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Redaktören.
Tiden är inne, timmarna är äntligen färdigräknade. Ett nytt läsår,
nya studenter, en ny redaktör.
Det är en stor ära att ha fått förtroendet att få ge er något alldeles extraordinärt. N0LLEMIKEN
2018. Välkommen n0llan, nu
kör vi!

För att komma till en helt ny stad
med helt nya människor och i en
helt främmande miljö öppnar upp
för möjligheter, möjligheter till
att lära känna en helt ny stad, få
helt nya vänner och låta den främmande miljön bli en miljö som
du växer in i, universitetslivet är
de facto lika med nya möjligheter.
Inte bara nya möjligheter för att
få nya kunskaper utan även möjligheter att utifrån andra aspekter
växa som människa.

Jag tänker inleda med något extremt cliché: Jag minns själv min
första dag på LiU som om den
var igår, det var en fantastiskt
solig dag när jag gled in genom
dörrarna i C-huset för att gå på
uppropet för Politices kandidatprogrammet i U2. Som ni säkert
förstår var jag liksom många andra just den här dagen lite extra
nervös. Det är ett stort steg, att
börja plugga i en helt ny stad med
helt nya människor och i en helt
främmande miljö.

Hursomhelst! Jag är alltså redaktör för sektionstidningen polemiken och det är så roligt att få chansen att förse er med något kreativt
och jag hoppas innerligt att ni har
ett lika stort intresse för kreativt
skapande som jag har, för jag vill
göra årets sektionstidning till den
bästa sektionen någonsin skådat!

Känner du igen dig i dessa känslor
inför att sätta igång kan du vara
lugn, då står allt rätt till, för det är
nämligen precis såhär du ska känna inför något nytt, något stort,
något som kommer prägla dina
närmaste tre år (förhoppningsvis).

Ni har nu en fantastisk tid framför er, ta vara på den så gott ni
kan. Och med det menar jag, ta
hand om er, njut och sist men
inte minst: se till att ha jävligt
roligt, livet ska vara en fest, lev
därefter!
Anton Johansson
Polemikenredaktör 18/19
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Ordförande.
Hej N0llan, välkommen till
Linköping!
Det är här din resa på LiU börjar.
Styrelsen och alla faddrar är orimligt taggade på att ta emot er och
att få vara en del av ert fantastiska N0lle-P. Veckorna framför er
kommer vara späckade med roliga
aktiviteter över hela Linköping
under vilka ni kommer få många
nya kompisar. Vi faddrar kommer finnas där för er längs hela
vägen för att leda och stödja er
under denna resa in i Linköpings
studentliv.
Jag vet att allt verkar förvirrande
just nu. Det var knappast ett år
sedan jag själv tog studenten. Sen
helt plötsligt kom mitt antagningsbesked. Sen helt plötsligt
kom N0llemiken, som jag försökte använda för att bli lite mer
kunnig om Pol.kand och studentlivet (för att vara helt ärlig finns
det fortfarande några läs många
saker som är lite osäker på).
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Sen kom uppropet och Peters
första ordvitsar (som jag hoppas
att ni kommer uppskatta lika
mycket som jag gjorde). Därefter
gick allt väldigt fort, tiden går fort
när man har roligt. N0lle-P, första
tentan, tackfest, ovveinvigningen,
kravaller, tentor, kravaller, tentor
och så vidare, och helt plötsligt
kommer ni sitta där med era
kompisar och klaga över sommarvärmen.
Jag kan garantera att er tid på LiU
kommer att vara helt fantastisk.
Vi i styrelsen kommer att göra
vårt bästa för att göra er tid här så
rolig och gynnsam som möjligt.
Ta vara på tiden ni har här på
LiU, tyvärr går det alldeles för
fort.
Vi ses snart!
Thomas Kästner
Ordförande, FLiNS

5

Chefen.
Hej N0llan!

Vi i FBI har jobbat hela vårterminen med att se till så att ditt
N0lle-P ska bli så bra och roligt
som möjligt och vi kan knappt
bärga oss till att äntligen få möta
dig!

Snart är det dags för dig att börja
studera vid Linköpings universitet
och jag kan tänka mig att du har
många funderingar och frågor.
Jag minns själv hur nervös jag var
över att hitta boende, flytta till
en ny stad och skaffa nya vänner.
Tiden rann iväg och ganska snart
var jag tvungen att befinna mig på
uppropet. Men ta det lugnt, för vi
har alla varit där och det löser sig!

Men vi är inte ensamma, utan
även våra engagerade och taggade
faddrar ser fram emot att få visa
dig det bästa Linköpings studentliv har att ge. De kommer även
berätta om allt roligt som händer
senare under året, tillexempel att
få bygga sandslott inne i skolan.

Jag gick ofta vilse på Campus i
mina försök att hitta rätt föreläsningssal, men som tur var så var
mina klasskamrater lätta att hitta
då vi alla bar den vackra färgen
rosa. Vi hjälptes åt och kom oftast
fram i tid. De två första veckorna
som student i Linköping är något
alldeles speciellt då N0lle-P är
otroligt roligt. Det händer något
hela tiden och en gemenskap
byggs upp så att den främmande
staden inte känns så stor och ensam längre. Och snart är det din
tur att få uppleva det.

