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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
Grattis till er plats på Pol Kand
Nu börjar allt, vissa av er har möjligen
tidigare erfarenheter från student livet, för
andra är det här första gången som de kan
kalla sig riktiga studenter. För mig var det så,
jag hoppade direkt från gymnasiet in på Pol
Kand, flyttade för första gången i mitt liv i
samma veva, till en ny stad jag inte hittade i.
Lite panik hade jag faktiskt i början, det blev
så mycket så fort, plugget startade när
flyttlådorna inte var helt uppackade, nollningen
började utan att jag hittade någonstans, men
allt löste sig, för det var inte svårt att se allt
positivt, fast det var mycket att göra när man
hade ett sjukt roligt nolle-p som gav energi fast
man var trött.
Fick jag chansen skulle jag göra om nolle-p, inte bara för att det var roliga
fester, sittningar, kravaller, prommenader etc. utan för att man lärde känna så
många roliga människor på ett härligt sätt.
Jag rekommendera verkligen att ni tar tilfället i akt och är med under
nollningen, det är inget man vill missa, och skulle det vara så att alla delar inte
passar dig i smaken, finns det alltid en alternativ lösning på det problemet.
Vid den kommande nollningen kommer jag att vara fadder, få se hur det är
bakom kulisserna tillsammans med andra klasskamrater till mig. Det kommer att
bli så grymt roligt och jag ser framemot att ta hand om er, på gott och ont.
Hoppas ni kommer att njuta av nolle-p lika mycket som jag gjorde och att ni
känner er hemma på Pol Kand programmet.

Olivia Agneson
Polemik redaktör

SPALT FLiNS ordförande
Att jag började plugga Pol Kand är något jag är jätteglad för. Men jag är kanske
inte mest glad över det jag trodde att jag skulle vara. Mitt fokus när jag började
var att jag ville få plugga för att lära mig mycket om ämnen jag tyckte var
intressanta. Jag var väldigt ivrig att få komma igång med att just plugga. Nollep och att lära känna nya kompisar kunde få ta sin tid. Innan Pol Kand gick jag
en kurs i beteendevetenskap så jag tyckte att jag redan hade bra kompisar att
umgås med så hänga med på Nolle-p och att ha en ny klass var mest bara en
bonus.
Ett år senare när Nolle-p snart ska dra igång igen men jag står på andra sidan
och är fadder tillsammans med mina klasskompisar som jag haft ett galet roligt
år med så inser jag att det där nolle-p och att lära känna nya människor har
varit det bästa under hela året. Pluggandet är viktigt och att få bra betyg är
roligt, men glöm inte bort under nolle-p och resten av året att pluggandet blir
roligare med bra kompisar. En tenta-vecka känns väldigt mycket lättare när du
delar den med dina kompisar och lite mer fika från baljan än du borde.
Så ta vara på nolle-p som är ett utmärkt tillfälle att lära känna folk och glöm
inte bort att hjälpas åt när tentorna börjar närma sig. För en hel vecka med
tenta-plugg blir som sagt både roligare och lättare tillsammans!

Hanna Edlundh
FliNS ordförande

Spalt

FBI CHEF

Äntligen är hösten här!
Först skulle jag vilja gratulera er till det
utmärkta valet av utbildning, Politices
Kandidat även kallat polkand – troligtvis för
att undvika eventuella uttalsfel. Jag vill
självklart också välkomna er till den
fantastiska studentstaden Linköping.
Jag sitter i skrivande stund på tåget som
ska ta mig tillbaka till just Linköping, staden
Winnerbäck beskriver som ”en tätort på en
slätt” och som jag numera kallar mitt hem,
något som förhoppningsvis många av er
också kommer göra snart.
Det känns inte alls länge sedan som jag steg in i salen där vi hade upprop, jag
minns att jag var nästan först där − akademisk kvart tänkte ju inte jag på – och
visste inte riktigt åt vilket håll man skulle kolla. Men så började N0lleP, de två
veckor då allt skulle komma att förändras ;)
Under den N0lle Period som vi planerat för er kommer inga förnedringar att
ske. Ni kanske har hört skräckhistorier om hur det kan gå till och hur det är att
vara n0lla, men det är inte så vi jobbar. Vi i FBI har under våren planerat dessa
veckor med målet att NI ska ha kul, lära känna varandra och få ett smakprov på
Linköpings studentliv.
Så FBI’s tips till er – strunta i de ouppackade lådorna, disken och
matplaneringen, allt detta kan vänta! Häng med på NolleP istället och ha två
sjukt roliga veckor!

