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Om Polemiken
Polemiken är en medlemstidning 
för Föreningen Linköpings Natio-
nalekonomer och Statsvetare vid 
Linköpings universitetet. Tidnin-
gen publiceras fyra gånger per år, 
inklusive Nollemiken vilket
är ett specialnummer. Verksam-
heten hos FLiNS är ideell och par-
tipolitiskt, fackligt samt religiöst 
obunden. Alla skribenter
ansvarar för sina egna personliga 
åsikter. Det yttersta ansvaret ligger 
dock på chefredaktör och even-
tuella kommentarer skickas därför 
direkt till denne.
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REDAKTÖRENS UTTÅG
Vårtider är här! Dock inte fullt lika glada som de brukar 

vara. Sporter och konserter blir inställda titt som sätt och 
solens strålar får avnjutas genom fönstret hemifrån istället 
för i parker. Men trots att världen befinner sig i en global 

paus trummar FLiNS på som vanligt!

Dagar spenderade i samma stol 
i samma rum blir snabbt trött-
samt. Men det har gett mig tid 
att upptäcka saker i mitt rum 
som jag aldrig annars hade 
hittat. Häromdagen märkte jag 
exempelvis att handdukshäng-
aren i mitt badrum som jag 
använt i över två års tid har en 
värmefunktion. Bara en sån sak!

Samtidigt som våren gör entré 
så är det även dags för oss i 
styrelsen 19/20 att göra utträ-
de. 

Lika snabbt som jag tog mig 
an äran som chefredaktör är 
det nu dags för mig att lämna 
över den. Tiden har flugit fram 
vilket sägs vara att signum för 
att man har haft det roligt och 
visst jäklar har jag haft det ro-
ligt! Dels för att styrelsearbetet 
och allt vad det medfört i sig 
har varit grymt kul men också 
för att jag har fått uppleva det 
med alla fantastiska individer i 
styrelsen! 

Jag vill tacka styrelsen för visat 
förtroende och ett väl genom-
fört arbetsår. Jag är säker på att 
nästa styrelse kommer att göra 
ett minst lika bra jobb och att 
nästa polemikenredaktör kom-
mer att utveckla denna tidning 
ännu mer!

Tack för mig!

Patrik Johansson, Chefredaktör 
FLiNS



ORDFÖRANDES SISTA ORD
Corona, distansutbildning och inget kaffe i Baljan tills vi-
dare. Corson ekar tomt utan cyklar och ingen vet hur det 

blir med terminens sista kravaller. Det låter dystopiskt, eller 
hur?

Det är minst sagt en märklig 
situation vi alla befinner oss i 
just nu. Själv är mina händer 
torra likt en öken efter att fre-
netiskt tvättat händerna. Ibland 
känns det som att jag klättrar 
på väggarna inne i lägenheten, 
något som jag tror är ge-
mensamt för de flesta. Jag vill 
betona hur
viktigt det är för alla att ta sitt 
ansvar, särskilt när påsken står 
runt tröskeln. Om ni plane-
rar att åka hem-hem, tänk på 
riskgrupperna och följ folkhäl-
somyndighetens direktiv.

Detta är sista gången jag skri-
ver i Polemiken som ordföran-
de för FLiNS, något som känns 
“fjuttigt” att skriva om i dessa 
tider. MEN! Jag kommer att 
göra det ändå. Först och främst 
vill jag tacka alla som jag har 
fått arbeta med under mitt 
verksamhetsår, ni har varit
fantastiska.

Jag ångrar inte för en sekund 
att jag skickade iväg min 
ansökan till valberedningen. 
Det är något speciellt att vara 
sektionsaktiv och jag vill upp-
mana alla att engagera inom 
sektionen någon gång under 
studieperioden.
Avslutningsvis vill jag önska 
den nya styrelsen lycka till, 
jag tillsammans med styrelsen 
19/20 är övertygande om att 
de kommer kunna göra ett 
strålande jobb!

Tack för den här tiden,
Linnéa



CHEFEN HAR ORDET EN SISTA 
GÅNG

Hej, alla glada studenter. Vin-
tern har varit lång men tack 
vare global uppvärmning inte 
särskilt kall! Förhoppningsvis 
börjar vinterdepressionen lägga 
sig nu när vi går mot ljusare ti-
der och när årets varmaste helg 
ligger runt hörnet. Nu nalkas 
våren och det innebär att det 
inte är långt kvar tills FLiNS får 
såväl en ny styrelse som ett 
nytt studiesocialt utskott, tillika 
FBI!

Engagemanget har varit stort 
bland ettan och rekordmånga 
har sökt vilket gör vårt jobb 
som sektionsaktiva så mycket 
roligare. Jag är säker på att den 
nya styrelsen och nya FBI kom-
mer att välkomnas med öppna 
armar! 

