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Redaktören.
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Nu sitter jag här bakom 
tangenterna igen, jag måste 
erkänna att jag har saknat 
det en aning, det var ett tag 
sedan jag skrev en redaktör-
sida. Senast var under mitt 
sista gymnasieår, en solig 
majdag som denna, en sli-
ten gymnasieungdom som 
egentligen bara ville vara ute 
och dricka öl och fira att jag 
snart skulle ta gymnasieexa-
men.

Det finns likheter och skill-
nader mellan de sidor jag 
skrev då och den jag skriver 
idag. Jag är inte längre en 
gymnasieungdom, jag ska 
inte ta någon examen, i alla 
fall inte på ett tag. Det är dä-
remot en solig majdag, jag är 
ganska sliten efter ett långt 
läsår och ja, jag vill fortfaran-
de ut och dricka öl.

Varför tog jag då på mig det-
ta uppdrag om det nu är så 
jobbigt undrar ni kanske då?

Svaret är mycket enkelt: 
Även om jag är trött, sli-
ten, det är sol ute och jag 
är ölsugen så tycker jag så 
fruktansvärt mycket om att 
uttrycka mig i skrift och vara 
kreativ. Jag ångrar inte en 
sekund jag lade ner på vår 
gamla gymnasietidning och 
jag ångrar inte en minut jag 
lägger ner här.

Jag vill egentligen hålla mig 
kort den här gången och säga 
tack, stort tack för att jag fick 
det här förtroendet och jag 
lovar att jag ska göra mitt allra 
bästa för att förtjäna ert för-
troende och, slutligen är det 
en ära att få presentera för er, 
vårt första nummer för verk-
samhetsåret!

Tack.

Anton Johansson 
Chefredaktör
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Ordförande.
”Solen skiner himlen är blå, 
hela campus taggar UK”
Efter några kämpiga måna-
der
med snö, grå himmel och
permanent kall motvind har
vädret äntligen vänt.

Dagarna blir längre och solen
visar sig igen, nu cyklar vi 
istället i varm permanent 
motvind.
Våren är här, Linköping
blomstrar och hela staden 
kryllar med liv.

Att det nu nekar mot sommar
betyder att en till termin är
avklarad. För min del har 
första
året är på pol.kand varit
transformativt. Tiden från
uppropet till nu, nästan nio
månader, men ändå känns 
det
som om det bara har varit 
några dagar. Tiden går fort 
när man har kul.

Jag vill börja med att tacka 
förra styrelsen, FBI och alla 
andra
sektionsaktiva för deras
engagemang som gjorde det
förflutna verksamhetsåret helt

fantastisk. Allt från N0lle-P, 
över sittningar, musikhjälpen, 
Pol.Ar och så mycket mer. 
Allt detta hade inte varit möj-
ligt utan er! 

En ny styrelse började i april 
sitt arbete och jag är helt 
säker att
det här gänget, med underla-
get vi har fått från förra styrel-
sen,
kommer kunna göra ett helt
fantastiskt arbete under
kommande verksamhetsåret.

Glad sommar allesammans!
Vi ses!

Thomas Kästner
Ordförande
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Chefen.
Nu har jag snart klarat mitt 
första år på Politices Kandi-
datprogrammet. Och det är 
lite smått läskigt att det känns 
som att jag började igår, tiden 
har bara rusat förbi. Men oj 
vad roligt jag har haft! Höst-
terminen var fylld av många 
sittningar, komma in i plug-
get igen och lära mig hitta i 
Linköping. Ryd är fortsatt en 
labyrint som jag kanske aldrig 
kommer lära mig ta mig runt 
i. 

Under vårterminen fick jag 
veta att jag blivit vald till 
Chef i FBI 18/19. Det kändes 
fantastiskt och sedan dess har 
min tid bestått av att sakta 
men säkert få testa på hur det 
är att vara sektionsaktiv. Det 
är mycket jobb men också 
väldigt kul. Att få chansen 
tillsammans med alla andra i 
FBI 18/19 att planera många 
roliga aktiviteter inför nästa 
år känns som en ynnest. Vi är 
taggade och jag kan knappt 
bärga mig tills N0lle-P och 
mitt verkliga jobb med alla 
events drar igång kort däref-
ter. Jag hoppas alla får en fan-
tastisk sommar med mycket 
sol, bad och glass så ses några 
utav oss till hösten igen! 