Julia Callh
Chef, FBI 11/12

Årets nolla
2010
Förra årets Nolle P var en fantastiskt
rolig period, tveklöst några av de
roligaste veckorna i mitt liv. Och till
alla som skall delta under årets nolle
P så hoppas jag att det blir för er
som det blev för mig, en otroligt kul
period med många skratt och nya vänner.
Att be utsed till årets nolla, är en utmärkelse jag sätter stor ära i, även om jag
inte riktigt vet vad jag gjorde för att förtjäna det, utom att ha extremt roligt
och lära känna massor med nya människor.
Nolle P är en tid med en mängd olika aktiviteter, något för alla, men det jag
hoppas är att alla deltar i så mycket som möjligt, det är så extremt roligt att
man inte vill missa något av det, och till er alla som är nyanlända till ”Den
cykelvänliga staden” med en väldigt ”karaktäristisk” dialekt så kan jag tipsa om
att inte oroa er i onödan, jag kan garantera att ni kommer ha ett otroligt kul år
här tillsammans med alla oss andra på PolKand.
Tiden går snabbt när man har så kul som vi kommer ha, så ta vara på varje
stund, förhoppningsvis utan att prioritera bort studierna, men jag hoppas
verkligen att alla försöker vara med på så mycket som möjligt av kravaller,
sittningar och fester, det är ofantligt roligt och är garanterat att ge många
oförglömliga minnen.
Att gå på Polkand är ju dock inte alltid en dans på rosor, Campus valla blir ju
inte lika charmight under en halvmeter snö och 15 minusgrader, och Leviatan
är kanske ingen söndagsläsning. Men trots detta vill jag säga grattis på ert val
och tror inte att ni kommer ångra er.
Vi ses!

// Linus Fredriksson

Årets Faddrar 2010
Efter en hel vecka av galna upptåg i form av telefonkioskmys, grodspottning,
gyckeltävling och annat knasigt var det tre ganska slitna faddrar som
träffades för att peppa inför kvällens höjdpunkt. Det är detta som kallas
Nollning, vilket är bland det roligaste man kan uppleva även om det också tär
på krafterna. Efter en hel sommar av stiltje får man nästan en traumatisk
chock när nollningen sätter i gång.
De tre utpumpade faddrarna hette Mimmi,
Anna och Björn och i kväll var det dags för den
beryktade Bad Taste – sittningen på
studentstället Flamman. Kvällen började på en
sommarvarm balkong med varsin kall öl i
handen. Alla tre hade skrapat ihop diverse
osmakliga kläder men kände dock att PEPPEN inte riktigt hade infunnit sig. De
ville helst inte röra på sig en millimeter och framförallt inte behöva ta på sig
några paljettprydda kepsar, lösmustascher, skrikgula skjortor och äckliga gamla
nolletröjor.
Efter ytterligare några klunkar insåg de dock att man faktiskt inte får banga ur
och att de helt enkelt fick ta sig samman och ställa upp för sina nollor.
En kort stund därefter anlände de till Flamman och väl där möttes de av de
mest bedrövligt klädda nollorna i hela Pol.Kands historia. Stämningen gick
knappt att beskriva. Så många nollan som kommit dit och känt den största
lättnaden någonsin över att alla andra faktiskt också hade kommit dit precis lika
gräsligt utklädda. Alla var fula och glada och det tog inte många minuter innan
de tre faddrarnas trötthet var som bortblåst.
Efter en härligt härjig sittning dansade de sig svettigast på stället och peppen
levde som aldrig förr. Till och med Mimmi som brukar
vara motsträvigare än en gammal tax när det gäller
dansgolv skakade rumpa som aldrig förr. Och det endast
med en enda balkongöl i kroppen.
Detta är för oss det yttersta beviset på att det finns
en magisk kraft i nollningen. Alla som får chansen att
vara med om detta måste därför helt enkelt ta vara på
den! Oavsett om du är en vilsen och förvirrad nolla eller
en erfaren och trygg gammal fadder, så lova oss att ni
verkligen vågar bjuda på er själva och njuta av de här
första veckorna på terminen!

