
Välkommen! 

Du har blivit antagen till Pol.kand-programmet, master-program 
eller frikurs inom statsvetenskap och nationalekonomi vid 
Linköpings Universitet. Grattis! 

 
FLINS (Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare) är den sektion vid 
Linköpings Universitet som vänder sig till er som på Mastersnivå valt att studera statsvetenskap, 
nationalekonomi eller International and European relations. Vi vänder oss även till de som läser 
frikurser i statsvetenskap och nationalekonomi, samt Politices Kandidatprogram.  
 
Sektionen spelar en stor roll när det kommer till att förgylla tiden som student. Vi fungerar som 
en direkt länk mellan studenterna, studentkåren och universitetet. Detta innebär att vi bland annat 
ska kvalitetssäkra din utbildning och vara din kontakt med programledningen, på så sätt är vi 
med och påverkar den akademiska delen av din period i Linköping. Som medlem i FLINS blir 
man även medlem i studentkåren. Detta premieras via rabatterade priser och förmåner på 
aktiviteter under året. 
 
Viktigt att poängtera är att man blir del av en gemenskap där FLINS är den gemensamma faktorn 
för ovan nämnda kurser och program. Vi har olika utskott som arbetar med studiesociala 
aktiviteter och fester för att stärka sektionsandan. Vi anordnar varje år även er 
arbetsmarknadsdag samt en europaresa, som i år går till Köpenhamn i slutet av oktober. Inom 
sektionen finns det även många olika arbetsområden. För den som är sugen på att engagera sig 
vid sidan av studierna är ett aktivt sektionsengagemang ett roligt och lärorikt sätt att samla på sig 
erfarenheter.  

Det du kan göra i väntan på att vi ses vid terminsstarten är att kika in vår hemsida www.flins.org 
och "Gilla” FLINS på Facebook och flinsliu på Instagram. Där får du löpande information om 
vad som händer inom sektionen. Har du några frågor rörande sektionen, kåren, universitetet, 
arbetsmiljö eller din utbildning så tveka inte att höra av dig till oss. Du kan maila 



sektionsstyrelsens ordförande Linnea Gullarbergs på ordforande@flins.org, utbildningsbevakare 
Jakob Segerlind på utbildningsbevakare@flins.org, arbetsmiljöansvarig Klara Jonsson Jos på 
amo@flins.org eller masteransvarig Linnea Paz Eriksson på masteransvarig@flins.org.  

Vi i styrelsen önskar dig än en gång hjärtligt välkommen. Ha en fin sommar, vi ser fram emot att 
träffa dig!  
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