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Om polemik:
Polemik är en tidning för nationalekonomer, statsvetare och pol
mag/kand-studenter vid Linköpings universitet som ges ut av
FLiNS. FLiNS verksamhet är ideell och partipolitiskt, fackligt och
religiöst obunden. Alla skribenter ansvarar för sina egna
personliga åsikter. Det yttersta ansvaret ligger dock på
chefredaktören, eventuella kommentarer skickas därför till
chefredaktören för vidarebefordran.

Spalt: Redaktören
Många utav er sätter för första gången
era fötter vid Linköpings universitet, i alla
fall som studenter vid Politics
kandidatprogrammet. Många av er är
antagligen helt nya i staden Linköping och
har lämnat boet för att ge sig ut på
äventyr, i bland annat universitetshusen
och studentlivet som kommer att vara en
stor del av era liv under de närmaste
åren. Och vi vill därmed hälsa er
Välkomna till detta nya liv som Pol. Kand
studenter!

Polemik, som är riktad till er som är nya
studenter vid Politics
kandidatprogrammet. Mer om Flins som
sektion kan ni läsa längre fram. Och denna
tidning är ett sätt att hälsa er välkomna
samt ge er lite hjälp och överblick kring
programmet, universitetet och
studentlivet i det stora hela. Det som står i
tidningen kan ger er lite hjälp på traven in
i denna nya värld av kurslitteratur, salar,
tentamens, sittningar och kravaller.

Att komma som ny är inte alltid lätt, men
ni är många nya studenter som är lika
nervösa och förväntansfulla. Ni kommer
under de första veckorna att få möjlighet
att lära känna varandra och snart kommer
ni vara inne i den nya vardagen som
studenter. Förutom dina klasskamrater
finns vi era faddrar som stöd när det är
svårt att hitta hem eller när du behöver
tips om cykelreparatör. Nolle-P är dryga
två veckor långt. Dessa veckor bjuder på
dagliga aktiviteter utöver studierna något
som vi rekommenderar att ni deltar i för
att få en inblick i vad studentlivet har att
erbjuda. Du får tillfälle att hitta vänner i
klassen och få tipps och svar på frågor av
oss faddrar. Tveka inte att fråga oss om
hjälp!

Jag som redaktör och ansvarig utgivare av
Flins sektionstidning och detta
extranummer vill tacka alla medverkande i
årets Nollemik och hoppas att vi
tillsammans med er Nollor får två härliga
veckor under Nolle-P, med allt vad det har
att erbjuda!

Vi som i år arbetar som faddrar under
Nolle-P har många roliga minnen från
dessa veckor. Och hoppas att vi kommer
att förgylla era veckor och att ni får det
lika kul som vi, om inte ännu roligare!
Samt att vi får er att trivas i studentstaden
Linköping.
Den här tidningen, Nollemiken, är ett
extranummer av Flins sektionstidning,

Så välkomna hit till oss vid Politics
kandidatprogrammet och hoppas att årets
Nollemik kan vara till hjälp för dig som är
ny student här hos oss!

Karolina Sporre
Pollemik/Nollemik redaktör FliNS 10/11

Spalt: Ordförande
Hej Nollan! Välkommen till Pol. Kand och
Linköpings universitet. Jag hoppas att du
är nöjd med din nya, fina väska samt den
alldeles för stora rosa t-shirten. Nu börjar
två intensiva veckor som kommer bli
oerhört roliga, lärorika men även,
stundvis, lite krävande. Du kommer träffa
massvis med nya människor, samtidigt
som du ska lära dig hur studentlivet
fungerar samt ta in alla nya intryck, regler
och förkortningar.
Men oroa er inte, det kommer bli betydligt
roligare än vad det är jobbigt och dina
faddrar kommer gladeligen hjälpa dig
under de stunderna när du känner dig
vilsen och förlorad. Och om det är något
jag kan rekommendera från mitt första år
är det att vara med på nollningen så
mycket som möjligt. Kan du inte vara med
hela tiden, fungerar det lika bra att bara
vara med på vissa delar av veckorna.
Nollningen är till för att ge er som nya
studenter en bra start i studentlivet.
Har ni några frågor svarar era faddrar
gärna på dem. Dom kanske ser upptagna
eller farliga ut. Men de är varken lika coola
eller upptagna som de ser ut; de vill ditt
bästa och pratar gärna om allt ifrån
hemlängtan och kärleksbekymmer till vilka
öl-sorter det finns på fredagspuben.
Annars brukar nollans guide till galaxen
och den här tidningen innehålla mycket av
de nödvändiga bra-att-veta sakerna som
du undrar över.

FLiNS, som är din sektion och står för
Föreningen Linköpings Nationalekonomer
och statsvetare, kommer under Nolle-P att
anordna en sektionsdag. Där vi hjälper dig
att prova ut en overall samt att vi i
styrelsen kommer presentera oss och
FLiNS som förening lite mer grundligt. Vi
ser självklart gärna att så många som
möjligt dyker upp. Senare under terminen
kommer vi även organisera en resa ut i
Europa med flera roliga studiebesök, vi
kommer även att anordna minst en
arbetsmarknadsdag och förhoppningsvis
genomföra några mindre aktiviteter.
Sist men inte minst vill jag önska er alla
lycka till med allt ifrån nollning till framtida
kurser!

Charles Westerberg
Ordförande FliNS 10/11

Spalt: FBI-chefen
För ett år sedan var det jag som var nolla
och stod där i C-huset nervös, men full av
förväntan. Så här ett år senare kan jag
konstatera att alla mina förväntningar
infriades och att det här faktiskt har varit
det bästa året i mitt liv! En av
anledningarna till att mitt första år i
Linköping blev så bra är helt klart förra
årets nollning. Jag fick massa nya vänner
och kände mig som en Linköpingsstudent
nästan direkt när jag fick på mig den rosa,
allt för stora t-shirten.
Jag vet att en del får dåliga vibbar av ordet
nollning, men jag tror att efter en nollning
i Linköping så är dessa borta. Det handlar
absolut inte om sprit hets och att göra
bort sig, utan vi vill bara hjälpa er att lära
känna era nya klasskompisar och
programkompisar och er nya stad. För er
egen och för era nya vänners skull, försök
vara med på så många av
nolleaktiviteterna som möjligt. Skjut upp
sånt som kan vänta, som att handla nya
möbler och göra fint hemma, var med på
vår nollning istället och var med om två
super roliga veckor!
Som ni kommer att märka så är overaller
väldigt viktigt för studenter i Linköping.
Därför kommer vi i FBI och era faddrar ha
på oss dessa under nollningsveckorna. Så
håll utkik efter blått och rosa och var inte
rädda för att ställa frågor eller be om
hjälp, både vi och faddrarna ska göra vårt

yttersta för att hjälpa er under de första
veckorna.
Vi i FBI har förberett och laddat inför
Nolle-P 2010 i flera månader nu och vi
hoppas på att kunna ge alla nya Pol. Kand
studenter en lika bra upplevelse av
nollningen som vi själva hade för ett år
sedan. Till sist vill vi hälsa er välkomna till
den rosablå familjen på Politices
Kandiprogrammet och till Linköpings
universitet! Vi ser framemot att lära känna
er och hoppas att de här två veckorna blir
en bra start på era tre år på programmet!

Ellen Kristiansson
FBI-chef 10/11

Årets Nolla 2009
Nolle-P förra hösten var två av de absolut
roligaste veckorna i mitt liv, och att som
avslutning dessutom få priset som ”Årets
Nolla” var givetvis otroligt smickrande.
Till alla er nyantagna: bered er på två
veckor som inte liknar något annat ni
upplevt!
Jag kan direkt erkänna att jag än idag inte
vet exakt vilka kriterierna för att bli Årets
Nolla är (något som kan bli problematiskt
då jag ska vara med och utse årets...), men
oavsett vilka dessa är så handlar priset
Årets Nolla om exakt samma sak som
Nolle-P i stort: att lära känna sin nya klass
och, framför allt, om att ha grymt roligt.
Mitt första tips till dig som färsk Pol.
Kand:are är därför att delta i allt du bara
kan nu under Nolle-P!
Nolle-P är planerat så att det ska finnas
aktiviteter som passar alla, men oavsett
vad man egentligen föredrar för sorts
aktiviteter så hoppas jag att ni alla deltar
så mycket som möjligt. Det kommer att
bjudas på en hel del överraskningar under
de två kommande veckorna, och jag kan
försäkra er att ni inte vill missa en enda
sekund. Mitt andra tips till alla er
nyanlända till ”staden på slätten med
Svergies fulaste dialekt” är att inte oroa sig
i onödan. Att flytta till en ny stad för att
plugga är ett stort steg att ta, men jag kan
redan nu garantera er alla att ni kommer
att ha ett fantastiskt år.
Det första året I Linköping går fort, så ta
tillvara på varenda stund. Även om jag
givetvis inte vill uppmana någon att
prioritera bort studierna, ska ni se till att
gå på så mycket arrangemang, fester och