Tro mig, under N0lle-P kommer
du skaffa många vänner och minnen. Dessutom kommer den oro
och de frågor och funderingar
du bär på nu att släppa då vi alla
finns här för dig. Mitt bästa tips
är alltså att försöka glida med under N0lle-P och ha så roligt som
möjligt och låta oss i FBI samt
faddrarna guida dig igenom de
två fantastiska veckorna du har
framför dig samt de resterande tre
åren. För vad som än händer så
finns vi här för dig!
Men glöm inte att FBI ser allt.
Varmt välkommen till Linköping
N0llan…
Olivia Dyvling
FBI Chef
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Er styrelse 18/19
Det är ett nytt verksamhetsår för sektionen och en ny styrelse
har tillträtt. De kommer att jobba stenhårt med en hög grad
motivation för att se till att sektionen förs i rätt riktningen!
Här är dem! THOMAS Kästner - Ordförande
Kontakt: ordforande@flins.org
Hemhemma: Berlin/Mariannelund
Vem är du? En stressad person med många bollar i luften,
hänger nog mer i sektionsrummet än i min lägenhet.
Vad gör du i styrelsen?: Min uppgift är att vara sektionens
ansikte utåt och leda det dagliga arbetet. Jag representerar
styrelsen i olika sammanhang som möten, utbildningar och
presentationer. Dessutom ska jag delegera arbetsuppgifter och
se över att resterande styrelsemedlemmar sköter dessa.
Bästa minne från tiden på universitetet?: Tackfesten till FBI
och faddrarna.
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två saker,
vad väljer du?: 1. Min dator 2.En internetuppkoppling. Sektionsmailen besvaras inte av sig själv!
Vad vill du bli när du bli stor?: Kanske vuxen?
Aicha Petersson Kone - Vice-Ordförande
Kontakt: viceordforande@flins.org
Hemhemma: Norrköping (10000x bättre än linkan, just so
you know)
Vem är du?
Jag är en person vars främsta intresse är att klaga och titta på
The Real Housewives.
Läser även en bok då och då.
Vad gör du i styrelsen?
Mitt främsta ansvarsområde är att ha hand om de aktiviteter
FLiNS har under året. Förutom det är jag även högra hand åt
ordförande och hoppar in i hans ställe vid behov.
Bästa minne från tiden på universitetet?
Valborg i Trädgårdsföreningen var supermysigt!
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två saker,
vad väljer du?
Ett bibliotek (med böcker i!!!) och någon typ av mp3 med alla
världens låtar på och oändligt batteri.
Vad vill du bli när du bli stor? Diktator.
Nollemiken 2018
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Er styrelse 18/19
Elin Rylander - Kassör
Kontakt: kassor@flins.org
Hemhemma: Linköping
Vem är du?: Jag är en glad person som är bra på att ha alldeles för mycket att göra men samtidigt inte göra någonting
alls.
Vad gör du i styrelsen?: Som kassör är jag ansvarig för
sektionens ekonomi. Jag sköter bokföring, fakturering och
betalningar. Jag har också ansvaret för att vi håller sektionens budget.
Bästa minne från tiden på universitetet?:Alla äventyr som
kommer med kravallerna är svårslagna!
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två
saker, vad väljer du?: Tandborste och knäckebröd
Vad vill du bli när du bli stor?: Chipskontrollant men jag
tycker bättre om choklad.
Bettina Setterstål - Sekreterare
Kontakt: sekreterare@flins.org
Hemhemma: Västerhaninge (Stockholm)
Vem är du? Jag är glad, positiv och en tidspessimist.
Vad gör du i styrelsen? Jag är sekreterare och ansvarar för
anteckna vad som sägs och bestäms under styrelsemötena
samt att göra det tillgängligt för våra medlemmar. Utöver
det är jag även huvudansvarig för STaten, som är vårt fina
sektionsrum
Bästa minne från tiden på universitetet? Suntrip eftersom
vi hade lag
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två
saker, vad väljer du? En bra bok (gärna skönlitteratur) och
ost.
Vad vill du bli när du bli stor? Generalsekreterare i FN:s
säkerhetsråd, the sky is the limit!!
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Er styrelse 18/19
Filip Karlsson - Masteransvarig
Kontakt: masteransvarig@flins.org
Hemhemma: Kiaaahlmaaaaa (Kalmar)
Vem är du? En helt ok kille.
Vad gör du i styrelsen? Jag är masteransvarig, min roll är att
vara länken mellan FLiNS och masterprogrammen.
Bästa minne från tiden på universitetet? Det är många,
men skulle säga suntrip!
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två
saker, vad väljer du? En båt och en platta öl.
Vad vill du bli när du bli stor? Snygg.

Rebecka Kostet - Arbetsmiljöombud
Kontakt: amo@flins.org
Hemhemma: Stockholm
Vem är du? Glad och positiv, om man träffar på mig är jag
antingen hungrig eller så fikar/äter jag.
Vad gör du i styrelsen? Jag är ansvarig för att den psykiska
och fysiska arbetsmiljön ska vara så god som möjlig på campus. Utöver arbetet som arbetsmiljöombud är jag även
ansvarig för miljöarbetet då FLiNS är en Grön Sektion.
Bästa minne från tiden på universitetet? Definitivt München Hoben!
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två saker, vad väljer du? 1. Oändlig tillgång till ost?? 2. Rosé hade
inte suttit fel.
Vad vill du bli när du bli stor? Det står mellan att bli vuxen
eller Sveriges statsminister
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Er styrelse 18/19
Daniel Samuelsson- Alumniansvarig
Kontakt: alumniansvarig@flins.org
Hemhemma: Uppsala
Vem är du? Jag är Daniel?
Vad gör du i styrelsen? Jag är alumniansvarig, vilket
betyder att jag håller kontakten med sektionens utexaminerade. Mitt jobb är bland annat att hitta alumner till våran
arbetsmarknadsdag, Polar och att anordna examensittningen.
Bästa minne från tiden på universitetet? Nolle-P var sjukt
kul!
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två
saker, vad väljer du? En snorkel och en musikanläggning.
Vad vill du bli när du bli stor? Morfar och/eller farfar!

