluderande klimat.

UF is politically and religiously
independent, and aims to highlight and raise interest in foreign
policy. It is dedicated to finding
interesting speakers and putting
together workshops that deal with
the relevant issues of today.

Gen!us är en ung förening som
har ett tätt samarbete med fadderier, festerier och sektioner.
Tillsammans med de klassiska
studentföreningarna ökar vi medvetenheten på campus och strävar
efter rum öppna för alla. Föreningen arbetar efter en feministisk värdegrund, och är politiskt
obunden. Om du vill veta mer om
föreningen samt dess stadgar kan
du gå in på geniusliu.se eller prata
med mig (My) och ställa dina
eventuella frågor!
Kramar My Lindgren

It has been active since 2000, providing a platform for debate on
foreign policy issues to encourage
understanding about complicated
but important subjects in the field
of global politics.

Utrikespolitiska Föreningen
UF Linköping, Utrikespolitiska
föreningen vid Linköpings universitet, is a student organization
focused on foreign affairs. It orga-
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The association is primarily
meant for students at Linköping
University, but university employees and people with no connection to LiU are welcome to attend
and participate as well. Membership costs just 50kr for the
whole academic year. It also gives
you the opportunity to participate
in UF trips (the most recent destination has been Kosovo) and to
take an active part in a committee. Welcome to UF Linköping!

du kan välja på och sen ENGAGERA DIG. På Kalasmottagningen den 6:e september så kommer
du att kunna möta flera av dessa
föreningar på SAAB arena, bland
annat kan du möta Fanny hos
FLiNS och Clara hos Röda Korsets Ungdomsförbund. Oavsett
vad du väljer så kommer du att
lära känna mycket nya människor
och ha grymt kul, vi har inte ångrat oss en sekund.
Fanny Ihrfeldt Eriksson
Clara Karlsson Schedvin

Utöver de föreningar som redan har tagits upp här finns det
självklart något för just dig. Har
du som jag alltid haft ett brinnande intresse för hästar så är
kanske LARK någonting för just
dig. Här kan du bland annat få
erbjudanden på ridlektioner och
trots en flytt från din hemort har
du en möjlighet att fortsätta med
intresset. Är du istället en tjohejare som gillar att stå i centrum
så kanske Holgerspexet är något
för dig. Det finns en massa olika
föreningar inom data, it, foto, media, idrott, livsåskådning, musik,
människorätt, politik, studentservice och en hel del andra organisationer. Ett hett tips är att söka
på studentföreningar LiU för att
få upp en lista på alla föreningar
Polemiken 2017 nr.3
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OVERALLEN

ditt skönaste plagg

En typiskt snygg pol.kand ovve
Ovven kommer under din studietid i Linköping bli ett klädesplagg som du håller varmt om
hjärtat. Förutom att ovven är den
skönaste outfit att ha på evenemangen, så kommer du också
skapa många roliga minnen i
ovven. Ovven kommer du pimpa
med märken från alla roliga evenemang du går på och sen aldrig
vill glömma.

hjärtat.
- FLiNS-märket och FBI-märket
är av lite extra betydelse för oss
statsvetare och nationalekonomer
varför de oftast placeras närmare
hjärtat.
- På ryggtavlan placeras allra helst
det stora FLiNS-märket som ni
kommer få tag i på Kalasmottagningen
- Upp&nedvänt märke: När du
befunnit dig i ett sådant tillstånd
att du inte lyckats ta dig till evenemanget, trots att det var avsikten.
- Märke på baksidan: När du vill
visa att evenemanget har ogillats.
Att följa dessa råd här ovan är en
rekommendation.
Hur ofta bör man tvätta ovven?
- VIKTIGT: Ovven tvättas INTE
- Finns ett undantag, och det är
efter den så kallade ”ovveinvigningen”. Innan denna invigning av
ovven får ingenting sys, klistras,
målas eller nitas på.
- Förutom detta undantag får
ovven endast ”tvättas” genom bad
i Stångån.

Hur ska du placera alla olika
märken?
- Enligt praxis placeras märken
uppifrån och ned, med de kärare
märkena högre upp och närmare