sittningar som ni bara kan – något jag kan
lova att ni inte kommer ångra.
Mitt eget första år tillsammans med övriga
Pol. Kand:are bjöd på ett nästan oändligt
antal osannolika stunder, med allt från att
gå vilse i Strasbourg mitt i natten till att
ens granne (tillika Pol. Kand:are och
fadder) efter en sittning somnar i badkaret
- med vattnet rinnandes!
Visst, inte ens på Pol. Kand är alla dagar
helt underbara. Den juridiska
översiktskursen är 10 veckor av sitt liv som
man aldrig får tillbaka, och nej, Leviathan
är inte en bok någon borde tvingas läsa.
Inte heller är Campus Valla lika charmigt
när det är –15 grader och en halvmeter
snö på cykelbanorna, men trots detta kan
jag inte annat är gratulera er alla till det
mycket bra val ni gjort!
Som ni kanske förstått så hade jag och min
klass väldigt roligt under Nolle-P och
resten av vårt första år, och jag hoppas
verkligen att ni kommer uppleva det på
samma sätt. Vi ses!

Eric Ramstedt
Årets Nolla 2009

Årets fadder 2009
Ny stad, nya människor, nya rutiner, nya
busstider, nya uteställen… Ja, just nu
tycker du antagligen att det mesta känns
nytt (och kanske även lite kaotiskt och
svårt att få grepp om). Men du har i alla
fall klarat dig så långt att du fått ett ex av
Nollemiken i din hand. Alltid något!
För två år sedan var jag i samma situation
som du och skulle just ta mig an Politices
kandidatprogrammet och det stundande
Nolle-P. För ett år sedan fick jag chansen
att uppleva allt en gång till, denna gång
som fadder. Varför jag ville bli fadder och
uppleva Nolle-P en gång till? För att mitt
Nolle-P var bland det roligaste jag upplevt.
Att ta steget och börja läsa på universitet
är för vissa självklart – för andra kräver
beslutet mer mod och övervägande.
Oavsett vilket så kan jag lova att du just nu
är på väg att påbörja en av de mest
givande tiderna i dit liv. Livet som student
har så mycket att erbjuda. Förutom den
stimulans och de intellektuella utmaningar
studier ger, har du möjlighet att engagera
dig i någon av alla de studentföreningar
som finns på universitetet och ta del av
Linköpings rika studentliv. Kanske har du
en skådespelartalang och vill vara med i
något av studentspexen? Kanske vill du
engagera dig i studentkåren? Kanske vill
du påverka och bli en del av den pågående
valrörelsen? Eller kanske vill du festa på
någon av de ”kravaller” som går av stapeln
nästan varje vecka?
Studentlivet har något att erbjuda för alla
och ju fler härliga människor du lär känna
desto roligare kommer du att ha. Just
därför vill jag verkligen uppmana dig att

delta under Nolle-P! Tillsammans med
dina nya studiekamrater och dina faddrar
(som alltid finns där för att se till att du
har kul, får svar på dina frågor, hjälpa dig
hitta hem på kvällen) kommer du uppleva
många oförglömliga stunder. Samtidigt är
Nolle-P den bästa hjälp man kan få mot
nervositet och förvirring – hela idén är just
att övergången till studentlivet ska bli så
rolig och enkel som möjligt! Så ta chansen
att delta, träffa nya människor, var dig
själv men våga också bjuda på dig själv!
Tillåt dig ha kul och träffa människor,
stressa inte ihjäl men ta studierna på allvar
redan från början! Ditt nya liv är här – och
det kommer bli riktigt bra!

Jonatan Hermansson
Årets fadder 2009

Du - en blivande deckare?
- Utveckla ditt akademiska skarpsinne
- Vad lär man sig egentligen på ett universitet? Är det ungefär som skolan fast svårare och
mer? I stället för att läsa in 30 sidor till ett prov ska du läsa in 300. Och du ska inte bara
kunna namnet på några stora tänkare utan när de levde, i vilken stad, namnet på deras alla
verk osv.
I undersökningar om människors uppfattning om universitet återkommer ofta den typen av
svar: det är mer och svårare. Det stämmer naturligtvis till viss del, men jag skulle här vilja
hävda att den stora skillnaden ligger i att man inte får fler och mer avancerade svar utan att
man ställer fler frågor.
För att ställa de bra frågorna och för att kunna söka svaren på dem behövs vad jag kallar
”akademiskt skarpsinne”. I vid bemärkelse är det vad studietiden kommer att gå ut på: att
utveckla ditt akademiska skarpsinne. Med ”akademiska” menar jag att det handlar om
frågeställningar som rör sig inom det akademiska, eller om man så vill vetenskapliga
området. Skarpsinne kallas ofta också för analytisk förmåga, helhetsförstående eller kritiskt
ifrågasättande.
Förmågan påminner inte så lite om deckarens. Det gäller att i en stor mängd av information
kunna skilja ut det relevanta, det som har betydelse för just min frågeställning och att sedan
begripa hur det enskilda hänger ihop med andra delar, hur det bildar mönster och helheter.
Att utifrån det kunna dra slutsatser och eventuellt föreslå hur man ska agera i en viss
situation. Men till skillnad från Barnaby eller van Veeteren finns det i de akademiska
frågorna ofta ingen entydig eller för all framtid slutlig lösning.
Deckaren kan visserligen också brottas med vittnesmål som skiljer sig åt därför att personer
uppfattat skeenden på olika sätt. Men därbakom finns en sanning om vem som var
mördaren. I synnerhet till de samhällsvetenskapliga frågorna kan det finnas ett eller flera lika
bra svar, man vet aldrig säkert. Och svaren kan ändra sig från en tid till annan eller skilja sig
mellan olika länder eller kulturer. Det som är ett bra statsskick i Sverige idag behöver inte ha
varit det för hundra år sedan eller vara det bästa i Mongoliet eller Mexiko.
Intelligens sägs ibland vara förmågan att hålla flera svar som möjliga, att acceptera flera
goda alternativ, att kritiskt värdera olika svar utan att låsa fast sig vid ett - att kunna hantera
komplexitet. Det finns exempelvis inget rätt och fel i om Sverige ska införa euron som valuta.
Men genom att använda politisk och ekonomisk teori kan vi förstå och utveckla argumenten
för och emot.
I den akademiska utbildning du börjar nu ska du alltså tränas att bli en vetenskapens
kommissarie. Till en början kommer du att träna ditt akademiska skarpsinne mest genom att
studera sådant som redan är känt, och göra den kunskapen till din egen. Du ska inte bara
läsa om de filosofer som format dagens tänkande, du ska också försöka se likheter och
skillnader mellan deras tänkesätt och förstå hur det kan ha betydelse för världen idag. Du

ska inte bara studera hur utbud och efterfrågan interagerar på en marknad utan också när,
varför och på vilket sätt staten kan behöver ingripa i marknadsfunktionen.
Allteftersom du utvecklas kommer du att bli mer självständig i ditt sökande efter kunskaper.
Du ska leta information själv, kunna vaska fram det centrala i stora informationsmängder, se
samband och dra slutsatser. I programmets sista år läser du utredningskunskap, gör egna
utredningar, skriver rapporter och uppsatser. Och efter examen kommer du upptäcka att
den viktigaste lärdomen inte var om amerikanskt statsskick eller Keynes ekonomiska politik
utan just – ditt akademiska skarpsinne!
En sak till bara: vi lärare är inga ”forensics” som sitter inne med alla svar bara vi hunnit
analysera historiens avtryck. Nej, vi är din erfarnare partner där i radiobilen, din sidekick. Det
är DU, med ditt akademiska skarpsinne som ska hitta lösningarna.
Programansvarig Peter Andersson

Skaffa student/vipkort hos Onlinetaxi och få 25 % på alla resor. ring 020-639 639
Pris exempel: Ryd/universitetet/ till och från City endast: 100kronor
Linköping- Skavsta flygplats 300kr per person minst 3 personer samåkning gäller.
Linköping- Arlanda flygplats 500kr per person minst 4 personer samåkning gäller.
ring 020-639
/ Onlinetaxi

Campusguiden
Linköpings Universitet har tre Campus, i två städer. Campus Valla och Campus US i
Linköping och Campus Norrköping i Norrköping. Politices kandidatprogrammet håller till
på Campus Valla och det är här du som ny Pol. Kand-student kommer vara mest under
dina tre år på programmet. Campus Valla ligger ca 3 km från Linköpings centrum och
sträcker sig en kilometer från C-huset till Campushallen, med en hel del byggnader och
korridorer som kan uppfattas som helt omöjliga att hitta bland i början. Därför kommer
här en guide som hjälp under Nolle-P och första tiden på Campus!