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.

Skrivet av: Programansvarig Peter Andersson

Campus guiden
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. CSam 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. Kandprogrammets 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 styrelse 11/12
Namn: Hanna Edlundh
Ålder: 22
Post i styrelsen: Ordförande
Hemstad: Värnamo
Bor i Linköping: Ryd
Favoritplats på campus: Fortes kontor ;-)
Bästa kurslitteraturen från första året: Wolff
"Introduction to political philosophy"
Bästa minnet från Nolle-p: När vår nollegrupp
vunnit nolle-uppdragen
Bästa kravallen: DÖMD
Random intressen: Musik, dansa, chilla
Samlar på: Good feelings
Mail och mobil: ordforande@flins.org och 0730637842
Namn: Clara Modig
Ålder: 22
Post i styrelsen: Vice ordförande
Hemstad: Örebro
Bor i Linköping: Vasastan
Favoritplats på campus: Blå havet när solen
skiner
Bästa kurslitteraturen från första året: Lagboken
Bästa minnet från Nolle-p: Fulsittningen
Bästa kravallen: Suntrip
Random intressen: Italien, prata italienska,
italienare...
Samlar på: Resor
Mail och mobil:
claramodig@hotmail.com/clamo736@student.liu.se,
0730383509

Bild
Saknas

Namn: Mikaela Edström
Ålder: 19
Post i styrelsen: Sekreterare
Hemstad: Enköping
Bor i Linköping: Gottfridsberg
Favoritplats på campus: Parken såklart!
Bästa kurslitteraturen från första året: Inte
Platons "Staten" i alla fall...
Bästa minnet från Nolle-p: Kan inte bara välja
ett då det var så mycket som var så grymt kul,
men allra roligast var nog ändå de tre
sittningarna!
Bästa kravallen: Suntrip
Random intressen: Äta, träna och umgås med
nära och kära!
Samlar på: Ingenting
Mail och mobil: sekreterare@flins.org, 071-4144471
Namn: Alexander Persson
Ålder: 23
Post i styrelsen:kassör
Hemstad: Stockholm
Bor i Linköping: Gottfridsberg
Favoritplats på campus: A-huset
Bästa kurslitteraturen från första
året:Platon & Makroekonomi
Bästa minnet från Nolle-p:Träffade
donnan
Bästa kravallen: Utekravallen
Random intressen: Fotboll, klättring
Samlar på: hockeybilder
Mail och mobil: kassor@flins.org 076-145 21 23

Namn: Julia Calllh, mest Callh
Ålder: 22
Post i styrelsen: FBI
Hemstad: Köpmannebro (utanför
Mellerud, utanför Åmål, utanför..)
Bor i Linköping: Ekkällan ;)
Favoritplats på campus: Parken
Bästa kurslitteraturen från första året:
Lagboken (+bästa fusklappen)
Bästa minnet från Nolle-p: Bada i
Stångån och avslutningssittningen
Bästa kravallen: Kravalletine och SOF
Random intressen: mata Alice med
jordnötter
Samlar på: shotglas
Mail och mobil: 0730401035,
julca948@student.liu.se
Namn: Veronica Haegeland
Ålder: 22 år
Post i styrelsen: Master och Alumni
Hemstad: Lysekil
Bor i Linköping: Ryd
Fav. plats på campus: Undervåningen i Ahuset. Bästa platsen vare sig man är där för
att plugga eller ej!
Bästa Kurslitteratur under första året: Platon.
Har nog aldrig läst en så tjock bok så snabbt
förut....
Bästa minnet från Nolle-p: Många suddiga
minnen är bra men allra bäst var nog ändå
ärtsoppe - punch på HG. Dansade så mina byxor
sprack den kvällen..
Bästa kravallen: Sun trip! Och inte behöver jag förklara, det kommer märkas. =)
Random intresse: Zombies. Filmer eller böcker går bra vilket som!
Samlar på: När jag var liten var det paketsnören men idag är nog det närmsta till
en samling jag kommer några säsonger av scrubs...
Mail och mobil: verha562@student.liu.se, 0727264477