Rikard Lindholm - Extern Samverkan
Kontakt: externsamverkan@flins.org
Hemhemma: Järna (Södertälje)
Vem är du? Folk skulle nog beskriva mig som en rätt lugn
person, jag gillar att läsa, filosofera och uppleva nya saker.
Vad gör du i styrelsen? Jag har posten extern samverkan,
vilket innebär att jag dels är vår representant i Politicesstudenternas Riksorganisation, dels anordnar vår arbetsmarknadsdag Pol.Ar.
Bästa minne från tiden på universitetet? Svår fråga, det
har varit så väldigt mycket roligt! Men skulle jag välja ett så
skulle jag nog säga nollningen, sjukt kul upplevelse!
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två saker, vad väljer du? Jag skulle ta med mig en bokhylla fylld
med bra böcker samt en riktigt bekväm hängmatta
Vad vill du bli när du bli stor? Jag skulle vilja göra tjänstemannakarriär inom EU!
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Er styrelse 18/19
Anton Johansson - Polemikenredaktör
Kontakt: polemikredaktor@flins.org
Hemhemma: Halmstad
Vem är du?
Jag är din typiska student, oftast trött, stressad och hungrig
Vad gör du i styrelsen?
Jag är polemikenredaktör, jag är alltså chefredaktör och
ansvarig utgivare för sektionens egen tidsskrift, jag hoppas
jag kan ta den till nya höjder!
Bästa minne från tiden på universitetet? Festivalla!
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två
saker, vad väljer du? En skärm som visar alla Liverpools
matcher och en ölkeg.
Vad vill du bli när du bli stor? Kärnfysiker

Anton Halvars Klintäng - Utbildningsbevakare
Kontakt: utbildningsbevakare@flins.org
Hemhemma: Falun
Vem är du? Jag är en trevlig snubbe som gillar att diskutera
politik och festa, helst samtidigt.
Vad gör du i styrelsen? Jag utvärderar programmets kurser
tillsammans med lärare med hjälp av feedback från studenter. Utöver det fungerar jag som en koppling från utbildningens sida till StuFF som är vår studentkår.
Bästa minne från tiden på universitetet? Antingen
Suntrip eller när jag fick VG på JÖKen.
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två
saker, vad väljer du? Kapitalet av Karl Marx och en livsförbrukning av Lucky Strike.
Vad vill du bli när du bli stor? Professor i statsvetenskap.
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Er styrelse 18/19
Dan Berger - Tryck och sponsoransvarig
Kontakt: tryckspons@flins.org
Hemhemma: Norrköping
Vem är du? Vem är Jag, levande charader.
Vad gör du i styrelsen? Jag ansvarar för FLiNS sponsorer
och de kontrakt vi har med dem. Samt de tryck som ska
göras, te.x ordnandet av de pol.kand väskorna som delas
ut.
Bästa minne från tiden på universitetet? De bästa minnena i livet ska man ej vara nykter nog för att komma ihåg.
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två
saker, vad väljer du? En telefon, så jag kan busringa för att
fördriva tiden och en ananas (dem kan man leva aslänge
på).
Vad vill du bli när du bli stor? Diktator över Mikronesiens
federerade stater.

Emma lång - Kommunikatör
Kontakt: kommunikator@flins.org
Hemhemma: Hultsfred
Vem är du? Jag är en högljudd, ironisk men relativt snäll
själ.
Vad gör du i styrelsen? Jag är kommunikatör och ansvarar
för alla FLiNS sociala kanaler samt vår hemsida.
Bästa minne från tiden på universitetet? Festivalla var
sjukt nice.
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två
saker, vad väljer du? Min mobil(!!!) med oändlig batteritid
och snus.
Vad vill du bli när du bli stor? En rabiat feminist.
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Er styrelse 18/19
Olivia D - FBI-Chef
Samtlig information hemligstämplad för
närvarande.

Olivia S - Ka$$ör
Samtlig information hemligstämplad för
närvarande.
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Programansvarig
PEter Andersson.
Val i Sverige och folkomröstningar i omvärlden ruskar
om de etablerade ordningarna i västliga länder. Krig,
terrordåd och flyktingströmmar påverkar oss alla. Objektiva sanningar framställs
som 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.
Nollemiken 2018

Att världen inte är perfekt är
dock 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.
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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 ”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 detaljkunskaper 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
som är det viktigaste. Vi som
ansvarar för programmet vet
att flertalet får jobb före eller
direkt efter examen. Men
det viktigaste är inte ATT få
jobb, utan VAD jobbet handlar om.