”Ryd är fortsatt en 
labyrint som jag 
kanske aldrig kom-
mer lära mig hitta i”

Olivia Dyvling 
FBI-Chef
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FLiNS-styrelsen 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 riktning!

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. Sek-
tionsmailen besvaras inte av sig själv!
Vad vill du bli när du bli stor?: Kanske vuxen?

Aïcha 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.

Polemiken nr 2 2018
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Elin Rylander - Kassör

Kontakt: kassor@flins.org
Hemhemma: Linköping 
Vem är du?: Jag är en glad person som är bra på att ha all-
deles 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 sektio-
nens 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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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!!

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 - Utbildningsbeva-
kare

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 studen-
ter. Utöver det fungerar jag som en koppling från utbild-
ningens 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 livsför-
brukning av Lucky Strike.
Vad vill du bli när du bli stor? Professor i statsvetenskap.
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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 cam-
pus. Utöver arbetet som arbetsmiljöombud är jag även
ansvarig för miljöarbetet då FLiNS är en Grön Sektion.
Bästa minne från tiden på universitetet? Definitivt Mün-
chen Hoben!
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två sa-
ker, 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.

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.
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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 cam-
pus. Utöver arbetet som arbetsmiljöombud är jag även
ansvarig för miljöarbetet då FLiNS är en Grön Sektion.
Bästa minne från tiden på universitetet? Definitivt Mün-
chen Hoben!
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två sa-
ker, 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.

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.

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 utexamine-
rade. Mitt jobb är bland annat att hitta alumner till våran 
arbetsmarknadsdag, Polar och att anordna examensittning-
en.
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 Politicesstu-
denternas Riksorganisation, dels anordnar vår arbetsmark-
nadsdag 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 sa-
ker, 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 tjänste-
mannakarriär inom EU!
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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 minne-
na 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 ansva-
rar 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 batteri-
tid och snus.
Vad vill du bli när du bli stor? En rabiat feminist.
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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 minne-
na 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.

Olivia Smeds - FBI-kassör

Kontakt: Återkommer
Hemhemma: Åland 
Vem är du? (Se sida 16)
Vad gör du i styrelsen? Håller ett gott samarbete mel-
lan FBI och FLiNS tillsammans med chefen.
Bästa minne från tiden på universitetet? (Se sida 16)
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två 
saker, vad väljer du? (Se sida 16)
Vad vill du bli när du bli stor? (Se sida 16)

Olivia Dyvling - FBI-Chef

Kontakt: fbichef@flins.org
Hemhemma: Stockholm 
Vem är du? (Se sida 14)
Vad gör du i styrelsen? I Flins sitter jag med för att 
underlätta samarbetet mellan styrelsen och utskottet, 
FBI. Det handlar mycket om att ha en öppen dialog 
och informera om när vi hade tänkt anordna aktiviteter 
så att det inte krockar med styrelsens planer. Vi jobbar 
båda för att alla studenter ska ha så roligt som möjligt 
och då kan vi inte konkurrera med varandra.
Bästa minne från tiden på universitetet? (Se sida 14)
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två 
saker, vad väljer du? (Se sida 14)
Vad vill du bli när du bli stor? (Se sida 14)
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FBI 18/19.
FBI 17/18 har nu blivit pateter, vi tackar dem 
för ett fantastiskt år. Åtta nya agenter träder 
nu in i rollen som FBI. Vi önskar de lycka till 
med allt partajanordnande, allt partajande 
och med nolle-p!

Här är dem!

Olivia Dyvling - Chef

Kontakt: fbichef@flins.org
Hemhemma: Stockholm 
Vem är du? Jag är precis som min käre FBI-far en opti-
mistisk pessimist. Men något jag verkligen uppskattar 
är en hemmakväll med trevligt sällskap, god mat och ett 
gott glas rödvin. Jag äger en katt och har en tendens att 
spendera liiiite för mycket pengar på kattgodis. Vill ni 
hitta mig så finns jag troligtvis någonstans mellan Johan-
nelund och Campus Valla.
Vad gör du i FBI? I FBI har jag det yttersta ansvaret att 
se till så att det händer saker och att vi håller i många ro-
liga events och aktiviteter under nästkommande år. Det 
är en rolig post och jag lär mig mycket om arbetsledning.
Bästa minne från tiden på universitetet? Mitt bästa 
minne är när jag fick veta att jag hade blivit vald som 
Chef för FBI 18/19.
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två 
saker, vad väljer du? Jag skulle ta med mig, 1. Choklad 
2. Rödvin
Vad vill du bli när du bli stor? När jag blir stor vill jag 
bli något som utmanar mig och gör mig glad. Oklart 
vilken specifik yrkesroll det är.
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Lovisa André - General