Namn: Julia ”Freddy” Fredheim
Ålder: 19
Post i styrelsen: Spons- och
arbetsmarknadsansvarig
Hemstad: Linköping
Bor i Linköping: Gottfridsberg
Favoritplats på campus: Key-huset
Bästa kurslitteratur of World Politics”
en från första året: ”The
Globalization
Bästa minnet från Nolle-p: Ä&Psittningen
Bästa kravallen: Sun-trip
Random intressen: Balett, busa, baka kladdkaka
Samlar på: Spotifylistor
Mail och mobil: julfr889@student.liu.se 0733-87 59 22
Namn: Martin Bergstrand
Ålder: 21
Post i styrelsen: Webb-, Spons- och
Arbetsmiljöansvarig
Hemstad: Oskarshamn
Bor i Linköping: Lambohov
Favoritplats på campus: kårhallen - navet på
campus med allt vad de innebär
Bästa kurslitteraturen från första året:
huvudboken i svenska politiska systemet
( kommer ej håg vad den hette) fantastisk bok!
som botade ens sömnproblem på ett litet kick
Bästa minnet från Nolle-p: Filosofiska
mästerskapen! Seger! Seger! Seger! vad finns det mer att säga?
Bästa kravallen: UK
Random intressen: de mesta som är japanskt typ manga, film, pop, fotboll
Samlar på: roliga/fräcka/knäppa historier
Mail och mobil: websponsmiljo@flins.org och 073-0608933

Namn: Lovisa Källmark
Ålder: 22
Post i styrelsen: Utbilldningsbevakare
Hemstad: Uppsala
Bor i Linköping: Ryd
Favoritplats på campus: Terra 1,2,3 ;)
Bästa kurslitteraturen från första året: Platon
Bästa minnet från Nolle-p: Spökrundan
Bästa kravallen: Sommar X
Random intressen: Djurprogram
Samlar på: Vänner & upplevelser
Mail och
mobil: utbildningsbevakare@flins.org 0706655704

Namn: Olivia Agneson
Ålder: 20
Post i styrelsen: Polemik redaktör
Hemstad: Eskilstuna eller Etuna som det
också kallas
Bor i Linköping: Ryds Allé 24c
Favoritplats på campus:
sektionsrummet Parken, kårallen, ahuset, c-huset etc.
Bästa kurslitteraturen från första året:
Platon + lagboken + makroboken etc.
Bästa minnet från Nolle-p: Fulsittningen
Bästa kravallen: SOF och Tentakravallen
Random intressen: impuls äventyr
Samlar på: upplevelser
Mail och mobil: polemik@flins.org och
0734294116

Bild
Saknas

FBI 11/12
Namn: Alice Forsberg Lind
Ålder: 21
Post i FBI: webb/info/foto
Hemstad: Vallentuna
Bor i Linköping: Ryd var annars?
Favoritställe på campus: Ter1
Bästa minne från Nolle-P: När Eric
kastades i lillasjön
vid viagraparken det var kul!
Finaste märket på overallen: FBI-märket
Bästa utestället i Linköping: HG!!!
Random intressen: Dricka fulvin och spela
brännboll
Mail och mobil: bralllis@hotmail.com
0735503756
Namn: Emil Askestad
Ålder: 22
Post i FBI: Kassör (aka jag har alla pengar!!)
Hemstad: TUUUUNGELSTA!!!! WÖÖ!!!
Bor i Linköping: Ryd, 2 min från HG, 2 min från Donken.
Världsklass.
Favoritställe på campus: Baljan kaffe & Kårallen
Bästa minne från Nolle-P: Att vinna Filosofiska spelen för
första gången med Pol.kand. om inte dom nya nollorna gör
det. då jävlar.
Finaste märket på overallen: Fred Flinta, FBI, Nolle-P och FBI
märket.
Bästa utestället i Linköping: Squashfulvinpong på Rydvägen
98 B
Random intressen: Tommy Körberg, glasögon, japanska
skolflickor och handboll.
Mail och mobil: emias700@student.liu.se, 0736353081