Men en bred och generell
utbildning som Pol.Kand
brukar vi säga att du har ett
”smörgåsbord” av arbeten att
välja bland. Den kunskap,
analysförmåga och kombinationen av ämnena statsvetenskap, ekonomi, juridik och
statistik som du kommer att
besitta gör dig användbar
inom många olika områden i
samhället, såväl inom offentlig som privat sektor. På Pol.
Kand hos oss i Linköping
kan du lägga till olika valbara kurser, gå vidare på en
masterutbildning, läsa utomlands eller göra praktik. Om
du sedan kryddar det med
ett personligt engagemang
och samhällsintresse kan det
faktiskt bli just du som ”gör
skillnad”. Med dessa ord vill
jag hälsa dig välkommen till
vårt Pol.Kand-program. Vi
har höga förväntningar på
dig, både vad du kan uppnå
under utbildningen och inte
minst efteråt. Du har rätt att
ha höga förväntningar på
studietiden och jag hoppas
vi i Linköping kan motsvara
dem.
Peter Andersson
Programansvarig
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Programansvarig
och Studievägledare.
Två personer ni inte kommer kunna undgå att
träffa på framöver (vilket inte är någon katastrof i sig) är Programansvarig Peter Andersson
och Studievägledare Malin Gröndal Maass.
Till dessa två kan du höra av dig om du har frågor om utbildningen, om något bekymrar dig eller inte är som det ska! Det
är viktigt att sträva efter en god kommunikation mellan studenterna och programledningen så var inte rädda att höra av
er om ni har frågor om kurserna ni läser eller programmet i
stort.
Har du frågor om högskolepoäng, CSN-krav eller examen kan
du höra av dig till vår studievägledare Malin. Jag lämnar båda
deras kontaktinfo här nedan!
Peter Andersson
Kontakt: peter.andersson@liu.se
Malin Gröndahl Maass
Kontakt: malin.grondahl-maass@liu.se
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Kår, sektion och
mästeri.

Precis som det finns aktörer Sektionen FLiNS:
på den internationella arenan FLiNS står för Föreningen
och i ekonomin finns det även Linköpings Nationalekonomer
och statsvetare, det är då inte så
aktörer på universitetet, jag ska svårt att förstå att vår sektion är
redogöra lite kort för vilka som till för studenter inom NEK och
kommer påverka dig främst. Statsvetenskap (som i sig är en
del av fil.fak). Att vara medlem
i FLiNS innebär även att du är
Studentkåren StuFF:
StuFF är studentkåren för oss medlem i StuFF vilket kan vara
som studerar på den filosofis- bra att veta om du nu planerar
att gå med i FLiNS men vill
ka fakulteten (fil.fak) och för
de som studerar inom utbild- absolut inte gå med i kåren,
ningsvetenskaplig fakultet. Som isåfall är det tyvärr kört. Vad gör
medlem i StuFF får du ett antal FLiNS då? Sektionens arbete är
medlemsförmåner så som festra- att ge medlemmarna i sektionen
batter eller möjligheten att gå på en givande studietid, detta kan
intressanta föreläsningar med ske genom studieresor (förra
mera. Kanske viktigast av allt året till Berlin, i år till Amstermed kårmedlemskapet är att du dam), genom arbetsmarknadsbidrar till att stärka ställning- dagar, gästföreläsare eller något
en vi studenter har gentemot helt annat!
universitetet (tillsammans är vi
starka, alla ska med osv.) Kåren Mästeriet FBI:
är en demokratisk organisation FBI är FLiNS mästeri, eller som
det också kallas, sociala utskott.
som företräder studenternas
FBI sköter allt som har med fest
intressen.
att göra för att hålla det kortfattat. De kommer också hålla
i den fantastiska mottagningen
n0lle-p.
(Glöm inte att FBI alltid ser dig
n0llan).

Nollemiken 2018

17

Anton Johansson

Flins aktiviteterFlins-resan.
Varje år anordnar FLiNS en resa för er nya pol.kandare och
frikursare. Resan har under tidigare år tagit oss till intressanta
städer runt om i Europa där vi fått upptäcka nya saker. Under
resan kommer ni få gå på givande studiebesök som ännu en
gång bekräftar varför ni valde att läsa statsvetenskap eller nationalekonomi. Under dessa besök får ni lära er nya saker och
kanske upptäcker en framtida arbetsplats.
Ni kommer även att få umgås med, och fördjupa er vänskap
med era nya kurskamrater samt upptäcka en helt ny stad. Den
stad ni kommer att få besöka i år är Amsterdam.
En superfin stad fylld av kanaler, museum och precis som på
campus - massvis med cyklar. Resan börjar på torsdagen 25/10
då ni på kvällen beger er från universitet, sedan spenderar ni
fyra dagar i Amsterdam och är hemma igen tisdag kväll 30/10.
Ni kommer inte missa något plugg under resan då vår otroliga
programansvarig Peter ordnat så att ni har er tenta på morgonen den 25e och nästa kurs börjar först den 31e.
Mer information och svar på alla eventuella frågor kommer ni
att få under FLiNS-dagen som hålls under nolle-p.
Aïcha Petersson Kone, Vice Ordförande 18/19.
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Flins aktiviteterFlins-dagen.
När ni fått spendera två superba veckor under nolle-p med att
lära känna alla era nya kompisar och haft er första kurs är ni
strax fullfjädrade studenter! Nu har ni börjat hitta i A-huset,
lärt er undvika cyklister och köpt otaliga koppar kaffe i alla
olika caféer runt om på campus. Men det är en sak som
fattas och det är den efterlängtade ovven. But fear not, FLiNS
är här för att hjälpa er.
Under FLiNS - dagen kommer ni att få testa på och beställa er
alldeles egna ovve! Ni kommer även få veta allt ni
behöver om den kommande FLiNS-resan och anmäla er till
den. Under dagen kommer ni även få vara
med om massvis med roliga aktiviteter och få ännu mer livsviktig information för ert kommande studentliv.
En dag ni inte vill missa, helt enkelt!
Aïcha Petersson Kone, Vice Ordförande 18/19.
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DRÖMMER DU
OM ATT BLI
BYRÅKRAT ELLER
SAMHÄLLSBÄRARE?
Kalla det vad du vill. Vi är fackförbundet
som vet hur du får drömjobbet i staten.
Bli studentmedlem i Fackförbundet ST så hjälper vi dig
inför arbetslivet.
• Personlig rådgivning
• CV-granskning
• Stipendium

• Karriärcoach
• Linkedin-hjälp
• Lönestatistik

Det är gratis!