Kontakt: fbigeneral@flins.org
Hemhemma: Mantorp 
Vem är du? Jag är 20 år och född och uppväxt utanför 
Linköping i lilla byn Mantorp. När jag var 18 år flyttade jag 
till Paris och bodde där ett år, vilket har gjort kärleken till 
det landet ännu större (fråga mina vänner - jag slutar aldrig 
tjata om det landet). På fritiden spelar jag fotboll och är 
fotbollsdomare och övrig tid försöker jag träffa vänner och 
familjen. 
Bästa minne från tiden på universitetet?
Mitt bästa minne från universitetet är svårt att välja, jag 
skulle vilja välja två stycken. Dels så är det ju så klart nolle-P 
där man fick träffa alla i klassen för första gången och ha 
riktigt kul tillsammans. För det andra är det FLiNS-resan 
2017 som gick till Berlin - jag tror aldrig jag kommer att ha 
så kul igen i hela mitt liv. Vi körde karaoke så att glasrutor-
na nästan sprack, och trots att vissa kvällar slutade i tårar 
och jag hade feber större delen av resan kommer jag bara 
minnas hur kul vi hade.
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två sa-
ker, vad väljer du? Jag hade tagit med mig en kompis (som 
kan lista ut hur vi ska ta oss därifrån, jag är helt kass när 
det gäller praktiska saker) och mat.
Vad vill du bli när du bli stor? När jag blir stor vill jag bli… 
nää jag vill inte bli stor.
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Lina Hansson - Tryck och spons

Kontakt: fbitryckspons@flins.org
Hemhemma: Stockholm 
Vem är du? Tjej som älskar att äta och sova.
Vad gör du i FBI? Min huvuduppgift är att ordna allt som 
har med tryck och kläder att göra som till exempel märken 
och våra fantastiska nolle-p-tröjor. Min andra uppgift är att 
tillsammans med Andreas samla in all spons under året.
Bästa minne från tiden på universitetet? Ovveinvigning-
en, lätt!
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två 
saker, vad väljer du? Ka$$ören och en iPad (måste kunna 
beställa onlinepizza).
Vad vill du bli när du bli stor? Provsmakare!

Olivia Smeds - Ka$$ör

Kontakt: Återkommer
Hemhemma: Åland 
Vem är du? En tråkig, arg och trött finne.
Vad gör du i FBI? Jag har hand om pengarna.
Bästa minne från tiden på universitetet? Flinsresan!
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två 
saker, vad väljer du? FBI-kortet och iPaden (ping Tryck & 
spons)
Vad vill du bli när du bli stor? Den som lever får se
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Felix Knutsson - Husmor

Kontakt: fbihusmor@flins.org
Hemhemma: Stockholm 
Vem är du? En mogen man i sina bästa år med en sällan 
skådad talang för att ramla, med och utan cykel.
Vad gör du i FBI? Förtrycker lögnen att ”man kan ha 
lika roligt utan alkohol” med kopiösa mängder fulvin, 
samt ser till att de små liven får något i magen därtill.
Bästa minne från tiden på universitetet? Dagen detta 
skrivs, när Falafel house öppnade på campus och sålde 
rullar för 25 pix, inklusive dryck!
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två 
saker, vad väljer du? Spons & tryck samt en mobiltele-
fon så fixar han en båt hem på nolltid.
Vad vill du bli när du bli stor? Jag är en simpel man, 
men en staty rest i min ära vill jag ha.