Det är också med blandade 
känslor vi i generationen 19/20 
framåt sommaren drar oss 
tillbaka- för många väntar nya 
äventyr i form av utbytestermin 
i ett annat land under tred-
je året. Därför skulle jag vilja 
avsluta den här texten med att 
tacka så hjärtligt för den här 
hösten och vintern och framför 
allt önska stort lycka till, vad du 
än tar dig an! 

Alva Bengtsson, 
FBI-chef 19/20 



Vi i FLiNS vill passa på att tacka samtliga företag, medarbe-
tare och gäster för att ni gjorde Pol.Ar 2020 till den 

grymma dag det blev. En speciell eloge går till Isadora 
Freberg som ansvarade för hela dagen, grymt jobbat!







TVÅ FÖRBUND
BLIR ETT

Vi skapar ett nytt förbund.  
För dig som investerar i en 
akademisk utbildning.



TVÅ FÖRBUND
BLIR ETT

Vi skapar ett nytt förbund.  
För dig som investerar i en 
akademisk utbildning.

Under årsmötet klubbades två motioner igenom som FLiNS 
är väldigt glada och taggade på! Jag tog kontakt med en 
representant från vardera motion, Maja Uggla och Anton 

Melldahl, för att höra mer om deras utskott.

Vad handlar motionen om för 
de som inte har hört?
Motionen handlar om att åter-
införa ett utskott som anordnar 
aktiviteter utöver PK-pubens- 
och FBIs verksamhet! Tanken är 
att vi även ska samarbeta med 
de andra utskotten i sektionen!

Hur kom ni på idén för           
motionen?
Jag och Samuel Elm satt en 
trött förmiddag och försökte 
plugga men började istället 
spåna på roliga saker att göra 
inom sektionen. Vi kom fram 
till att ett aktivitetsutskott hade 
varit ett kul komplement till de 
övriga utskotten och bestämde 
oss därefter för att försöka om-
vandla idén till verklighet!

Kan du ge några exempel på 
vilka aktiviteter det kan bli?
Inget är fastlagt men jag tänker 
mig allt som är kul! Turneringar 
i brännboll, fotboll eller vol-
leyboll och kubb. Eller åka och 
spela laserdome, paintball eller 
bowla? Det kanske går att låna 

Vad krävs för att få vara med 
på aktiviteterna?
Det kommer att krävas ett med-
lemskap i FLiNS.

Hur ofta kommer aktiviteter 
att anordnas?
Det är oklart i nuläget och 
beror på allt ifrån intresse till 
väder och tid. Men vi satsar på i 
alla fall någon gång i månaden!

en idrottshall och köra spökboll, 
killerboll eller liknande.

Respondent,
Maja Uggla



Motionen jag/vi tog upp handlar om att vi vill starta ett musik-
utskott, som vi samtalat om sedan vi startade band. Vi kom först på 
idén under hösten 2019 då vi var några i klassen som har intresse 
för att spela musik. Så vi började repa, mest för skojs skull. Men 
under tiden som vi repade så tänkte vi mer och mer att det vore kul 
att starta ett sektionsband, eller ett slags musikutskott under FLiNS. 
Och med vi menar jag mig själv som spelar bas, Vinzent som spelar 
gitarr, Calle som spelar piano, Ivan som spelar trummor, samt Alva 
och Emelie som sjunger. 

Det som krävs för att få vara med i bandet är att man kan bidra 
med någonting musikaliskt och att man är på samma nivå eller 
bättre än oss i bandet. Vi, alltså medlemmarna i bandet, avgör vid 
en audition eller ett provspel om så är fallet. Vi repar tillsammans i 
en lokal där det finns instrument på plats. Så att äga egna instru-
ment är inget måste. Men alla i bandet övar också hemifrån, för att 
få bättre resultat på repen. 

Vårt mål nu med att ha startat ett utskott under FLiNS är att bli 
ännu mer aktiva. Alltså vi vill repa mer, höras mer, synas mer och 
även i framtiden spela på scen. Till att börja med tror jag vi är eniga 
om att vilja spela på en mindre scen, exempelvis flamman, men att 
vi sedan vill trappa upp och spela inför allt större publik här på LiU, 
exempelvis på en kravall som SunTrip. Vi funderar även på att göra 
samarbeten med våra andra utskott under FLiNS, som PK-puben.

Respondent, Anton Melldahl



Avslutningsvis så vill vi alla i styrelsen 19/20 tacka alla er som 
visat intresse på våra evenemang, utskott och föreläsningar. 

Utan er hade FLiNS inte kunnat finnas. Stödet från er har varit 
enormt och samtliga av oss är så tacksamma för det.

Ta hand om er där ute och wash yo hands!

Styrelsen i FLiNS 2019/20
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