st.org/student
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Nol

Årets faddrar 2017!
Hej Alla Nollor!
Välkomna till Sveriges bästa
studentstad och Linköpings-familjen! Sjukt roligt.
Vi heter Elin Skogsmo och
Gabriel Svallingson och vi var
faddrar under föregående års
Nolle-p. Nolle-p är två veckor
fyllda med mycket skratt och
nya gemenskaper, som man bara
måste vara en del av. Münchenhoben, toga-fest och burgare är
bara några få saker som Nolle-p
består av. Men misstro er inte,
Nolle-p är bara början och ni
kommer att få vara med om mycket under era år här.
Att komma in till en ny miljö
kan vara knepigt, därför tänkte
vi dela med oss av några tips.
Först och främst; ”CASH IS
KING”. Underskatta inte att
alltid ha några 20-lappar i fickan
oavsett dag eller natt. För inne i
Kårallen som ligger på Campus,
krävs det cash oavsett om det
gäller en uppiggande kaffe eller
en svalkande öl. Som i många
andra studentstäder kommer
din cykel att bli en vän som du
håller kärt. Den hjälper dig att
komma i tid till både föreläsningar och förfesten.
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Oavsett årstid kommer vädret
bokstavligen vara emot dig.
Motvind i Linköping är något
vi alla måste acceptera men det
slutar inte alltid där. ”Winter is
coming”, vilket innebär ett ord:
låsolja (för ditt cykellås kommer
att frysa fast).
För att underlätta studierna,
behöver ni såklart litteratur.
Om ni inte vill betala fullt pris
med tanke på studentbudgeten
rekommenderar vi er att skaffa
en bokfadder. När Nolle-p tar
fart gäller det att ta tag i din
närmsta fadder för att be om att
få köpa ens böcker. Ett annat alternativ är att gå med i gruppen
”FLiNS Bokbazar” på facebook
där man kan både sälja och
köpa kurslitteratur. Om du är
intresserad av att engagera dig i
studentföreningar eller utskott
finns det ett brett utbud inom
studentlivet. Beroende på era
intressen och ert engagemang
så finns det alternativ i både
programmet och runt om universitetet.

”Nolle-p är bara början och ni kommer
att få vara med om
mycket under era år
här”
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Under era första dagar kommer
ni se många människor i färgglada overaller springa omkring på
Campus. Bra att veta är att färgen representerar vilket program
man tillhör och märken symboliserar ens intressen och erfarenheter. Ni har tur, Pol-Kand ovven
är nämligen den snyggaste med
sin marinblå bas med rosa revärer, så det är dessa du ska hålla
utkik efter.

Vid 3.00 spelas Körbergs klassiker ”Stad i ljus”, vilket är en tradition som Linköping var först
med att införa, tips: börja träningsskråla (skrika+vråla) redan
nu! Varje program arrangerar
olika evenemang och Pol-Kands
egna är Suntrip som äger rum i
början av mars. Tre dagar av roligheter står på schemat och höjdpunkten är sandslottsbyggartävlingen. Tillsammans har vi under
båda åren varit med och tävlat i
Suntrip vilket vi rekommenderar
starkt, däremot förlorade vi båda
gångerna, men vi hade kul ändå!

Något som utmärker Linköpings
studentliv från andra studentstäder är kravaller. Som ni hör på
ordet så innebär det att overallen
(ovven) ska på och det är dags
att bege sig till kårallen. Där har
ni möjligenheten att träffa på
studenter från andra program
och dansa natten lång. Vid 3.00
spelas Körbergs klassiker ”Stad i
ljus”, vilket är en tradition som
Linköping var först med att införa, tips: börja träningsskråla
(skrika+vråla) redan nu!

Efter en utekväll på kårallen, KK
eller flamman (som är två andra
studentställen här) är Mona
Lisa lösningen för att dämpa sin
hunger. Ett storslaget erbjudande
är konceptet ”2 för 1” på hela
menyn, vilket många av oss studenter uppskattar.
Som ni förstår är Linköping som
vi sagt den bästa studentstaden
med mycket roligt att erbjuda.
Under Nolle-p är de mycket nya
intryck, så vårat sista tips till er
är därför att ta en dag i taget. Ni
har tre härliga år framför er som
vi är säkra på att ni kommer njuta till fullo.
NJUT hälsningar Elin och Gabbe!
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Elin Skogsmo
Gabriel Svallingsson

Årets n0llan 2017!
Hej och välkommen till Linköpings Universitet, n0llan!
Givetvis ska n0llan vara med på
mottagningen! Här kommer en
hälsning från Årets N0lla
2017.
Egentligen visste jag ingenting
om vad som skulle hända under
vår mottagning, allra minst
visste jag att det skulle bli den
roligaste tiden i mitt liv. Att få
träffa nya vänner som kom att
bli mina klasskompisar, att få
hänga med de som redan pluggat programmet ett tag samt att
själv få bestämma vilka aktiviteter jag ville vara med på tycker
jag var väldigt viktigt. Nu
sitter ni säkert där hemma (lite
nervösa kanske, hehe) och inte
har en aning om vad
mottagningen innebär – men
var lugn! Jag kan gladeligen
meddela att mottagningen är till
för att alla ska vara välkomna
och ingen behöver göra något
den inte är taggad på.’
Nu i efterhand så visste jag nog
redan under mottagningen att
jag på något sätt skulle vilja
engagera mig i den i framtiden
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– och nu står jag här som en av
arrangörerna av just er
mottagning. Att få bli årets n0lla
tyckte jag var superkul. Anledningen till varför just jag blev
årets n0lla kan jag inte svara på,
men några tips är att ha kul,
sprida glädje och vara med på så
mycket man hinner med!
Exempel på aktiviteter under
N0lle-P som jag tyckte var extra
roliga var den avslutande
finsittningen med affärsjuridiska
programmet, att få köra polkand-dansen tillsammans med
andra polkandare, att få skriva
gückel (egna låtar) samt LiU:s
egna oktoberfest München
Hoben. Sen ska vi så klart inte
glömma att Linköpings studentliv spelar i en liga för sig – vare
sig man vill festa eller gå på föreläsningar, som exempelvis ges av
ministrar från regeringen,
så finns alltid en handfull alternativ att välja mellan.
Rimligen så är ni som läser detta
från olika platser i Sverige och
är lite rädda för att ta det stora
steget och flytta till en helt ny
stad.
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Faktum är att många i min klass Längtar tills vi ses,
flyttade hit helt själva utan att
n0llan! Nu återstår
känna någon – och det har fung- bara en sak – vem är
erat alldeles utmärkt för dem.