Julia Wahlström - Sittning och gyckel

Kontakt: fbisittninggyckel@flins.org
Hemhemma: Stockholm 
Vem är du? En pratsam och energisk 22-åring som är 
svag för cola och oliver.
Vad gör du i FBI? Inom FBI är jag ansvarig för att pla-
nera alla årets roliga sittningar för programmet. Utöver 
det är jag gyckelansvarig vilket gör mig ansvarig för att 
boka gyckel och tillsammans med mina andra FBI:are 
skriva gyckel som vi kommer framföra för vårt program 
eller något annat program på LiU.
Bästa minne från tiden på universitetet? Nolle-p var 
en av de roligaste minnena jag har, jag blev väldigt bra 
bemött och lärde känna många nya vänner.
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två 
saker, vad väljer du? En vän, då jag är väldigt pratsam av 
mig och lätt blir sällskapssjuk, samt coca cola då det är 
bästa drycken!
Vad vill du bli när du bli stor? En fråga som jag håller 
på att ta reda på!

Olivia Smeds - Ka$$ör

Kontakt: Återkommer
Hemhemma: Åland 
Vem är du? En tråkig, arg och trött finne.
Vad gör du i FBI? Jag har hand om pengarna.
Bästa minne från tiden på universitetet? Flinsresan!
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två 
saker, vad väljer du? FBI-kortet och iPaden (ping Tryck & 
spons)
Vad vill du bli när du bli stor? Den som lever får se
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Andreas Bergström - Spons och Tryck

Kontakt: fbisponstryck@flins.org
Hemhemma: Skellefte 
Vem är du? En ung man från norr som är intresserad av 
musik, sport och världsliga problem.
Vad gör du i FBI? Jag har ansvar för att vi får in pengar 
till de evenemang vi håller i och ger möjlighet för våra 
sponsorer att medverka. Sen har jag även ansvar för det 
tryck vi behöver till fester, kläder etc.
Bästa minne från tiden på universitetet? Min första spel-
ning med Y-bandet. Det var på München Hoben under 
min nollning på Pol Kand-programmet så det var extra 
roligt att ha alla Pol Kand där.
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två 
saker, vad väljer du? Skal från sköldpaddor och rygghår. 
Det funkade för Jack.
Vad vill du bli när du bli stor? Aningen större och finans-
minister

Anna österberg- info/pr/webb/stripp

Kontakt: Kommer om en framtid.
Hemhemma: Örebro. 
Vem är du? En lillgammal och realistisk (pessimistisk) när-
king med en stor kärlek till kaffe, blommor och att dricka 
vin. Har även en stor oförståelse för när människor inte 
är minst en kvart tidiga till saker då jag är tidspessimisten 
själv och tror det tar tjugo minuter att gå från Colonia till 
C-huset.
Vad gör du i FBI? Jag ansvarar för att all information om 
våra evenemang når ut till studenterna främst via våra so-
ciala medier. Jag trixar och donar även med det mesta som 
har med design & layout att göra, och har även ansvaret 
för PR-veckorna inför SunTrip och även nu vår återuppli-
vade fest, MonarKKen. Kort och gott så ser jag helt enkelt 
till att FBI syns och höörs över campus både i tid och otid.
Bästa minne från tiden på universitetet? Det måste vara 
SunTrip-helgen! Majoriteten av bra minnen är dock hem-
ligstämplade inom FBI..
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två 
saker, vad väljer du? Massor av halloumi och vin.
Vad vill du bli när du bli stor? Ihågkommen som genera-
tion för ett grymt SunTrip 2019.
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Andreas Bergström - Spons och Tryck

Kontakt: fbisponstryck@flins.org
Hemhemma: Skellefte 
Vem är du? En ung man från norr som är intresserad av 
musik, sport och världsliga problem.
Vad gör du i FBI? Jag har ansvar för att vi får in pengar 
till de evenemang vi håller i och ger möjlighet för våra 
sponsorer att medverka. Sen har jag även ansvar för det 
tryck vi behöver till fester, kläder etc.
Bästa minne från tiden på universitetet? Min första spel-
ning med Y-bandet. Det var på München Hoben under 
min nollning på Pol Kand-programmet så det var extra 
roligt att ha alla Pol Kand där.
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två 
saker, vad väljer du? Skal från sköldpaddor och rygghår. 
Det funkade för Jack.
Vad vill du bli när du bli stor? Aningen större och finans-
minister