Namn: Josefin Olsson
Ålder: 21 år
Post i FBI: Indrivare (Spons & Tryck)
Hemstad: Skåne (Lund)
Bor i Linköping: Colonia
Favoritställe på campus: Baljan, när de säljer
pepparkaksdamsugare
Bästa minne från Nolle-P: Bad taste, alla hade grymt
snygga outfits
Finaste märket på overallen: Det enda som får pryda
overallen FBI märket, vilket självklart är det snyggaste!
Bästa utestället i Linköping: NH (och kravaller)
Random intressen:
Mail och mobil: josol437, 0768601727
Namn: Axel Merkel
Ålder: 20, trivs skitbra med att vara yngst i FBI
Post i FBI: Sittning & Gyckel
Hemstad: Född i Dublin, Irland - men spenderat mertiden
av min uppväxt här i Linkan
Bor i Linköping: Ryd, det enda rätta.
Favoritställe på campus: Fåtöljerna i A-huset
Bästa minne från Nolle-P: Bad Taste-sittningen
Finaste märket på overallen: Enda märket som sitter på Fred Flinta
Bästa utestället i Linköping: HG
Random intressen: Spela medicinbollskull i mörker,
konstruera fällor för bananflugor, sova i Linus soffa.
Mail och mobil: axeme988@student.liu.se – 0727271747
Namn: Tiina (Justiina) Ekblom
Ålder: 21
Post i FBI: Tryck och spons
Hemstad: ÅÅH STHLM!
Bor i Linköping: Bordellen!
Favoritställe på campus: Nere i a-huset, i den
illaluktande korridoren med alla färgglada fotöljer. Där
hittar man alltid andra mysiga polkandare!
Bästa minne från Nolle-P: Hela alltet faktiskt. Otroligt
bra kombo med allt vi gjorde.
Finaste märket på overallen: Fred såklart!
Bästa utestället i Linköping: Kårallen och [Hg]. Det ska
vara krypavstånd hem!
Random intressen: Lösa barnkorsord.

Mail och mobil: jusek795@student.liu.se,
0762481398

Namn: Ingrid Berglund
Ålder: 21
Post i FBI: Nollegeneral
Hemstad: Åsbro (utanför Örebro)
Bor i Linköping: Fina delen av Ryd
Favoritställe på campus: Baljan eller Campushallen
Bästa minne från Nolle-P: Avslutningssittningen
(man slipper den rosa tröjan) eller Bad Taste
Finaste märket på overallen: Det Alice skrivit på min
rumpa
Bästa utestället i Linköping: NH, eller SkytteC
Random intressen: sjunga frondalåtar med Mimmi
Mail och mobil: ingbe499, 0704153932
Namn: Julia Calllh, mest Callh
Ålder: 22
Post i styrelsen: FBI chef
Hemstad: Köpmannebro (utanför Mellerud, utanför
Åmål, utanför..)
Bor i Linköping: Ekkällan ;)
Favoritplats på campus: Parken
Bästa kurslitteraturen från första året: Lagboken
(+bästa fusklappen)
Bästa minnet från Nolle-p: Bada i Stångån och
avslutningssittningen
Bästa kravallen: Kravalletine och SOF
Random intressen: mata Alice med jordnötter
Samlar på: shotglas
Mail och mobil: 0730401035, julca948@student.liu.se

Namn: Linus Fredriksson
Ålder: Oklar
Post i FBI: Husmor
Hemstad: Strängnäs
Bor i Linköping: Irblosset/Valla
Favoritställe på campus: Baljan
Bästa minne från Nolle-P: Bad taste sittningen.
Finaste märket på overallen: Fredagspubben Märket.
Bästa utestället i Linköping: Tveklöst Villevalla vad folk än
säger.
Random intressen: Fiske, dvärgkastning och beundra
Väggposters.
Mail och mobil: Linfr141@student.liu.se 073 778 52 49