jag?

Så frukta inte n0llan – det finns
många som sitter i samma båt.
Det är för er vi anordnar n0lle-P
och under de två veckor som
den äger rum kommer ni glömma alla jobbiga tankar och bara
njuta!
Antagligen så har du ju redan
förstått vad jag vill säga med det
här inslaget – att det är riktigt
kul att vara med under mottagningen. Det råder inget tvivel
om att mottagningen var den
roligaste tiden i mitt liv – och
därför hoppas jag att du väljer
att vara med!

.

.
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Er guide till campus.
Linköpings universitet är utspritt över fyra campus i tre städer. För dig
som Pol.Kandare kommer campus Valla bli ditt andra hem och det ligger
3 km från Linköpings centrum. Campus Valla sträcker sig hela vägen från
märkesbacken till Campushallen och tro mig det är långt! Med tanke på
de långa avstånden rekommenderar vi därför att ni tar god tid på er när
ni ska någonstans. Att hitta på campus är inte alltid självklart så ett tips
är att ha med er denna campusguide. Skulle det hända att ni hamnar
vilse så kom ihåg att faddrarna, FBI och FLiNS är här för att hjälpa er!
A-huset
Välkommen! Här kommer ni spendera mycket tid då många av våra
föreläsningar äger rum i detta hus.
Här finns det gott om studieplatser
och ett bra café. I huset hittar ni
även IEI expeditionen där ni kan
hämta ut era tentor och en trappa
upp sitter Peter Andersson, programansvarig för Pol.Kand. Något att
tänka på när det gäller A-huset är att
det bara finns ett studentkök så det
gäller att planera lunchen noga!

C-huset
Här ligger de största föreläsningssalarna och Colosseum. I Colosseum,
oftast kallat Collo, är det alltid något som händer. Det kan vara lunchtävlingar, arbetsmarknadsdagar eller
pepp inför olika evenemang. Här
finns det också en restaurang och
ett café om matlådan glömts hemma. Studieplatser och studentkök är
också något som det finns gott om i
detta hus.
Nollemiken 2018
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Er guide till campus.
Kårallen
Campus hjärta. Det perfekta stället
att släppa plugget en stund, plocka
fram ovven och dansa hela natten. I
Kårallen hålls nämligen alla kravaller
samt torsdagskröken och fredagspub.
Men studierna är viktiga och för att få
den bästa studietiden har vi kårerna,
dessa finner ni högst upp i Kårallen.
Om ni istället går längst ner hittar ni
många föreningsrum, bland annat
STaten som är FLiNS och FBIs
sektionsrum. Hit är ni välkomna på
onsdagar kl. 12-13 om ni har några
funderingar eller bara känner för
att hänga lite. I Kårallen ligger även
Baljan med campus billigaste kaffe,
restaurang Kårallen, Amigo, LiU
Store och BokAB.
B-huset
Vad som finns här är för oss Pol.
Kandare en gåta och det är inte
många vill ta risken att ta reda på
det.

Zenit
Med restauranger, studenthälsan och studerandeexpeditionen är det här
huset som sitter på svaren på de flesta frågor. Det är hit ni ska gå när
det är dags att fixa LiU-ID. Här finns även Campusbokhandeln och en
bankomat.
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Elin Rylander

Er guide till campus.
Origo
Här byggs nya Studenthus Valla som bland annat kommer ge många nya
studieplatser. Se upp för byggtrafiken!
D-huset
Vårt kära bibliotek! En bra plats att spendera mycket tid på inför en tenta. Här finns studieplatser, datorer och möjlighet att låna kurslitteratur.
Terra
Det är här det gäller, det är här ni ska visa vad ni har lärt er. I Terra
kommer ni skriva alla tentor. Se till att kom i tid och glöm inte bra tentasnacks.
Key
Uppkallat efter Ellen Key finns här föreläsningssalar, studieplatser, micros och café Ellen. I anslutning ligger även Pressbyrån med förmånliga
erbjudanden för studenter.
Campushallen
Tycker du inte att allt cyklande är tillräckligt med motion är det hit du
ska. Med gym, olika pass och en hel del sporter finns här alla möjligheter
att göra av med eventuell överskottsenergi.
Galaxen
Det här är det hus som ligger allra längst bort på campus. Vad som finns
här kan jag inte riktigt svara på då jag aldrig behövt ta mig hit. Men ett
tips är att ta med ordentligt med fika och kaffe om ni hamnar här, det är
jobbigt långt till närmsta café.
Nollemiken 2018
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Campuskartan: Valla.
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Elin Rylander