C-huset – Här finns de största föreläsningssalarna och en hel del lektionssalar. Collosseum är
mittpunkten där de flesta biljettsläpp till kravaller m.m. sker, ibland med krav på
övernattning och köerna kan ringla från korridor till korridor. Även andra evenemang går av
stapeln här, t.ex. tävlingar och utställningar. C-Sam är kaféet i huset, med ett bra fikautbud
och hyfsat prisvärda luncher.
Kårallen – Studenternas egna hus på campus där kårerna, bl.a. Stuff (kåren för oss som
studerar vid Filosofiska fakulteten), och många av studentföreningarna håller till. Även
sektionerna har sina rum här, som Lastaren där Pol. Kand-programmets sektion FLiNS och
festeri FBI håller till måndag till torsdag 12-13 då ni är välkomna att komma förbi. En av
favoritplatserna för många studenter är Baljan, det studentdrivna kaféet i Kårallen med kaffe
för 4 kr! Amigo, en liten butik med kaffe, smörgåsar, godis m.m. finns även här, tillsammans
med en lunchrestaurang, en bokhandel (Bokakademin) och LiU Store där det säljs kläder
med LiU:s logga. Här hålls även alla kravaller, då Kårallen omvandlas och får flera dansgolv
och barer och byggnaden fylls med studenter i overall.
A-huset - Där du som Pol. Kand-student kanske kommer vara en hel del under studietiden. Vi
har vissa föreläsningar här men många sitter även här och pluggar själva. Grupprummen är
högt eftertraktade och de flesta går inte att boka utan man får hänga på låset på morgonen
under tentaperioderna. A-huset kan uppfattas som en labyrint och det är lätt att gå vilse så
använd huvudkorridorerna och tydliga riktmärket (som tavlan på ”gråtande flickan”) så lär

man sig hitta hyfsat efter ett tag. Pol. Kands programansvarig, Peter Andersson, och flera
andra lärare på programmet har sina arbetsrum på andra våningen vid ingång 19.
Expeditionen där man hämtar ut tentor och studievägledning finns på våningen under.
B-huset/Fysikhuset – Ett stort, suddigt, grått område på min egen campuskarta måste jag
erkänna och jag tror många av mina klasskamrater håller med. Vi hade en föreläsning där
under första året och det var med förvirrade blickar som vissa av oss irrade genom
korridorerna, men som tur var hittade en student i vit labbrock som kunde visa vägen.
TekNat-biblioteket finns i byggnaden och det sägs att det finns ett bra kafé där.
Zenit – Huset där det mesta inom studentservice finns. Här hittar du Studenthälsan,
studievägledning och Centrala studerandeexpeditionen. Vid det sistnämnda hämtar du som
ny student ut ditt LiU-kort, som gör att du bl.a. får åka Campusbussen, skriva tentor och ha
tillgång till lokaler på helg- och kvällstid. Det finns även ett kafé, en lunchrestaurang och
Akademibokhandeln.
Origo – Större delen av förvaltningen håller till i denna ganska okända byggnad mitt på
campus, t.ex. Informations-, Ekonomi- och personalavdelningarna. Även rektor Mille Millnert
finns i detta hus.
D-huset – Där du som Pol.Kand-student troligtvis också kommer att spendera en hel del tid
eftersom HumSam-biblioteket (humanistiska/samhällsvetenskapliga biblioteket) finns i
huset. Här kan man hitta kurslitteratur, till och med rätt upplaga om man är ute i god tid,
eller annat som kan vara intressant att läsa. Det finns en hel del bra platser att plugga på,
enskilda ”pluggbås” och större bord för flera. Biblioteket innehåller också tysta läsesalar, en
hel del grupprum på övervåningen som går att boka och datorer/skrivare att låna.
Pressbyrån (som ibland byter namn till Korvbyrån) finns i D-huset med god fika till
pluggpauserna. I-huset är sammanbyggt med D-huset och innehåller inte mycket annat
intressant än en föreläsningssal.
Key-huset – En av två byggnader som du behöver ha mest koll på i början. Under de första
kurserna i statsvetenskap är många av föreläsningar i Key1, en av de stora
föreläsningssalarna. Där finns även några datasalar och Café Ellen.
Vallfarten – Om man går Mäster Mattias Väg rakt ”ner” enligt kartan från Zenit och D-huset
kommer man efter några minuter till Vallfarten där du också kommer ha en hel del
föreläsningar just under statsvetenskapskurserna.
Campushallen – Studenternas eget träningscenter på campus! Ett bra gym och många
gruppträningspass, t.ex. step, aerobics, bodypump och spinning. Man kan även träna olika
bollsporter som basket och innebandy. Generösa öppettider och många olika korttyper. Se
campushallen.se för mer info.
Therese Sjödin efter reviderad version av Emelie Mårtensson

FLiNS din sektion
FLiNS, eller Föreningen Linköpings
Nationalekonomer och Statsvetare, är din
sektion vid Linköping Universitet. Men
vad är en sektion och vad är den bra för?
Här följer en kortare förklaring och
presentation av FLiNS som styrelse och
dess festeri, FBI, och vad vi arbetar med.
En sektion är en förening som samlar
studenterna vid ett visst
utbildningsprogram och dess kurser. Varje
program har sin egen sektion och för dig
som pluggar på Politices
kandidatprogramet är det alltså FLiNS som
gäller. FLiNS är också anslutna till
Filosofiska fakultetens kår, StuFF. Vi
representerar också utbildningens
studenter gentemot universitetet i de
olika samverkansforum som finns.
Sektionens uppgift är att ge studenterna
ett mervärde av sin utbildning och se till
att utbildningen håller hög kvalitet. Detta
görs bland annat genom kontinuerlig
utbildningsbevakning, men också genom
att anordna exempelvis
arbetsmarknadsdagar och studieresor.
Utbildningsbevakningen sköts främst av
utbildningsbevakaren och den
masteransvarige i styrelsen, vanligtvis i
samarbete med StuFF.
Genom samarbetet med kåren och vår
institutionen, IEI, har FLiNS goda
möjligheter att påverka utbildningen och
är alltså ett bra verktyg om du har några
synpunkter på din utbildning, positiva som
negativa. Genom sektionens arbete kan du
vara med och påverka din utbildning.
Genom att representera programmets
studenter i ämnesråd och programråd har

sektionen också stora möjligheter att
påverka utformningen på programmet och
dess kurser.
FLiNS anordnar också diverse sociala
aktiviteter, främst genom festeriutskottet
FBI som har uppgiften att göra
studentlivet roligare. De ansvarar
exempelvis för att välkomna nya studenter
genom att anordna Nolle-P, men anordnar
även diverse andra arrangemang under
året. FLiNS arbetar också för att
färdigutbildade studenter ska kunna ha
kontakt med varandra, så kallad
alumniverksamhet.
Föreningens högsta beslutande organ är
årsmötet som hålls under mars månad. På
årsmötet är alla föreningens medlemmar
välkomna, och där väljs bland annat
styrelsen ut som ansvarar för föreningens
verksamhet under året. En valberedning
ger förslag men medlemmarna
bestämmer. FBI är själva valberedning för
nästa FBI, men även där är det
medlemmarna som har sista ordet.
För att se vad som händer i föreningen kan
du besöka vår hemsida, www.flins.org,
eller kika förbi i vårt sektionsrum Lastaren
under lunchen. Lastaren ligger på
bottenvåningen av Kårallen och är öppen
12-13 måndag-torsdag. Håll även utkik
efter vår medlemtidning, Polemik, som ges
ut i fem exemplar årligen
Vi i FLiNS och FBI ser mycket fram emot
att träffa dig under det nya läsåret!
Charles Westerberg, en reviderad version
av Lars Karlsson

FLiNS styrelsen 10/11
FLiNS är sektionen för dig som läser Politices
Kandidatprogrammet eller någon av de relaterade
fristående kurserna. Sektionens roll är att vara din
representant i exempelvis kontakt med programråd och
ämnesråd, samt att genom utbildningsbevakning se till
att utbildningen håller en god kvalitet. FLiNS har också
ett nära samarbete med vår kår, StuFF, samt anordnar
arbetsmarknadsdag och aktivitet under Nolle-p.
Styrelsen består normalt av tio personer, samt FBI chef,
10/11 Ellen Kristiansson som deltar i styrelsens arbete
som representant för FBI.