Kravall – krav på
overall
Kravall. Kan tyckas ett ganska lustigt namn på de stora fester som
anordnas allt som oftast på campus valla. Dessa stora fester är till för alla
universitetets studenter och är nästan alltid väldigt populära. Så populära
till och med att det näst intill är tradition i Linköping att vara vaken långt
in på småtimmarna och köa för att få tag på biljetter. Kan låta jobbigt,
men i själva verket är det en del av det roliga och det är alltid värt det! Kl
22.00 slår portarna upp och det kan vara värt att gå dit i ganska god tid då
det framemot tolv – halv ett har hunnit bildats en hel del kö. Väl inne på
kravallen säljs det mat, öl och shots där det dagtid annars är
uppehållsrum för fika paus. Dansgolv och rumpskakar vänlig musik
erbjuds också, så klart. På vissa kravaller under årets gång bjuds det även
in artister att spela. Så är till exempel fallet på polkands egen stolthet;
Sun trip!
Ett annat tips är också att ha med sig cash då det inte tas emot kort. Ingen
fara på taket dock, det finns alltid bankomat på campus.
Ja, då skulle man ju kunna tro att man har allt under kontroll. Men glöm
inte overallen! Självklart är man välkommen på kravallen även om man
glömt overallen, dock är det den officiella klädseln och den är faktiskt
riktigt praktisk (man slipper fundera på klädsel för kvällen!).
Det är verkligen en alldeles särskild känsla att gå på kravall, en chans att
vara så underbart studentig som det bara går!

Skrivet av: Veronica Haegeland

Kravallerna
Kravallerna är några av de roligaste festerna ni kommer uppleva på campus. Det är
olika program som anordnar dem och namnet kommer från KRAV på overALL. Alltså
har man på sig sin älskade overall på de här festerna. Kravall är något speciellt för LiU,
och det finns många! Vi har därför satt ihop en enkel guide till de flesta kravaller,
mer info om de enskilda kommer ni se på de målade lakan upphängda på campus när
festerna närmar sig!
Dra’t I spa’t - Kallas för Draget i folkmun, anordnas av Clubmästeriet (CM, I-arnas
festeri). På fredagen är det kravall och på lördagen anordnas det dragkampstävling i
Tinnerbäcken för att sedan följas av sittning för de tävlade lagen och eftersläpp på
kvällen. Ett måste!
Le Mans - Le Mans anordnas av FestMaskineriet (FM) och är en lådbilstävling. Börja
bygga ett fordon i tid och testa hållbarheten då tävlingsinstinkten hos de medtävlande
kan vara stor!
Lagens Änglar - Jur6 (affärsjuristerna) fixar stämingen med ett Sensation White-party.
På med de vita kläderna!
Intervallen - Eramusstudenterna fixar en kväll för utbytesstudenterna att blanda sig
med de svenska studenterna. En riktig rolig kväll då man har chans att träffa riktigt
sköna människor.
TentaKravallen - D-group (data och IT), Krogvet (kogvet) och Bi6 (teknisk biologi) fixar
stämningen sådär i tenta-p. För att studierna ska kännas lite lättare, alternativt fira att
en tenta är avklarad, kör vi hårt och dansar kvällen lång.
Pallen - VI-ling (högskoleingenjörerna) fixar en tävling av något slag där priset är en pall
med öl! Något som säkert går åt under feståret som kommer...
Lasertrippen - Grym laserdoomturnering och kravall som C-sektionen ställer till med!
Schlaget - 4verkeriet (MatNat) låter oss dansa loss till de gamla schlagerhitsen hela
kvällen lång. Klä dig i schlagerandan och leverera dina bästa dansmoves!
Lusseballen - Den sista kravallen för året ordnas av Elin (ekonomernas festeri). Ofta
brukar det komma stora artister och många studenter vill festa ut året – håll koll på
biljettsläppet!