Engagera dig, n0llan!
Något som vi på LiU är bäst på
är att ha ett fett studentliv. För
vissa som nu börjar kanske det
var ett starkt argument för att
just börja studera här. Om så är
fallet, kommer ni inte bli besvikna, det kan jag lova er. Det
inte för inte att man prackar på
ens polare hemma att ”Ni måste
komma till Linkan!!”
Det som är viktigt att tänka på
när det kommer till vårt gemensamma studentliv är att ingenting
sker utav sig självt. Allt bygger på
engagemang från oss studenter.
Utan engagerade studenter blir
det inget N0lle-P, inga kravaller,
inga lunchföreläsningar, inga
studieresor, inte eller något kaffe
och klägg i baljan. Min uppmaning till dig som ny student på
programmet är att hitta din egen
usp, studentlivet är oerhört stort
här. Det finns något för alla, och
saknas det något, då kanske det
är du som ska starta upp något
nytt. När jag började programmet
så hade jag en ambition att ta det
lugnt och inte engagera mig, det
gick åt helvete.
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En vecka in efter nolleP så satt jag
som vice-ordförande för utrikespolitiska föreningen, utan att egentligen
veta hur jag hamnat där. Ett vägledande moment, där och då var jag
fast för universitetets föreningsliv.
Med UF var jag iväg på ambassadbesök och konferenser samt en studieresa till Kosovo.
Men mycket vill ha mer, sektionens
mästeri FBI sökte nya efterträdare
och jag var inte sen med att försöka
komma med. Ett val jag aldrig kommer ångra. Efter ett år med att göra
fest och gå på fest fick jag frågan, vill
du ställa upp i kårvalet? Så i skrivande stund sitter jag i kårfullmäktige
för socialdemokratiska studentlistan
och är med och drar igång PK-pubben på vårt program.

”Utan engagerade studenter blir det inget N0lle-p, inga kravaller, inga
lunchföreläsningar, inga
studieresor, inte heller
något kaffe och klägg i
baljan”
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Engagera dig, n0llan!
Visst tar det en jäkla massa tid att
hålla på att vara engagerad i saker
och ting på universitetet, men det
är värt varenda minut. Utan nya
engagerade så kommer studentlivet
att stagnera. Det är värt att ta i beaktning att för varje kravall så är det
ett par jävlar som stannar kvar och
städar kårhuset till klockan 08.13 på
morgonen för att folk ska få chansen
att dricka Gränges och hokka.
Så en enkel liten uppmaning till dig
som ny student, engagera dig, i allt
du bara kan och vill! (skriv motioner
till årsmötet också, det blir kul!)

Om Henrik:
Ålder: 23
Bor: Människo-ryd i kollektiv
Inriktning: Statsvtenskap
Bästa utestället: Kårallen

(Organisationerna ovan är slumpmässigt
utvalda)
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Henrik Svensson

Overallen, hur, vad, när?
Ovven kommer utan tvekan
vara det plagg ni håller närmast
hjärtat under studietiden. Det är
plagget ni kommer att skapa flest
minnen i, och pimpa helt fritt.

Ett upp-och-nedvänt märke symboliserar att du inte dök upp på evenemanget, trots att det från början var
planen. Kanske att vår polemiken-redaktör har ett exempel på ett sådant?

Ovven pimpas med märken från
olika evenemang eller personliga
favoriter, samt revärer och ert
namn på höger ben. Revärerna är
strimmor som fästs längs benens
långsidor, och alla program har
olika färger. Förutom det har alla
program dessutom olika färger
på ovven. Vi pol.kandare har till
exempel marinblåa ovvar med rosa
revärer, vilket helt klart är den
snyggaste kombinationen på LiU.
När det gäller märkena finns en
del rekommendationer för hur de
ska fästas, och de kommer här:

Att placera ett märke på baksidan
av benet symboliserar att du ogillat
evenemanget. Märkena fästs allra
enklast med tyglim, men ambitiösare
studenter skulle nog rekommendera
att sy fast dessa. Annars fungerar
säkerhetsnålar när limmet är slut.
Att sy fast namn och revärer är att
rekommendera. Ovven får absolut
INTE tvättas. Dock finns det undantag, som efter ovveinvigningen. Efter
den är ovven riktigt snuskig. Innan
invigningen ska ingenting sys, klistras eller på annat sätt fästas på ovven. Ovven kan också tvättas genom
ett bad i Stångån, vilket inte alltid
gör den renare än innan. Det sista
undantaget för en tvätt av ovven är
om den har tre olika kroppsvätskor
från tre olika personer på sig.

De märken ni håller mest kärt
ska sitta högst upp, så nära hjärtat som möjligt det vill säga.
FLiNS-märket och FBI-märket
betyder mycket för oss nationalekonomer och statsvetare, vilket
innebär att många av oss har dem
högt placerade. FLiNS-märket
finns i två storlekar, där det stora
är tänkt att vara placerad på ryggtavlan.
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Emma Lång
Kommunikatör
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Overallen, hur, vad, när?

Er styrelse iklädd ovvar under förra läsåret!

Polemikenredaktören Anton Johanssons
ovve!
Polemikenredaktören dök aldrig upp
på ”Sensation white” förra året!
Märket sitter därför uppochner.

Nollemiken 2018
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Emma Lång

Kurslitteratur.
Det här med kurslitteratur kan kännas lite överrumplande när man
först börjar på universitetet, därför ska vi nu ge er lite tips på hur ni
kan skaffa kurslitteratur på ett lätt och (relativt) billigt sätt.

BokAB
BokAB ligger i kårhuset Kårallen
och har ett fint utbud av såväl ny
som begagnad
kurslitteratur till ett acceptabelt pris.
Här kan man även köpa pennor,
miniräknare och andra
tillbehör som kan vara bra att ha.