Namn: Charles Westerberg
Ålder: 21
Post i styrelsen: Ordförande
Hemstad: Nyköping
Bor i Linköping: Gottfridsberg
Favoritplats på campus: Baljan, helst under fredagspuben
Bästa kurslitteraturen från första året: An Introduction to
political philosophy
Bästa minnet från Nolle-P: Kvällen på platå..
Bästa kravallen: Luciakraballen
Random intressen: Äta mat i sängen efter kravall
Samlar på: Fjortisbilder och Daniel Stedts fyllehistorier
Mail och mobil: ordf@flins.org och
073-5269142

Namn: Hanna Johansson
Ålder: 22
Post i styrelsen: Vice ordförande
Hemstad: Linköping
Bor i Linköping: Irrblosset
Favoritplats på campus: Baljan
Bästa kurslitteraturen från första året: Globalization of
World Politics och Economic Naturalist
Bästa minnet från Nolle-p: München Hoben och
rövarsången vi framförde i baljan
Bästa kravallen: Suntrip!
Random intressen: Hockey, dricka öl och dricka mer öl
Samlar på: Enkronor tryckta 2009 (delvis en arbetsskada)
Mail och mobil: viceordforande@flins.org och
073-7061889

Namn: Daniella Nenander
Ålder: 21
Post i styrelsen: Sekreterare
Hemstad: Stockholm
Bor i Linköping: Tillfällig nomad
Favoritplats på campus: Baljan med en fredagspub öl
Bästa kurslitteraturen från första året: Hobbes, Leviathan.
Välskriven underhållning på hög nivå!
Bästa minnet från Nolle-P: Shoppa på myrorna inför
Badtaste-sittningen. Underbart roligt..
Bästa kravallen: Münchenhoben, outstanding bästa! (dock
ingen kravall, men sjukt kul!)
Random intressen: Ändra status på facebook och sminka
mig är klara favoriter
Samlar på: Kunskap, daah!
Mail och mobil: danne930@student.liu.se och
073-5763576
Namn: Björn Höckerfelt
Ålder: 22 år
Post i styrelsen: Kassör
Hemstad: Kalmar
Bor i Linköping: T1
Favoritplats på campus: Sittandes i sol i amfiteatern
Bästa kurslitteraturen från första året: Makroekonomi
boken
Bästa minnet från Nolle-P: Att få vakna upp med Robban
bredvid mig i min säng!
Bästa kravallen: Dra´at i spat!
Random intressen: Fotboll och estetiker som försöker
men alltför sällan lyckas..
Samlar på: Fantastiska minnen
Mail och mobil: bjoho770@student.liu.se och
070-6979856
Namn: Robert Johansson
Ålder: 22 bast dvs. född 1988
Post i Styrelsen: Sponsoransvarig och Arbetsmiljöombud
Hemstad: Stockholm, Lidingö
Bor i Linköping: Irrblosset
Favoritplats på campus: Bibblan
Bästa kurslitteraturen från första året: Leviathan
Bästa minnet från Nolle-P: Övernattningarna hos Björn
Bästa kravallen: "Hoppborgskravallen"
Random intressen: Typ vanliga intressen
Samlar på: Inget
Mail och mobil: sponsarbetsmiljo@flins.org och
070-5687184

Namn: Therese Sjödin
Ålder: 21
Post i styrelsen: Utbildningsbevakare
Hemstad: Stockholm
Bor i Linköping: US
Favoritplats på campus: Där det finns fika
Bästa kurslitteraturen från första året: Ideologi och
Strategi, Leif Lewin
Bästa minnet från Nolle-P: München Hoben
Bästa kravallen: UK
Random intressen: Tv-serier, skidåkning och Rubiks kub
Samlar på: Viktiga papper..?
Mail och mobil: utbildningsbevakare@flins.org och
073-5607742

Namn: Sebastian Larsson
Ålder: 20
Post i styrelsen: Web och marknadsföringsansvarig
Hemstad: Norrköping
Bor i Linköping: Ryd
Favoritplats på campus: Baljan
Bästa kurslitteraturen från första året: Leviathan av
Hobbes
Bästa minnet från Nolle-P: Kravalletten
Bästa kravallen: UK
Random intressen: Biljard och film
Samlar på: Champagnekorkar
Mail och mobil: webmarknad@flins.org och
070-6179966

Namn: Karolina Sporre
Ålder: 21 år
Post i styrelsen: Polemikredaktör
Hemstad: Valdemarsvik, mindre by i Östergötland
Bor i Linköping: Ryds Allé
Favoritplats på campus: A-huset och alla caféer
Bästa kurslitteraturen från första året: Globalization of
World Politics
Bästa minnet från Nolle-P: Ärtsoppa- och
punschsittningen
Bästa kravallen: UK och Suntrip
Random intressen: Fika och läsa
Samlar på: Kvitton…
Mail och mobil: karsp377@student.liu.se och
070-3070367

Namn: Thessan Hellqvist
Ålder: 22
Post i styrelsen: Spons- och masteransvarig
Hemstad: Katrineholm
Bor i Linköping: Valla
Favoritplats på campus: Baljan
Bästa kurslitteraturen från första året: Nek-kompendiet nyckeln till all kunskap.
Bästa minne från Nolle-P: Inte mycket minne alls. Trillade
av cykeln dag två, fick gigantisk hjärnskakning och så blev
det inte så mycket mer nolle-p. Rekommenderas inte!
Drick varannan vatten och använd skydd!
Bästa kravallen: SUNTRIP!
Random intressen: Lek och spel
Samlar på: Andrahandskontrakt, blä
Mail och mobil: thehe733@student.liu.se och
073-6906313
Namn: Daniel Stedt
Ålder: 23
Post i styrelsen: Arbetsmarknads och alumniansvarig
Hemstad: Örebro
Bor i Linköping: Ryd
Favoritplats på campus: Förmodligen Amfiteatern, men
A-huset ligger också bra till.
Bästa kurslitteraturen från första året: Marknad & Politik
& Utländska politiska system.
Bästa minne från Nolle-P: Bad Taste-sittningen, väldigt
lyckad!
Bästa kravallen: Hic Hac Hoc(eller hette den Kalla
Kriget?). Hur som, grymt trevligt att kombinera badtunnor
och öldrickning.
Random intressen: Dykning & skräpmat.
Samlar på: Ölglas & minnen av roliga händelser som ofta
inbegriper Martin Nilsson-Öst.
Mail och mobil: danst559@student.liu.se och
076-3456276

FBI 10/11
FBI är programmets festeri. De jobbar
tillsammans med de andra programmens
festerier för att göra livet som student roligare.
FBI är bland annat med och arrangerar kravallen
Suntrip under våren, men ordnar också sittningar
och diverse andra sociala aktiviteter för oss
Pol kand-studenter. FBI är dessutom
programmets fadderi, och är alltså de som
arrangerar Nolle-p för att välkomna alla nya
studenter till programmet.
Namn: Ellen Kristiansson
Ålder: Tro de eller ej, 24 år
Post i FBI: CHEF
Hemstad: Kinna (som absolut inte är en stad)
Bor i Linköping: Ryds Allé
Favoritställe på campus: Baljan, gärna när det är
fredagspub
Bästa minne från Nolle-P: Alla nya fina vänner!
Finaste märket på overallen: FBI-märket så klart!
Bästa utestället i Linköping: Kravaller på Kårallen
Random intressen: Dricka öl med mina vänner och gula
kort
Mail och mobil: ellkr118@student.liu.se och
070-5579849

Namn: Sofia Westerståhl
Ålder: 22 vårar
Post i FBI: Nolle-general
Hemstad: Enskede, Stockholm
Bor i Linköping: Gottfridsberg
Favoritställe på campus: Café Ellen alternativt en fåtölj
i A-huset
Bästa minne från Nolle-P: Bad Taste-sittningen
Finaste märket på overallen: Hård konkurrens mellan
"Grannies mot AIDS" och FBI-märket, på gamla ovven
då..
Bästa utestället i Linköping: Kårallen!
Random intressen: Snurra på min jordglob, spela
basket och skriva listor (och kanske lite annat)
Mail och mobil: sofwe730@student.liu.se och
073-776 05 59

Namns: Sandra Petersson
Ålder: 21
Post i FBI: Tryck/Spons
Hemstad: Härnösand
Bor i Linköping: Gottfridsberg
Favoritställe på campus: Vid gråtande flickan i A-huset
Bästa minne från Nolle-p: Bad Taste-sittningen; främst
middagen och mitt försök att hitta hem!
Finaste märket på overallen: Suntrip – för det ger
minnen…
Bästa utestället i Linköping: NH
Random intressen: Sola i en park, springa i solen, bada
i solen
Mail och mobil: sanpe105@student.liu.se och
076-8161464