Elin Skogsmo
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Festkalendern
Nu när ni har fått info om det bästa festplagget, ovven, så är det ju läge
att få lite koll på festerna på LiU. Det är inte för inte som Linköping blev
Sveriges bästa studentstad 2016/2017, det finns mycket att välja på när
det kommer till fester, men kom ihåg att du kommer att vara här några
år och du behöver inte pricka av allt under första året. Vi presenterar här
ett urval av fester, för en komplett guide kika in på förenade festeriers
hemsida.
September:
9:e On the docks - Festeriet PiLS
står för årets första kravall (krav
på overall, fast det är det inte på
riktigt). 2016 var första året On
the docks som koncept kördes
då det tidigare var On the rocks.
Förväntningarna är höga på första
kravallen, inte minst från alla våra
nya ettor. Eftersom att ettorna inte
fått sina ovvar ännu så är det mer
tema klädsel som uppskattas.
15-16:e Dra’t i Spa’t A.K.A.
“Draget” - Clubmästeriet (även
känt som CM) drar igång första
tävlingen för terminen, nämligen
Norden största dragkamp för student (OBS! ej fakta checkat). Det
drar igång med kravall på fredagen, dragkamp och eftersläpp på
Kårallen under lördagen.
23:e Sensation White - Jur6, våra
vänner på Affärsjuridiska linjen
ställer till med kravall som inte
alls är kravall utan vi slänger på
oss det vitaste vi har istället och
Polemiken 2017 nr.3
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släpper loss på Kårallens dansgolv.
28-30:e Le Mans - Första tredagars eventen för läsåret! Biljetterna är eftertraktade, både till
festerna och till lagsläppet. Redan
på torsdagen drar tredagars event
igång med en kravall på Kårallen.
Sen blir det vanligtvis lite återhämtning under fredagen med
dagspub så att vi kan vara redo
när det smäller på lördagen. Då
är det nämligen dags för trampbilstävling på Blå Havet! Är man
ingen tävlingsmänniska kan man
lika gärna stanna hemma för
här kommer hornen fram och
starkast vinner i den uppbyggda

banan med hinder. På lördag kväll
kan man fira eller festa bort sina
förluster på Kårallen igen.

tionell kravall anordnad av esn,
utbytesstudenternas eventgrupp.
Detta är en av de trevligaste
kvällarna då jag ärligt kan säga
att få festar lika bra som utbytesstudenter. Det är också få som är
så trevliga som de är, även utan
alkohol.
24-25:e High School-festen och
CollegeKravallen - PsyKO och
KrogVet ställer till med fest som
du bara sett på film tidigare! På
fredagen så är det härligt spårad
High School fest och på lördagen
blir det mer ålders passande med
CollegeKravall, som självklart
innehåller beerpong av någon
form.

Oktober:
6:e Underground - sKVaLp
bjuder på ”årets tungaste kravall”
då hip-hop är det som öses ur
högtalarna på Kårallen.
27-28:e Tenta- och Omtentakravallen - Efter att Tekfak har haft
sitt första tenta-p så är det dags
att släppa loss riktigt ordentligt.
Tekniskt sett den mest ekonomiska festen att gå på då du får en
timme extra fest eftersom att det
blir vintertid under lördagnatten
(du kan lita på mig jag har läst två
kurser nationalekonomi).

December
30:e nov-2:a dec Schlaget - Äntligen dags för nästa tredagars tänker du! Och vilken tredagars sen!
På Schlaget är det schlagermusik
som regerar på både torsdag och
lördagkväll. Men nu måste det väl
vara slut på tävlingsgrenar tänker
du, Nej då! Nu ska vi nämligen
tävla i GYCKEL! Det förnämaste
man kan syssla med på uni. Vet
du inte vad det är när du sitter
och läser denna tidning, var lugn,
du kommer att få lära dig under
n0lle-p. En av de roligaste tävlingarna att titta på.
7:e LuciaKraballen - Players

November:
9-11:e Pallen - Dags för ännu en
tredagars! Den här gången är det
VI-ling som ställer till med fest i
dagarna tre och en paint-ball turnering. Vinnarna av turneringen
vinner, som namnet antyder, en
hel pall av det flytande guldet.
18:e Intervallen - En interna-
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får äntligen visa upp vad de kan
åstadkomma och de brukar inte
göra någon besviken. Här är det
alltid en riktigt imponerande
huvudakt som Rebecca & Fiona,
Lorentz eller Daniel Adams-Ray.
Januari:
18:e TK - Äntligen tillbaka i Linkan efter att varit hemma och firat
jul kanske! Då är det dags att dra
igång terminen med lite kravall.
Y6 står för arrangemanget och här
är alla på topphumör av att återse
sina kära vänner efter att behövt
stå ut med släkten i flera veckor.

Mars:
1-3:e SunTrip - FBI:s egen tredagars! Här är det inte nå fjantiga
bilar som ska köras runt eller att
klippa ihop en liten film. Här tävlar vi i den ädlaste konsten, nämligen att BYGGA SANDSLOTT!
Mutor till domarna, fusk av alla
dess slag och bra stämning bjuds
det på inne i Colosseum i C-huset
där FBI, SM och Läx har byggt
upp en sandstrand. Tidigare teman har bland annat varit Miami
Vice, The Wild West och Egyptens gåtor. Ska ni ha lag på något