Anna österberg- info/pr/webb/stripp

Kontakt: Kommer om en framtid.
Hemhemma: Örebro. 
Vem är du? En lillgammal och realistisk (pessimistisk) när-
king med en stor kärlek till kaffe, blommor och att dricka 
vin. Har även en stor oförståelse för när människor inte 
är minst en kvart tidiga till saker då jag är tidspessimisten 
själv och tror det tar tjugo minuter att gå från Colonia till 
C-huset.
Vad gör du i FBI? Jag ansvarar för att all information om 
våra evenemang når ut till studenterna främst via våra so-
ciala medier. Jag trixar och donar även med det mesta som 
har med design & layout att göra, och har även ansvaret 
för PR-veckorna inför SunTrip och även nu vår återuppli-
vade fest, MonarKKen. Kort och gott så ser jag helt enkelt 
till att FBI syns och höörs över campus både i tid och otid.
Bästa minne från tiden på universitetet? Det måste vara 
SunTrip-helgen! Majoriteten av bra minnen är dock hem-
ligstämplade inom FBI..
Du ska släppas på en öde ö och du får ta med dig två 
saker, vad väljer du? Massor av halloumi och vin.
Vad vill du bli när du bli stor? Ihågkommen som genera-
tion för ett grymt SunTrip 2019.

Jag heter Anton och jag är FLiNS 
utbildningsbevakare för verksam-
hetsåret 18/19. 

Det kanske är många som inte vet 
vad utbildningsbevakaren faktiskt 
gör. Många av er som läser detta
känner säkert att det finns många 
väldigt bra kurser men även vissa 
kurser som inte är så bra i
programmet. Då kanske ni undrar 
hur de bra kurserna faktiskt har 
blivit så bra. Det är helt enkelt
med hjälp av er studenter!

Mitt huvudsakliga jobb som ut-
bildningsbevakare är att utvärdera 
kurserna under sektionen
tillsammans med lärarna för att se 
till att de utvecklas och blir så bra 
som möjligt. Detta
samarbete med lärarna skulle vara 
helt värdelöst utan era fantastiska 
svar på
kursutvärderingarna som läggs 
upp i Studentportalen, så jag vill 
verkligen trycka på att dessa är
viktiga. Lärarna tar verkligen till 
sig av kritiken de får och de an-
vänder den för att förbättra
kurserna, er feedback är alltså 
ovärderlig!

Ett av mina andra ansvarsområ-
den är att genomföra något som 
kallas för SU-projektet. Detta
projektet genomförs av hela styrel-
sen och går ut på att främja sektio-
nen på något sätt. Tidigare
år har de exempelvis arrangerat 
FLiNS-pubar för att stärka gemen-
skapen inom sektionen.
SU-projektet är någonting som 
startas upp i september så vi har 
inte bestämt oss för vad vi ska
göra ännu men ni kan vara säkra 
på att styrelsen håller på och pla-
nerar flitigt.
En annan sak jag har ansvar för är 
att finnas som kontaktperson om 
ni studenter har några
separata frågor angående kurs-
innehållet som ni vill att jag tar 
vidare, då försöker jag lösa detta
med hjälp av mina tillgängliga re-
surser varav en av dom är StuFFs 
utbildningsutvecklare. Om ni
har några speciella frågor så kan 
jag alltid nås på via min mail: ut-
bildningsbevakare@flins.org.

Anton Halvars Klintäng

”Detta samarbete med 
lärarna skulle vara helt 
värdelöst utan era fan-
tastiska svar på kursut-
värderingarna”

Utbildningsbevakare.
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Ett år senare...
Läsåret 2017/18 går mot 
sitt slut och jag avrundar 
mitt första år som univer-
sitetsstudent, och vilket år 
det har varit! Ångrar inte 
för en sekund att jag valde 
Linköping och Pol. Kand.

Det är nu snart två ter-
miner sedan jag klev in 
genom C-husets dörrar för 
att gå på uppropet. Väldigt 
nervös, förväntansfull och 
studiemotiverad satte jag 
mig ner i bänkraderna och 
lyssnade på Peter Anders-
sons korta föredragning om 
programmet jag snart skul-
le börja läsa. Detta är två 
terminer sedan, så mycket 
har hänt sedan dess och det 
tänkte jag redogöra för lite 
kort.