TentaKravallen - Äntligen tillbaka på campus efter julledigheten! Detta firar Y6 med en
hejdundrande kravall!
Valla Saucer Rennen - Även kallad VSR, anordnas av Y-sektionen, där de tävlande lagen
bygger sina egna åk som sen ska fara ner för backen i Vallamassivet. Här får man inte
vara farträdd!
Kravallentin - Läx (lärarna) fixar alla hjärtans dag-stämningen med en kravall i
kärlekens tecken.
Snuttefilmen - Bi6 har i samband med universitetets filmgala Snuttefilmen en kravall.
Titta på film dagen lång, festa på natten. Alla barer och personal ska vara uppklädda i
filmtemat!
SunTrip - Den absolut viktigaste kravallen! Vårt eget FBI är med och anordnar!
Tillsammans med Läx och SM (systemvetare) tar vi oss närmare solen och bjuder på en
hejdundrande kravall! På torsdag satsar vi stenhårt på kravall, på lördagen blir det
sandslottstävling och sedan ett gigantiskt eftersläpp med artist!
Goldfever - MedSex (medicinska föreningen) och Fyllecellen (medicinsk biologi) ordnar
kravall i 70-tals tema. På med glitterkavajen och kör en ABBA på dansgolvet.
DÖMD - D-group håller i nordens största amatördarttävling, även utlandslag (andra
universitet) är med och tävlar!
Elinpiaden - Elin grejar biffen med en heltokig Elinpiad-tävling där man kan tävla i de
mest galnaste grenarna. Det ryktas om hoppborg! Festligheterna håller på i dagarna
två med både kravall och eftersläpp.
Akuten - Sjuksyrrornas grymma kravall, brukar alltid infalla i samband med valborg.
UK - CM fixar årets första utekravall. Förra året var the Sounds och spelade och vi litar
på att de toppar det nu! Alltså, kvällen kan bara bli galet bra.
Sommar-X - Läsårets sista fest fixas av Kårservice och är en gigantisk kravall både
utomhus och inomhus. Här är man tillåten att bära sommarkläder, eller så ser ni
tillfället som ett hejdå för sommaren till er kära nu välanvända overall. Alla är nu inne i
slutfasen med tentorna, antingen helt färdiga eller några kvar så festar vi och tackar
LiU för ännu ett underbart läsår.

Skrivet av: Justiina Ekblom

Whats up Bryssel?
Drömmer du om att i framtiden få jobba i maktens
korridorer? Vill du luska fram vad kostymnissarna nere på
kontinenten egentligen gör? Vill du dricka god
belgisk ”bärtz” ihop med trevliga kursare?
Då hoppas vi att just DU vill haka på när FLiNS ihop med
UF Linköping utforskar Europas huvudstad Bryssel i höst.
Resan kommer äga rum 26-30 oktober och vi kommer att
snirkla oss ner över kontinenten med buss och bo på
hostel i Bryssel. På plats kommer vi besöka olika
organisationer med anknytning till Pol. Kand. och
utrikespolitiska frågor. Programmet för besöksaktiviteter
är i dagsläget inte spikat och vidare info kommer löpande
så höll ögon och öron öppna.
Resan kommer att genomföras till ett självkostnadspris
med ett begränsat antal platser.
Först till kvarn gäller. Hoppas just DU vill bli vårt
resesällskap!
Preliminärt pris: 2500 kr
Skrivet av: Alexander Persson

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 festfenomen 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

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
kravall.
2. Skrivit tenta onykter/full.
3. Kommit till föreläsning dagen efter en
kravall fortfarande iförd overall.
4. Ha käkat 10 klägg (bakelserna i Baljan)
på 10 minuter.
5. Köat för biljettsläpp i Colloseum mer än
12 timmar i sträck utan att ha sovit.
6. Festat sju dagar i streck.
7. Gått vilse i B-huset.
8. Fixat ett ”kvart i tre-ragg” på kravall.
9. Varit fadder/fadderist på minst ett
nolle-p.
10. Festat i Fylleryd.
11. Förfestat i Flammans kö.
12. Blivit nekad inträde på HG.
13. Skickat klagomål till HG:s vaktchef
dagen efter man blivit nekad inträde.
14. Gått vilse i Ryd.
15. Suttit i Baljan och fikat en hel dag.
16. Festat med sitt programs
programansvarige.
17. Blivit nekad CSN.
18. Handlat på kredit hos Pastavagnen.
19. Tömt kontot redan till första dagen i
månaden.
20. Tagit SMS-lån.
21. Hånglat med någon barpersonal på en
kravall.
22. Missat en tenta p.g.a. bakfylla.
23. Haft djupa existentiella diskussioner
med en föreläsare.
24. Våldgästat en fest där du inte känner
någon.
25. Däckat på Ågatan.
26. Raggat på en kassörska på Hemköp
Ryd.
27. Givit dricks på HG bara för att få höra