FLiNS Bokbazar
Detta är en Facebookgrupp där
medlemmar i sektionen kan annonsera att
dom antingen säljer eller köper kurslitteratur, jag rekommenderar att gå
med där och försöka
hitta innan man ger sig ut och köper
sprillans nya böcker.

Campusbokhandeln
En hemsida där man enkelt kan
beställa både nya och begagnade
böcker, denna är smidig eftersom att
de har en affär på campus där man
kan hämta ut sina beställningar.
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Bokfadder
Se till att fråga era faddrar under
nollningen om någon kan vara
er bokfadder. Detta betyder att
den personen kan sälja sina gamla
böcker till dig under året då kurslitteraturen sällan ändras från år till
år. Detta är helt klart att rekommendera då det betyder att man aldrig
behöver stressa över att hitta de rätta
böckerna inför en viss kurs.

FLiNS Bokbazar
Detta är en Facebookgrupp där
medlemmar i sektionen kan annonsera att
dom antingen säljer eller köper kurslitteratur, jag rekommenderar att gå
med där och försöka
hitta innan man ger sig ut och köper
sprillans nya böcker.
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Anton Halvars Klintäng

Grön Sektion.
Några sektioner är lite grönare än
andra på Linköpings universitet,
FLiNS och 15 andra sektioner kan
stolt titulera sig som Grön Sektion.

Det råder inga tvivel om att mer
måste göras för miljön, vi måste
bli bättre på att värna om miljön.
I FLiNS bidrar vi till en bättre
miljö genom arbetet som Grön
Vi liksom många andra vill verka för Sektion. Det är ett sätt för alla
en bättre miljö. Det gör vi genom att sektioner att kunna bidra till
en bättre miljö. Stora som små
miljöanpassa vår sektionsverksamhandlingar i vardagen gör skillhet så mycket som möjligt. Arbetet
nad, det kan vara sopsortering,
innefattar allt inom miljöanvändåtervinning, ta cykeln istället för
ning av elprodukter användning av
miljöstationer med mera. Minst lika bilen eller handla mer ekologiskt,
viktigt, om inte mer, verkar vi inom närodlat och vegetariskt. Vi vill
sektionen för att sprida kunskap och uppmuntra och ge kunskap till att
göra miljömedvetna val i vardaengagemang kring miljöfrågor till
gen. Det ska vara lätt att göra rätt!
våra medlemmar.
För första gången hade vi i år under
arbetsmiljöveckan en dag med fokus
på Grön Sektion, tillsammans med
ett flertal övriga Gröna Sektioner
anordnades förra årets succé, klädbytardagen. Alla studenter hade
möjlighet att byta till sig kläder,
böcker- och inredningsprylar. Det
var ett roligt sätt, men även ett hållbart sätt att göra sig av med de saker
en tröttnat på och på samma gång
byta ut dem mot något nytt!
Rebecka Kostet
Arbetsmiljöombud
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STUDERA EN TERMIN

UTOMLANDS
PÅ TOPPRANKADE UNIVERSITET

Studera utomlands och tillgodoräkna dig kurser till
din svenska examen inom nationalekonomi eller
politik från prestigefyllda universitet i bl.a. USA,
Spanien, Australien eller England.

Kostnadsfri
rådgivning och
hjälp med ansökan.
Besök oss på
blueberry.nu

Studera på bland annat:
University of Minnesota
San Diego State University
Universitat Autònoma de Barcelona
University of New South Wales
London South Bank University
University of Auckland
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Politices-studenternas Riksorganisation.
Hej! Jag heter Johan Eriksson och är Ordförande för Politicesstudenternas Riksorganisation och leder organisationen tillsammans med Vice - Ordförande Sam Drougge. Som nybliven
student och medlem i FLiNS är du också medlem i paraplyorganisationen för landets alla politicesstudenter, Politicesstudenternas Riksorganisation.
Vilka är vi?
Vi är en paraplyorganisation som består av sju olika studentföreningar eller kårer. Vi finns i Uppsala, Karlstad, Linköping,
Umeå, Göteborg och Lund. Varje förening har en representan i
styrelsen som även har en ordförande, vice - ordförande, ekonomiansvarig och en sekreterare. Detta gör att styrelsen består av
tio ledamöter.
Vad gör vi?
Vi arbetar för att öka mervärdet av ditt medlemskap. Detta gör
vi exempel via anordning av studieresor och skapandet av samarbeten som knyter studenter samman med arbetsgivare.
Riksorganisationens styrelse sammanträder cirka var tredje vecka
för att diskuterar sätt att föra organisationen framåt. Nyligen har
vi exempelvis utökat vår samverkan med det Statsvetenskapliga
förbundet.
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Hur kan du engagera dig?
Genom att engagera dig i din förenings styrelse har du möjlighet att få rollen som FLiNS Polriks - representant. Det går
även att kandidera till flertalet andra poster inom Polriks på
riksorganisationens valårsmöte.
Johan Eriksson
Ordförande Politicesstudenternas Riksorganisation
Sam Drougge
Vice - Ordförande Politicesstudenternas Riksorganisation
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Det fnns 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 efer en
kravall.
2. Skrivit tenta onykter/full.
3. Kommit till föreläsning dagen efer
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 efer man blivit nekad
inträde.
14. Gått vilse i Ryd.
15. Suttit i Baljan och fkat 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. Haf 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 cykel, hittat den ett halvår senare
ståendes där man lämnade den på
campus.
34. Ha varit på minst tre mellanfester
plus förfest och eferfest samma kväll.
35. Haf 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. Träfat 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 fak under fakdagen.