Allting började med mot-
tagningen, n0lle-p, en 
fantastiskt rolig upplevelse 
som jag har så många skäl 
att vara glad över att ha 
upplevt. En stor eloge ska 
riktas till FBI och FLiNS 
gamla styrelse för det jobbet 
de lade ner. Därefter satte 
studierna igång på riktigt 
och det har helt ärligt känts 
som om kurserna bytt av 
varandra med en rasande 
fart, statsvetenskap, ekono-
mi, juridik, allt eftersom lär 
man sig se hur dessa sam-
verkar och nya perspektiv 
uppenbarar sig. Visst har 
det varit svårt periodvis, 
med på det stora hela taget 
har studierna varit självför-
verkligande och i största 
allmänhet mycket givande.
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Ett år senare... Vi har varit i Berlin, en suc-
céresa skulle nog de flesta 
hålla med om, jag ar fort-
farande lite dåligt samvete 
över att jag försov mig och 
missade svenska ambassa-
den, men det är väl sådant 
som händer antar jag.

Jag har fått chansen av er 
medlemmar i föreningen 
att bli chefredaktör för po-
lemiken, en chans till fören-
ingsengagemang på univer-
sitetet, något jag är oerhört 
glad över att få uppleva. Jag 
lovar att jobba hårt! 

Jag har hittat engagemang 
vid sidan av studierna, 
förstärkt mitt samhällsenga-
gemang och känslan av att 
kunna vara med och på-
verka. Jag fick förtroendet 
att företräda studenterna i 
kårfullmäktige, ett uppdrag 
som jag tar på största allvar 
och som jag även är mycket 
glad över att få ägna mig åt.

Jag är nu en Linköpings-
student, jag är det med 
stolthet och med glädje 
och jag kommer fortsätta 
att vara det mina komman-
de år.

Tack alla för i år, ha en 
fin sommar!

Anton Johansson

Så sammanfattningsvis så 
är jag väldigt till freds med, 
iallafall det mesta. Jag ser 
fram emot kommande läsår 
och jag hoppas innerligt att 
det blir lika givande som 
detta har varit. För att av-
sluta kan jag konstatera att: 

Jag är nu en Linköpingsstu-
dent,  jag är det med stolt-
het och med glädje och jag 
kommer fortsätta att vara 
det kommande år framöver.

Tack alla för i år, ha en fin 
sommar!
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Flins i huvudstaden.
Enligt tradition begav sig ett 
gäng FLiNSare i mitten av 
april till Stockholm för att 
undersöka huvudstaden och 
se sig omkring i arbetslivet.

Det var nästan 30 FLiNSare 
som samlades vid blå havet 
07.00 en torsdag i april för att 
bege sig till Stockholm. Resan 
började med att bussen hade 
råkat ut för problem och vi 
fick vänta. Som tur var hade 
våren - läs sommaren - redan 
börjat och vi kunde alla sitta 
ute och prata med varandra, 
en bättre start på dagen. Halv 
åtta kom bussen och hämtade 
oss och vi gav oss iväg.

Trots förseningen var vi fram-
me i Stockholm redan klockan 
tio och eftersom vårt besök på
Riksrevisionen inte började 
förrän klockan elva delade 
gruppen på sig och vi spen-
derade en timme på diverse 
caféer. När klockan sedan blev 
elva samlades vi vid Riksrevi-
sionen igen och det blev dags 
för vårt första studiebesök.

I lobbyn fick vi alla namnskyl-
tar, vilket kändes väldigt offici-
ellt, därefter fick vi träffa Sara 
och Tommi som berättade för 
oss om arbetet på Riksrevision-
en. Riksrevisionen är en myn-
dighet som granskar statens 
finanser, och hjälper
till att förbättra statens arbete 
samt ger en starkare insyn i 
statens arbete. Sara och Tom-
mi berättade för oss hur de 
arbetar på revisionen och om 
dem granskningar de varit 
delaktiga i. Efter det blev det 
frågestund där gruppen kom 
med många intressanta frågor. 
Sara och Tommi skapade en 
atmosfär som både var lärorik 
och intressant, och vi gick alla 
från Riksrevisionen nöjda med 
vårt besök.
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Efter lunch var det dags för 
vårt andra besök vilket var på 
Utrikesdepartementet.
Utrikesdepartementet är ett 
departement under regering-
en som - går att lista ut med 
namnet - arbetar med utrikes-
relaterade frågor. Där fick vi 
först en frågestund med en 
diplomat som arbetar på UD. 
Han berättade för oss om hur 
det är att vara diplomat, på 
vilka olika ställen och länder 
han jobbat och hur man blir 
diplomat. Han svarade på alla 
våra frågor och gav tips och 
råd inför praktik och studier. 
Efter att ha pratat med honom 
fick vi en lyssna på Gunnar 
som jobbar på UDs kommuni-
kationsenhet. Han berättade 
för oss om arbetet på UD, hur 
politiken påverkar deras arbete 
och hur vägen till en karriär 
på UD ser ut. Besöket varade i 
nästan två timmar och jag vet 
säkert att UD är en eventuell 
framtida arbetsplats för många 
av oss.