Februari:
1:a-3:e VSR - Valla Saucer Rennen, Norra Europas största parallel-saucer race! Dags för tredagars
och här intar lagen Vallabackarna
bakom campus för att tävla i
parallelsaucer! Alltså någon form
av glidande farkost som ska ta sig
ner snabbare än motståndaren för
backen. Alltid bra stämning men
inget för de som är måna om att
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ha alla lemmar helt i behåll efter
dagen är slut.
10:e Kravalentine - Årets Största
Klimax! Mysigaste kravallen under vårterminen där kärleken är i
luften och det till ett oftast ytterst
resonligt pris.
22-24:e Snuttefilmen - Bi6 står
för denna tredagars och skapar
LiU’s egen filmfestival. Lagen
skapar korta filmsnuttar som är
av ytterst varierande kvalitet men
alla är fantastiska. Biljetter till
Snuttefilmen säljs under veckan
som sen visas på SF-bio i centrum. Men vad vore en tredagars
utan fest? Inte en tredagars! Det
är självklart kravall på torsdagen
och sen galafest efter filmsläppet
på lördagen!
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hel del spännande öl som annars
inte brukar vara en del av utbudet
på pubarna.
18:e UK-Utekravallen - Här
får CM återigen spendera sina
tillgångar och de brukar inte hålla
igen. Under PR-veckan så är det
inte omöjligt att få se ett propellerplan med en svans där det står
TAGGA UK. Under UK-dagen
kan man kika på bland annat
stilett-race i märkesbacken, häfvar-tävling och ansiktsmålning.
Under kvällen blir det sen utekravall som är en av de mest eftertraktade festerna under året.

under året så är det denna tredagars, så dags att börja spara.
April:
12-14:e Festivallen - MedSex drar
till med sitt största event när solen
har börjat kika fram. LiU’s egen
musikfestival med flera grymma
akter under alla kvällarna.
19-21:a Dömd - Dags för dig med
Dart-skills att glänsa! Under denna tredagars ska man nämligen
visa vad man kan när det kommer
till att gå från 301 till 0 med hjälp
av tre pilar och en darttavla.

Juni:
Sommar-X - OBS! Uttalas
Sommarkryss! Avslutningen på
terminen står Kårallen själva för.
En av de största festerna sett till
yta då det är fest ute på Blå Havet
och inne på Kårellen. 2017 kunde vi njuta av 30års jubileet för
denna fest och Mora Träsk stod
för underhållningen . Tidigare
års teman har bland annat varit
Hawaii och Vikingar så vem vet
vad som kommer 2018.

Maj:
11-12:e Elinpiaden - Players drar
till med inte bara fest utan också
sin alldeles egna variant av en
olympiad.
17:e Ölstopet - Dags för alla
öl-älskare att gå ut och sträcka på
sina vingar. Här bjuds det på en

Clara Karlsson Schedvin
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Det finns saker som man bör ha gjort när man tar sin examen från Linköpings Universitet. Inspirationen till denna lista kommer ursprungligen från en facebookgrupp
skapad av tidigare pol.kandare. Ni får ha överseende med att för att klara av att ha både
godkända tentor och en komplett ifylld lista krävs två liv.

1. Ha sovit över på campus efter en
kravall.

2. Skrivit tenta onykter/full.
3. Kommit till föreläsning dagen efter
en kravall fortfarande iförd overall.
4. Ha käkat 10 klägg (bakelserna i
Baljan) på 10 minuter.
5. Köat för biljettsläpp i Colloseum mer
än 12 timmar i sträck utan att ha sovit.

6. Festat sju dagar i streck.
7. Gått vilse i B-huset.
8. Fixat ett ”kvart i tre-ragg” på kravall.
9. Varit fadder/fadderist på minst ett
Nolle-P.
10. Festat i Fylleryd.
11. Förfestat i Flammans kö.
12. Blivit nekad inträde på HG.
13. Skickat klagomål till HG:s vaktchef
dagen efter man blivit nekad inträde.

14. Gått vilse i Ryd.
15. Suttit i Baljan och fikat en hel dag.
16. Festat med sin programansvarige.
17. Blivit nekad CSN.
18. Handlat på kredit hos Pastavagnen.
19. Tömt kontot redan till första dagen i månaden.
20. Tagit SMS-lån.
21. Hånglat med någon barpersonal
på en kravall.
22. Missat en tenta p.g.a. bakfylla.
23. Haft djupa existentiella diskussioner med en föreläsare.
24. Våldgästat en fest där du inte
känner någon.
25. Däckat på Ågatan.

26. Raggat på en kassörska på Hemköp
Ryd.
27. Givit dricks på HG bara för att få
höra ringklockan.
28. Handlat för mer än 2 500 kronor på
Systembolaget vid ett och samma tillfälle.

29. Hyrt ett släp/skåpbil för att åka till
Tyskland för att köpa sprit.
30. Käka bakfyllepizza på en föreläsning.
31. Startat en hyllningsgrupp för en
föreläsare på Facebook.
32. Blivit bestulen på minst en cykel.
33. Trott att man blivit bestulen på sin cy-

kel, hittat den ett halvår senare ståendes där
man lämnade den på campus.

34. Ha varit på minst tre mellanfester
plus förfest och efterfest samma kväll.
35. Haft en fest med minst två gäster per
kvadratmeter.
36. Gjort ett storkok på minst femton
måltider/ matlådor.
37. Somnat på en tenta.
38. Snarkat på en föreläsning.
39. Klarat en tenta utan att tentaplugga
40. Fått full pott på en tenta.
41. Fått noll poäng på en tenta (blankblad är ogiltigt).
42. Träffat en ekonom som röstat på
Vänsterpartiet.
43. Blivit utkastad från Kårallen två
gånger samma kväll.
44. Hånglat upp sin bordsdam/herre
under pågående sittning och sedan blivit nedspydd av henne/honom.
45. Sänkt ett flak under flakdagen.