Namn: Eric Ramstedt
Ålder: 22 år
Post i FBI: Tryck/Spons
Hemstad: Stockholm
Bor i Linköping: Rydsvägen 120A (a.k.a. Bodegan)
Favoritställe på campus: Campushallen
Bästa minne från Nolle-P: München Hoben (bortsett
från att ölen tog slut...)
Finaste märket på overallen: FBI-märket (enda
märket, men ändå)
Bästa utestället i Linköping: Räknas Bodegan? Annars
[hg]
Random intressen: Rätta särskrivningar
Mail och mobil: erira921@student.liu.se och
073-6932376

Namn: Anton Norrblom
Ålder: 22
Post i FBI: Husmor
Hemstad: Göteborg
Bor i Linköping: I det mysiga Ryd
Favoritställe på campus: Vid kaffeautomaten i Baljan
Bästa minne från Nolle-P: Bad taste
Finaste märket på overallen: Draget
Bästa utestället i Linköping: Kravall på Kårallen
Random intressen: Bygga leksaksdjur av kottar och
tändstickor
Mail och mobil: antno389@student.liu.se och
073-5575859

Namn: Anton Gustafsson
Ålder: 22
Post i FBI: Info/foto/webb/stripp
Hemstad: Jönköping
Bor i Linköping: Gottfridsberg
Favoritställe på campus: Amfi, en solig
fredagseftermiddag/Jägerbaren under Kravall
Bästa minne från Nolle-P: Bad taste och en fantastisk
Sangria
Finaste märket på overallen: FBI-märket
Bästa utestället i Linköping: Nationernas Hus
Random intressen: Arsenal och döma fotboll
Mail och mobil: antgu458@student.liu.se och
076-6333744
Namn: Björn Hallberg
Ålder: 21
Post i FBI: Kassör a.k.a. Schatzmeister
Hemstad: Oxelösund
Bor i Linköping: Ryd
Favoritställe på campus: Shotbaren!
Bästa minne från Nolle-P: Bad Taste-sittningen var
gemytlig. Föreläsningen 08.00 dagen efter likaså!
Finaste märket på overallen: FBI-märket, givetvis.
Bästa utestället i Linköping: Plaza. Stil och finess,
söndagar är bäst.
Random intressen: Löpträning, släktforskning och
mastodontsittningar i soffan framför "deadliest catch".
Mail och mobil: bjoha166@student.liu.se och
076-321 1615

Namn: Sanna Fredriksson
Ålder: 21
Post i FBI: Sittning och gyckel
Hemstad: Nyköping
Bor i Linköping: Människo-Ryd
Favoritställe på campus: Fredagspuben (Baljan)
Bästa minne från Nolle-P: När jag fick min fina, rosa
nolletröja och blev ombedd att bära den varje dag i
två veckor!
Finaste märket på overallen: Fredagspuben och
Suntrip, ofc.
Bästa utestället i Linköping: [hg] eller Kårallen.
Random intressen: Spontana påhitt, 'klackarna i
taket' och Aktuellt däremellan.
Mail och mobil: sanfr464@student.liu.se och
073- 0630490

Intervju med ordförande i StuFF
FLiNS är en sektion som tillhör StuFF, en
av de tre studentkårer vid LiU. StuFF för
studenternas talan samt stöttar
studenter, sektioner och föreningar vid
de filosofiska och
utbildningsvetenskapliga fakulteterna vid
Linköpings Universitet. I styrelsen för
StuFF sitter det nio personer, varav tre är
studenter från Pol. Kand/ mag. Här svarar
en av dessa, Niklas Hellström som sitter
som kårordförande, på våra nyfikna
frågor.
Vad gör StuFF för oss studenter?
Kårens främsta uppgift är att företräda
sina medlemmar, det vill säga
studenterna, och det gör vi på många sätt.
När du läser den här texten är det
antagligen Nolle-p. Som du vet är det FBI
som anordnar aktiviteterna för just dig,
men det är StuFF som bär huvudansvaret
för Nolle-p och som förutom att bidra
ekonomiskt även ser till att faddrarna och
FBI utbildas och stöttas i arbetet.
I övrigt innefattar en stor del av
verksamheten under året att hjälpa
enskilda studenter när de har något
problem med sin utbildning, till exempel
om deras examinator inte följer
universitetets regler eller problem med
arbetsmiljön.
StuFF tillsätter även över 200
studentrepresentanter som sitter i olika
organ inom Universitetet för att föra fram
studenternas åsikter. Vissa
studentrepresentanter sitter i styrelser
med ansvar för mångmiljardbelopp och
diskuterar hur Universitetet skall fördela
sina utgifter, medan andra sitter på
programnivå och diskuterar hur man skall
lägga upp kurserna. Arbetet är väldigt
brett, kort sagt.

De flesta studenterna möter dock främst
kåren via sektioner, festerier och
föreningar på Universitetet, och det är de
som är bäst på att genomföra verksamhet
som lockar studenter. Därför jobbar StuFF
väldigt mycket med att stötta och utbilda
dem när det gäller till exempel
utbildningsbevakning och praktisk såväl
som ekonomisk hjälp med att anordna
aktiviteter för sina medlemmar.
Hur ser du på StuFF och arbetet ni
kommer att utföra?
StuFF är enormt viktigt! Varje år behandlas
hundratals enskilda studentärenden,
hundratals aktiviteter genom- förs och
tusentals möten hålls. Hade inte vi
studenter samlats och bedrivit kårens
verksamhet hade vi inte haft det enorma
inflytande vi faktiskt har på såväl
universitetet som kommun och
arbetsmarknad. För att StuFF skall fungera
krävs det dock ett starkt stöd från våra
medlemmar för att skapa en legitimitet
gentemot universitetet. Detta når vi
genom att de aktiva på ett bättre sätt når
ut med verksamheten till våra medlemmar
och detta kommer vi att jobba hårt med
under året.

Vad har du för förväntningar inför
kommande år?
Att kåren om ett år kommer vara en lika
stark organisation även efter obligatoriets
avskaffande, och att de förändringar som
genomförts och ska genomföras under det
kommande året kommer att stärka StuFF.
Detta år är det otroligt spännande att vara
engagerad i kåren eftersom det är så

mycket som är nytt och som kommer att
förändras.
Vad innebär detta uppdrag för dig?
Det här året står vi dessutom inför den
största förändringen någonsin för
studentkårerna, dvs. studenterna. Den 1
juli 2010 avskaffades det kårobligatorium
som gjorde att det var obligatoriskt att
vara medlem i en studentkår. Under året
kommer vi alltså vara tvungna att förändra
kåren i grunden, och vi måste också få
studenterna att vilja fortsätta vara
medlemmar för att ha möjligheten att
fortsatt kunna vara ett stöd för just
studenterna. Detta arbete kommer att
vara väldigt svårt och krävande, men
något mer stimulerande kan jag inte
komma på!
Hur blir man invald i styrelsen?
När man bestämt sig för att kandidera till
styrelsen skickar man in en ansökan till
valberedningen med CV, referenser och
personligt brev. De brukar vilja ha in
ansökan i mitten av mars, och när
valberedningen har fått in alla ansökningar
kallar de till intervju. På konstituerande
fullmäktigemöte frågar fullmäktige,
bestående av 25 personer som är valda av
medlemmarna, ut kandidaterna innan de
diskuterar och beslutar. Det är en lång och
nervös väntan mellan det att man ansöker
och att man förhoppningsvis blir vald, men
det är solklart värt det då det är ett
utmärkt sätt att verkligen kunna påverka.
Vad kommer du vilja arbeta mest för
under kommande verksamhetsår?
Jag vill arbeta för att viljan att vara
medlem i StuFF ska vara en självklarhet för
alla studenter oavsett vilket skäl man har.
Det kan vara att man vill stödja
verksamheten eftersom man tycker den är
viktig eller att man blir medlem eftersom
man vill ha tillgång till olika rabatter som
erbjuds genom medlemskapet. Eftersom