Då bussen inte gick tillbaka 
mot Linköping förrän 18.00 
hade vi alla lite tid på oss att
utforska vår huvudstad. Väl på 
bussen och på väg hem igen 
hade vi tid att smälta våra
studiebesök och kunde efteråt 
kanske med lite mer motiva-
tion plugga inför nästa tenta.

Aicha Petersson Kone
Vice-ordförande

Text: Aicha Petersson Kone
Foto: Emma Lång

”Jag vet säkert att 
UD är en eventuell 
framtida arbetsplats 
för många av oss”
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Blodbuss-Situationen.
Alltså ni känner igen 
känslan, man har glömt 
den där trötta matlådan 
med makaroner och falu-
korv hemma i kylen och 
sitter på en föreläsning 
med någon som snackar 
om EU med en monoton 
röst. Då vet man att det 
finns en räddning, en 
räddning som heter Al-
mas och som kostar 35:- 
(utan dricka, lite torrt 
men det funkar). Den 
räddningen har funnits 
för mig många gånger 
då jag inte alltid får ihop 
mitt svåra livspussel (Som 
innefattar att kröka på 
kravaller, kolla på memes 
och emellanåt läsa kurs-
litteratur).

Men en varm dag i April 
fanns den där räddning-
en inte där för mig. Jag 
såg rött. En stor buss 
hade parkerat vid blå 
havet och jagat bort alla 
vackra matvagnar. Jag 
blev förkrossad och blev 
tvungen att ta ett sms-lån 
för att finansera min sal-
lad på Amigo. Detta är ju 
helt orimligt, att en röd 
buss ska få köra bort alla 
matvagnar, näääe gud vet 
vad. Jag ger gärna blod, 
det handlar inte om det, 
det är bara det principi-
ella att de tar bort min 
möjlighet till en hederlig 
falafel för 35 kr. Detta 
kommer nog mynna ut 
i en till motion, var så 
säkra! // Henke

”Jag ger gärna blod, det 
handlar inte om det, 
det är bara det principi-
ella att de tar bort min 
möjlighet till en heder-
lig falafel för 35 kr”

Henrik Svensson
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Inside-info.
Har ni precis som jag undrat 
vad i hela friden som händer 
utanför Kårallen? Varför går 
det inte att cykla förbi utan att 
köra på ett gäng lärarstuden-
ter som täcker upp hela den 
smala passagen. Men törsta 
inte längre, polemiken har fått 
inside-info om vad som pågår, 
hör och häpna.

Något som med största säker-
het inte har gått någon förbi 
är att framkomligheten mellan 
A-huset och Kårallen har varit 
problematisk den senaste tiden. 
Det kan tyckas oförlåtligt att vi 
studenter får lida på grund av 
detta ”röriga” arbete. Vi kan 
dock försäkra er om att ni alla 
kommer att förlåta arbetet när 
terminen inleds till hösten. 
Vad det nämligen är fråga om 
här är ett arbete som sponsras 
av Gränges, ja ni hörde rätt, ni 
kanske trodde att det var vatten-
ledningar eller värmeledningar 
eller något annat tråkigt men 
nej.

Vi kan avslöja att det är fråga 
om en ÖL-PIPELINE till Kåral-
len!

Gränges kommer alltså att flöda 
i oändlig volym under nästa års 
kravaller. Vilken grej va? Så tänk 
på detta nästa gång du kör en 
svär-ramsa för att det absolut inte 
går att cykla förbi, tänk på all kall 
öl detta kommer betyda i höst. Vi 
väntar med spänning på att detta 
nya projekt är färdigt.

Artikeln är en parodi?
Har jag ryggen fri nu?

Anton Johansson



Gissa
Polkandaren.

Skicka din gissning till polemikredaktor@flins.org innan den 
31 augusti 2018

Vinnaren av ett hemligt pris presenteras till hösten!
(Personen på bilden har givit sitt samtycke till deltagande!)