vi i framtiden kommer behöva ha
medlemmar för att finansiera
verksamheten men också för att bibehålla
vår legitimitet gentemot universitetet är
medlemsvärvning otroligt viktigt.
På vilka sätt kan den som läser detta bli
aktiv i StuFF?
Under Nolle-p kommer någon ur styrelsen
samt troligtvis Alexandra Olsson som är
listetta för Pol. Kand-listan att hälsa på er.
Ta då chansen att fråga oss mer specifikt
om så väl hur ni kan engagera er som om
vår verksamhet.
Om ni är ni sugna på att sitta som
studentrepresentant och verkligen
påverka er egen studietid, så kom och
prata med oss i StuFFs styrelse så kan vi
tipsa om en mängd intressanta
studentrepresentantsuppdrag. Vi sitter på
tredje våningen i Kårallen och ni kommer
nog att se oss i olika sammanhang.
I mars 2011 kommer nästa val till kårfullmäktige hållas och Pol kand. är ett av
tre program som brukar ha en egen lista (i
år är det tre sektionslistor samt fyra
politiska listor representerade i
fullmäktige). Ta chansen att påverka precis
vad kåren skall jobba med under
nästkommande verksamhetsår.
Till sist vill jag dock säga att ni går på ett
program med extremt många engagerade
”kårmuppar”. Ta vara på detta så fort ni
har minsta lilla fråga. Kan inte just den du
träffar svara så vet den säkert någon
annan som kan det. Ta även vara på FLiNS,
deras uppgift är att finnas till för er.
Intervju med ordförande i StuFF Niklas
Hellström
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Overallen – ett nödvändigt modeplagg
Sett någon som går runt i overall och
undrat varför? Med största sannolikhet
är det en student vid Linköpings
universitet. Det är något som visar att
man lever i den studentanda som finns i
Linköping. På Linköpings universitet har
alla sektioner overall, med undantag för
kultursektionen som bär kavaj. Det är en
lång och alldeles, alldeles underbar
tradition.
Det finns många orsaker till att använda
overall då de används på många kravaller
(krav på overall) samt vid diverse
aktiviteter. Kan även tipsa om att det är
ett bra plagg att ha på sig när man
springer till tvättstugan och ska tvätta alla
andra kläder. Tvättning av overall sker
dock genom ett härligt dopp i ån.
Fickorna på overallen är till för att ha
nycklar, mobil och andra värdesaker i så
en dragkedja på någon av fickorna är
starkt att rekommendera då det är bra att
ta det säkra före det osäkra när man
hoppar runt och dansar i vimlet av
studenter. Det finns även öppna fickor
som bara stängs med en knapp, dessa
kallas hångelfickor och är helt enkelt till
för ifall man vill låta någon speciell få
känna lite extra närhet.

I början känner du dig kanske lite som en
lagerarbetare i de helblåa overallerna,
men frukta icke! De kommer inte att se ut
så speciellt länge, då overallerna pimpas
med rosa revärer och ska även fyllas med
märken som man kan köpa till varje
kravall, eller byta till sig från andra
program och universitet. Ditt namn ska på
något sätt synas på ditt högra ben;
tygbokstäver, målat, tejpat… ja det finns
många alternativ. Smeknamn,
kärleksförklaringar med mera kommer
också att fylla denna vackra overall!
Ett stort FLiNS-märke ska sitta på ryggen,
men de andra kan vi bara rekommendera
var de ska sitta eftersom overallerna i
stort sett aldrig är ”uppcabbade” utan
armarna knyter man runt midjan. STuFFmärket placeras över den högra
bröstfickan och LiU-märket på själva
fickan. På den vänstra sidan placeras FBImärket över bröstfickan och FLiNS-märket
på fickan.
Rosa revärer ska också sättas på overallen,
dessa ska finnas på båda armarna och på
utsidan av båda benen upp till armhålan.
Hur ni väljer att sätta på märken och
revärer är självklart valfritt, det går både
att sy och att limma.

För att ni lätt ska kunna känna igen vilka
studenterna är som vandrar omkring på
campus kommer här en liten förteckning
över några av programmens overallfärger
och revärkombinationer.
Pol.Kand – Mörkblå med rosa revärer
Affärsjurist – Gul med blå revärer
Ekonom – Vita med olika färger på revärer
beroende på inriktning
Industriell ekonomi – Gul med gröna
revärer

Maskin – Röd med gula revärer
Lärare – Röd med svarta revärer
Systemvetare – Turkos med blå och vita
revärer
Personalvetare – Vit med röda, gula,
gröna revärer
Psykologi - Grön med ljusgröna revärer
Teknisk fysik – Svart med gula revärer
Kognitionsvetare – Mörkgrön med
reflexband
Text och Illustration: Hanna Johansson

Kravall - KRAV på overALL
Kravaller är något speciellt för Linköpings
Universitet och något som många vill gå
på. Men det är många kravaller att hålla
reda på och därför har vi satt ihop en
liten mini guide till alla kravaller under
året. Mer information om kravallerna
kommer ni se veckorna innan de äger
rum i form av målade lakan och aktivitet i
märkesbacken.
KravalEtt – Filfak-nollans kravall under
Nolle-P. Arrangeras av kravallettgruppen
som består av en utvald person från varje
Filfak-festeri. Ständigt tema är nollan från
Knasen.
Dragetkravallen – Dra’t i Spa’t, Draget
för oss vanliga dödliga. Denna ordnas av
Clubmästeriet (CM), I-sektionens festeri.
Kravallen hålls på fredagskvällen och på
lördagen är det dragkamp vid
Tinnerbäcken. På kvällen hålls sittning för
de tävlande lagen och sedan är det
eftersläpp för övriga. Draget är årets
första stora fest, och hejdundrande rolig!
Le Mans – Denna kravall ordnas av FestMaskineriet (FM), i september/oktober
och består bl.a. av en go cart-tävling där
vem som helst får delta och där
tävlinginstinkten kan få ta överhanden.
Intervallen – Intervallen är
Erasmusstudenternas egen kravall, där alla
utbytesstudenter mixar sig själva med de
svenska studenterna. Riktig rolig och här
får du chansen att upptäcka drycker från
andra kulturer.
Pallenkravallen – Högskoleingenjörernas
festeri VI-Ling ordnar i början av
november Pallen, där priset är en pall öl,
därav namnet. Tävlingen är en turnering
av något slag som brukar vara riktigt
roligt!

LEGO Trippen – Den här kravallen
anordnas i november av CC,
datavetenskaps festeri. Namnet ska
särstavas pga. sponsoravtalet med LEGO
Danmark. Tävling i legobygge och kravall
på lördagen!
Schlagetkravallen – Universitetets egen
schlagertävling som ordnas i november/
december av 4verkeriet. Gå dit och tävla
med din schlagerfavorit.
Luciakraballen – Årets sista fest som
ordnas av ELINekonomernas festeri
Players, kring Lucia. Denna kravall lockar
ofta med stora artister och du kan
säkerligen få en toppen kväll innan
julmaten hemma tar vid!
Tentakravallen – När du är tillbaka efter
Julledigheten får du hänga på dig
overallen på TK, vårens första kravall. Som
arrangör står Y6, Y-sektionens sexmästeri.
Valla Saucer Rennen – VSR är Ysektionens
stora tävling, där du bygger ditt eget åk
och drar ner för pulkabacken i högsta fart.
Självklart är det en kravall inräknad i
programmet och något ni sent kommer
glömma!
KraValentine – Lärarsektionens
festeri Läx ordnar den mest kärleksfulla
kravallen på året, vanligen 14 februari, där
kanske just du hittar din hjärtevän!
Snuttefilmen – Teknisk biologis festeri
Bi6 bjuder in till kravall i samband med
universitetets filmgala Snuttefilmen. Alla
barer och arbetande har filmtema med
utsmyckningar och fascinerande kläder.
Suntrip – Årets viktigaste kravall då vårt
älskade FBI står som arrangör för den

soligaste kravellen på året. Tillsammans
med Läx och SM bjuder FBI in till en resa
i solens tecken där det vankas
sandslottstävling där du istället för overall
klär dig efter årets tema.
DÖMD – D-sektionens Öppna Mästerskap
i Dart är en av årets största fester som
arrangeras av D-group i slutet av mars/
början av april. Och klassas som Norra
Europas största amatördartturnering.
Goldfever – Här klämmer medicinska
föreningens och sektionen för medicinsk
biologis festerier MedSex och Fyllecellen

in sig på Kårallen och ordnar kravall med
70-talstema.
Sommar-X – Läsårets sista fest arrangeras
av Kårservice och hålls både utomhus
och inne i Kårallen. Den infaller alltid
i slutet av Tekfaks Tenta-p men även
Filfak har sina sista tentor i den vevan.
Uttalandet har varit olika men det
korrekta är Sommar-kryss, och här är det
inte krav på overall utan här svirar vi om
till sommarkläder!
Karolina Sporre efter förlaga av Ida
Arvidsson

FLiNSresan 2009 - Frankfurt Strasbourg Genève
Inför årets FLiNSresa, som går av stapeln i oktober, så har vi i Nollemiken en reseskildring
från förra årets resa. Det som följer är en liten del av våra upplevelser… Läs och njut!
Första månaden innan resan var minst sagt hektisk. Ny stad, ny lägenhet, nya vänner, två
veckor av sjukt kul nollning, och så plötsligt bar det av. Alla resenärer stod oanständigt tidigt
utanför skolan med kuddmärken i ansiktet och väntade på bussen. På bussen spenderade vi
hela dagen genom att kolla på film, snacka skit, semi-sova och köra diverse frågesportspel.
Klockan tio på kvällen körde vi in i den första staden på vår resa, Frankfurt. Efter välbehövlig
sömn och frukost bar det av till ECB – Europeiska centralbanken. Väldigt intressant besök,
och jag gillade skarpt deras gratis fikautbud. ECB är därför helt klart med på listan över
framtida potentiella arbetsplatser.
Nästa anhalt blev Strasbourg, en väldigt mysig liten stad. Där fick vi upptäcka staden och

besöka European Court of Human Rights. De som ville kunde även promenera förbi
Europaparlamentet och beskåda det utifrån. Själv passade jag tillsammans med ett par andra
(jag nämner inga namn) på att bli utslängda från ett café istället. Mycket moget!
Sist men inte minst besökte vi FN kontoret och Röda Korsets museum i Genève. Båda
besöken var väldigt uppskattade och intressanta. Själva staden var helt underbar! Där
spatserade vi runt i solen och hade det allmänt härligt. Något som hade präglat hela våran
resa var Sandras (söt tös i FBI) jakt på ett särskilt par skor från H&M. Efter en miljon olika
H&M i 3 olika städer fann hon dem äntligen! Detta var ren glädje, Sandras/vårt uppdrag hade
lyckats. Som avslutning på resan samlades vi allesammans för skönsång på en karaokebar
(Sandra var självklart iförd sina nya skor). Det blev en riktigt kul kväll som vi kunde sitta och
fundera på under vår 30 timmars långa busstur hem till Linköping.
I höst är det dags för Pol. Kand att härja i Europa igen. Detta år går bussen till Bryssel, Haag
och Amsterdam. Studiebesök kommer att göras bland annat på Natos Högkvarter,
International Criminal Court och Europaparlamentet. Vilket jag tillsammans med resten av
Styrelsen verkligen ser fram emot!
Ni kommer att få reda på mer information senare. Säkerligen även höra massa om hur kul vi
hade förra året. Har ni lika mycket tur som jag så sitter även ni om ett år och skriver på en
lika medelmåttig artikel till Nollemiken 2011.
Så börja tagga nu inför FLiNSresan 2010!
Daniella Nenander

Test; Din FLiNSrese-stil avslöjar din
partitillhörighet
Brukar du åka buss ofta?
a) Jag gillar vad staten har ett erbjuda ett
skolklart JA!
b) Nej. Gillar inte att utsättas för den
etniska blandningen som förekommer i
bussar.
c) Ja! Sanningen är att jag bor i en buss,
kollektivtrafik rockar!
d) Ja, varje söndag.
e) Nej, vad är en buss? Kör bara limo.
Har du varit i de städer vi ska till förut?
a) Nej, jag föredrar min herrgård.
b) Nej, hemma är alltid bäst!
c) Ja, på flertalet miljökonferenser.
d) Nej, detta är mitt första korståg till
syndens näste, Amsterdam.
e) Ja! Frågan är väl mer var jag inte har
sprutat skumpa.
Vad har du helst som snacks under
bussresan?
a) Toblerone, allra helst stulen.
b) Svenska lantchips.
c) Kravmärkta äppelchips.
d) Oblat bröd.
e) Antonberg choklad eller ost och kex.
Brukar du dela med dig av din
bussproviant?
a) Ja, solidaritet är mitt motto!
b) Ja, om personen ifråga är svensk.
c) Ja, fast det brukar inte vara någon som
äter mina ekologiska snacks.
d) Självklart! Jag lever mitt liv efter den
gyllene regeln.
e) Nej. Det pappa betalat är mitt.
Hur klär du dig inför en lång busstur?
a) Helst mainstream så att jag smälter in
bland mina kamrater.
b) Nationaldräkten såklart! Den är både
praktisk, snygg och väldigt bekväm.

c) Gärna organiskt framställda kläder från
secondhand butiker.
d) Så länge jag har mitt kors runt halsen så
bryr jag mig inte.
e) Skräddarsydd kostym från Armani
(man) Juicy Couture mjukisdress (kvinna.)
Vad för något spelas på din iPod?
a) Radio med P3.
b) Ultimatule
c) Inspelade fågelläten från min senaste
fjällvandring.
d) Carola och psalmer.
e) Senaste playlisten från Spyan.
När det vankas för mat, var ser du helst
att vi stannar?
a) Mina bidrag täcker inte höga
matutgifter så helst något billigt!
b) Restaurang med hederlig svensk
husmanskost.
c) Någon vegetarisk restaurang.
d) En restaurang med nattvarden på
menyn.
e) Så länge det är exklusivt och de serverar
trerätters.
Vilken bok kommer vi se dig läsa?
a) Något jag lånat på biblioteket.
b) Herman Lindqvists, Sveriges historia.
c) Greenpeace medlemstidning
d) Bibeln
e) Snabba cash
Vad dricker du helst under resan?
a) Sockerdricka
b) Medtaget svenskt kranvatten som
räcker hela resan.
c) Mjölk från min ko Rosa.
d) Vin
e) Skumpa

Så upp till bevis i detta idiotsäkra,
statistiskt bevisbara test!
Den bokstav du fått mest utav visar vilken
partitillhörighet du har.

A: Socialdemokraterna
B: Sverigedemokraterna
C: Miljöpartiet

Ps. Lämna in ditt svar till oss senast 3
dagar innan resan. Styrelsen kommer att
använda detta för en platslista till bussen
och rumsindelning…

D: Kristdemokraterna
E: Moderaterna

Sju dagar, tre städer & flera glada själar i en buss…

FLiNS-resan 2010
3 - 9 oktober

Amsterdam

Bryssel

Haag

Kom med och upplev Europa! Vi utforskar tre härliga städer,
gör 5 st. intressanta studiebesök och smakar på den belgiska
ölen.
Mer information kommer inom kort!
Väl mött på resan - FLiNS styrelse

Nollans guide till galejet
Du är utvilad efter ett intensivt Nolle-p.
Ölsuget intar åter din kropp och medför
en ofrivillig längtan efter att veva
ohämmat med armarna på ett dansgolv.
Känslan kanske skrämmer dig till en
början. För vart tar man vägen nu? Är det
slut? Onej.
Det är fullkomligt möjligt att skjuta upp
studier alla dagar i veckan om så önskas.
Kravaller i all dess prakt och ära - för
festsugna studenter har Linköping mer att
erbjuda. Allt i från renodlade
studentställen till uteställen där det kan
hända att man stöter på vanligt folk.
Nedan följer en guide till Linköpings uteliv.
Herrgår’n [hg], Alsättersgatan 19:
Mitt i Ryd, bland de allra flesta studenter,
ligger studentstället [hg]. Hit kan man gå
för att få sig en fin bit mat för en
studentvänlig penning och hänga i puben.
På [hg] går det att husera nästan hela
veckan om man så vill. Önskar man att öva
språkfärdigheter är tisdagar på [hg] ett
utmärkt tillfälle, då det är nattklubb i
internationellt tecken. Varannan torsdag
körs klubben John Doe som drar både
mycket folk och bra band. Sahara
Hotnights och The Hives har så fint gästat
John Doe. Letar du efter en flicka eller
pojke att mysa med på dansgolvet och
kanske därefter, så talar [hg] för att du
kommer att lyckas. På [hg] har Pol kandtvåan hittills lyckats bäst enligt lite snabb
matematik på antalet framgångsrika ragg.
(www.hg.se)
Flamman, Västanågatan 22:
Flamman Pub & Disco gästades av både
the Vreeswijk och Palme för sisådär fyrtio
år sedan och är med stolthet Linköpings
äldsta studentställe, drivet av

volentärarbetande studenter som
möjliggör löjligt bra priser i baren.
Flamman erbjuder välbesökta och
populära Jazzkvällar på onsdagar och
världens bästa stämning på fredagarna.
Kom i tid. Köandet till Flamman är något
utav ett fest-fenomen i sig och ger dig en
gedigen träning i uthållighet. Det är en del
av Flammans charm. (www.flamman.org)
Nationernas Hus, NH, Ågatan 55:
Här har ni de gröna skogarna och guldet
alla pratar om. Det är som en dröm varje
gång man kliver in på den gigantiska
uteserveringen och tar del av den
fantastiska atmosfären. (Skribenten må
vara en aning partisk eftersom denne själv
håller i en del trådar på stället, men ändå.)
Faktum är dock att NH har en mycket bra
uteservering och erbjuder bra mat till bra
pris mitt på Ågatan i stan. På NH huserar
även klubbar för olika smaker på helgerna
och trevliga aktiviteter som quiz varje
torsdag. Även den vanliga världen har
börjat upptäcka NH’s förträffligheter och
oss studenter, så risken finns att du stöter
på folk från världen utanför
studentbubblan. (www.nationernashus.se)
VilleValla Pub, Westmansgatan 41:
I den vita villan i Valla mellan Irrblosset
och T1 finns ölsorter från världens alla
hörn och kanter. Specialiserade på just ett
utbrett ölsortiment med bidragande
beslutsångest, samt myspys-feeling, är
VilleValla stället att hänga på en
vardagskväll när finsmakaren i dig vill
komma ut och ditt eget vardagsrum för
litet. Eller varför inte hänga här på
lördagar också. (www.villevallapub.se)
Torsdags/Fredagspuben, Baljan, Kårallen:
Klockan 15 byter Baljan skepnad till ett
förfest-paradis eller det perfekta avslutet

på en hård studievecka. Öl för 25 fjuttiga. I
rest my case. För att visa sin lojalitet till
den allsmäktige shoten hittas alla Polkandare på fredagspuben i det utrymme
som agerar shotbar under kravaller.
När du känner dig mätt på öl för 25 kronor
och vill betala cirka 140 % mer för en öl
finns givetvis vanliga uteställen i
Linköping. Det kan vara en aning
knäckande för en student att beblanda sig
med så kallat vanligt folk. Helt plötsligt
ligger inte fokus på oss längre, men ibland
kan det vara värt att betala lite mer för att
inte träffa på korkade teknologer,
studenter som gnäller över csn,
nästkommande tenta eller att hela klassen
ser vem du hånglar upp på dansgolvet.
Platå, Platensgatan 4:
Platå har en loungeliknande undervåning
för chill och ett ofta fullsmockat dansgolv
på övervåningen med r’n’b och annat
dansvänligt. Halva priset i baren på
torsdagar och en skaplig uteservering

väger upp för det faktum att Platå är
ganska mycket 90-talisternas herravälde.
(www.plata.se)
Platens, Platensgatan 3:
Här är stället i en källare med rockattribut.
Det kunde ha varit superballt, men det
spelas nästan bara vanlig klubbmusik i
rockkällaren, men på onsdagar är det
halva priset och mycket folk och bra band
kan dyka upp till deras torsdagskonserter.
(www.platensbar.com)
Sliver, Ågatan 43:
Neon. Neon. Neon. Spelar vev-vänliga
klubb- och r’n’b-hits och är kanske
Linköpings stekigaste ställe på ganska få
kvadratmetrar – utan stekare.
(linkoping.slivernightclub.se)
Thessan Hellqvist, efter flera tidigare
reviderade versioner senast av Karl
Törnmarck

Vad ska du bli när du blir stor?
Många utav oss som läser vid Polkand programmet har fått frågan ”Vad ska du bli sen då?,
”Vad ska du bli när du blir stor?”, något som väckt mycket tankar och funderingar hos oss
Polkand studenter. För saken är den att du får en kandidatexamen som du kan göra så
mycket med och valet är helt upp till dig, vad du vill göra med din kandidatexamen!
När jag började läsa vid Polkand ville jag jobba för någon internationell organisation, senare
vid bank, och när jag nu går in på andra året är drömmarna många och jag vet i nuläget inte
alls vad jag vill. Men jag vet att det jag läser är något som väcker mitt intresse och som jag
tycker är kul. Under dina år här vid Linköpings universitet får du fördjupade kunskaper inom
statsvetenskap och nationalekonomi och du får dessutom på egen vilja möjlighet till praktik
och utlandsstudier. Under dessa tre år kommer du antagligen fram till vad du vill göra med
din examen, eller du börjar i alla fall grubbla i dessa banor och du kommer få en del
smakprov längs vägen t.ex. under arrangerade arbetsmarknadsdagar. Och som en
färdigexaminerad Polkand student sa till mig ” Det var först när jag kom ut på praktik som
jag började se helheten i allt vi läst, och började förstå sambandet mellan alla kurser”. Så bli
inte avskräckt eller uppstressad, utan tillåt dig att vara lite förvirrad, för så småningom börjar
man dra paralleller, statsvetenskapen och nationalekonomin får sitt samband och så
småningom kommer du som inte redan vet vad du vill göra tycka att valet är glasklart. Och
får några underbara studentår på köpet, med allt det har att erbjuda!
Det jag vill säga med det här är att med en Polkand examen står många dörrar öppna och
med drömmar kan man komma långt. Och när ni nu står med dessa häften i händerna har
resan till detta just börjat!
Tankar från en två

Välkommen till
Spartacus!
Vi är den socialdemokratiska
studentklubben i Linköping.
Vi träffas varje torsdag på
Platensgatan 18 för att diskutera
aktuell politik och ha det trevligt.
s-studenter.se/Spartacus

Saker man bör ha gjort innan man
slutar på Linköpings Universitet
Det finns vissa traditioner som är starkare än andra vid Linköpings universitet. Och
inspirationen till denna lista kommer ursprungligen från en facebookgrupp skapad av
tidigare Polkandare. Som student finns mycket aktiviteter både runt studier och det
sociala. Denna lista bör tas med en nypa salt då den inte i alla avseenden går hand i hand
med bra studieresultat…
1. Ha sovit över på campus efter en
ringklockan.
kravall.
28. Handlat för mer än 2 500 kronor på
2. Skrivit tenta onykter/full.
Systembolaget vid ett och samma tillfälle.
3. Kommit till föreläsning dagen efter en
29. Hyrt ett släp/skåpbil för att åka till
kravall fortfarande iförd overall.
Tyskland för att köpa sprit.
4. Ha käkat 10 klägg (bakelserna i Baljan)
30. Käka bakfyllepizza på en föreläsning.
på 10 minuter.
31. Startat en hyllningsgrupp för en
5. Köat för biljettsläpp i Colloseum mer än
föreläsare på Facebook.
12 timmar i sträck utan att ha sovit.
32. Blivit bestulen på minst en cykel.
6. Festat sju dagar i streck.
33. Trott att man blivit bestulen på sin
7. Gått vilse i B-huset.
cykel men hittat den ett halvår senare
8. Fixat ett ”kvart i tre-ragg” på kravall.
ståendes där man lämnade den på
9. Varit fadder/fadderist på minst ett
campus.
nolle-p.
34. Ha varit på minst tre mellanfester plus
10. Festat i Fylleryd.
förfest och efterfest samma kväll.
11. Förfestat i Flammans kö.
35. Haft en fest med minst två gäster per
12. Blivit nekad inträde på HG.
kvadratmeter.
13. Skickat klagomål till HG:s vaktchef
36. Gjort ett storkok på minst femton
dagen efter man blivit nekad inträde.
måltider/ matlådor.
14. Gått vilse i Ryd.
37. Somnat på en tenta.
15. Suttit i Baljan och fikat en hel dag.
38. Snarkat på en föreläsning.
16. Festat med sitt programs
39. Klarat en tenta utan att tentaplugga.
programansvarige.
40. Fått full pott på en tenta.
17. Blivit nekad CSN.
41. Fått noll poäng på en tenta (blankblad
18. Handlat på kredit hos Pastavagnen.
gills ej).
19. Tömt kontot redan till första dagen i
42. Träffat en ekonom som röstat på
månaden.
Vänsterpartiet.
20. Tagit SMS-lån.
43. Blivit utkastad från Kårallen två
21. Hånglat med någon barpersonal på en
gånger samma kväll.
kravall.
44. Hånglat upp sin bordsdam/herre
22. Missat en tenta p.g.a. bakfylla.
under pågående finsittning och sedan
23. Haft djupa existentiella diskussioner
blivit nedspydd av henne/honom
med en föreläsare.
45. Sett fröken Björn nykter (2p)
24. Våldgästat en fest där du inte känner
46: Köpt den första biljetten till en
någon.
kravall/aldrig behövt köa till en kravall
25. Däckat på Ågatan.
26. Raggat på en kassörska på Hemköp
Karolina Sporre efter revidering av Jenni
Ryd.
Bardosson och förlaga av Christoffer
27. Givit dricks på HG bara för att få höra
Wahlquist