ringklockan.
28. Handlat för mer än 2 500 kronor på
Systembolaget vid ett och samma tillfälle.
29. Hyrt ett släp/skåpbil för att åka till
Tyskland för att köpa sprit.
30. Käka bakfyllepizza på en föreläsning.
31. Startat en hyllningsgrupp för en
föreläsare på Facebook.
32. Blivit bestulen på minst en cykel.
33. Trott att man blivit bestulen på sin
cykel men hittat den ett halvår senare
ståendes där man lämnade den på
campus.
34. Ha varit på minst tre mellanfester plus
förfest och efterfest samma kväll.
35. Haft en fest med minst två gäster per
kvadratmeter.
36. Gjort ett storkok på minst femton
måltider/ matlådor.
37. Somnat på en tenta.
38. Snarkat på en föreläsning.
39. Klarat en tenta utan att tentapl ugga
40. Fått full pott på en tenta.
41. Fått noll poäng på en tenta (blankblad
gills ej).
42. Träffat en ekonom som röstat på
Vänsterpartiet.
43. Blivit utkastad från Kårallen två
gånger samma kväll.
44. Hånglat upp sin bordsdam/herre
under pågående finsittning och sedan
blivit nedspydd av henne/honom
45. Sett fröken Björn nykter (2p)
46: Köpt den första biljetten till en
kravall/aldrig behövt köa till en kravall
Karolina Sporre efter revidering av Jenni
Bardosson och förlaga av Christoffer Wahlquis

Kår, sektion och festeri…?
Som ny i studentvärlden kan det vara svårt att hålla reda på vem som gör vad vid
olika arrangemang och vilken roll de spelar för oss studenter och vår studiemiljö. I
ett försök att reda ut dessa frågetecken följer här en kort beskrivning av de tre
viktigaste organisationerna för oss statsvetare och nationalekonomer vid filosofiska
fakulteten.
Kåren: Filosofiska fakultetens kår heter Stuff och kåren bidrar inte bara med pengar
till de olika sektionerna utan har även som huvuduppgift att genomföra
utbildningsbevakning, garantera en bra studentmiljö och vara studenternas röst
överallt på campus. Kåren driver även fem kårhus så som [hg] och NH och arrangerar
kravallen Rock Sensation. Det är inte längre obligatoriskt att betala kåravgiften men
om man vill bidra till en roligare studenttid är det pengar väl spenderade att bli
kårmedlem.
Sektionen: De flesta program har en egen sektion och för oss på polkand så är det
FLiNS som gäller. Sektionens främsta uppgift är utbildningsbevakning för programmets
kurser som sköts genom regelbundna utvärderingar efter färdiga kurser där både
studenter och lärare medverkar för att förbättra och kontrollera att förväntningar
uppfylls. FLiNS har även ett nära samarbete med Stuff. Därutöver anordnar sektionen
även aktiviteter för programmets studenter och frikursare. Om man utöver kåravgiften
även betalar medlemsavgift till sektionen får man förmånligt pris vid de olika
aktiviteterna.
Festeriet: De flesta program vid universitet har sitt eget festeri och vi på polkand har
de fantastiska FBI vilket är ett fristående utskott från sektionen. Det är FBI som har
hand om att planera nollningen och är därmed inte bara ett festeri utan också
programmets fadderi. Under sitt verksamhetsår kommer de även att arrangera ett
visst antal sittningar, aktiviteter och kravallen Suntrip Varje festeri har sin egen overall
och egna traditioner, vissa mer utmärkande än andra, vilket gör dem lätta att känna
igen. Under årets gång kommer det att arrangeras många kravaller av olika festerier på
campus som ger universitets studenter ett perfekt tillfälle att möta varandra oavsett
program.
Vad är en studentkår?
En studentkår arbetar för att vi studenter ska få ut så mycket som möjligt av vår
studietid. De tre kårerna vid LiU arbetar under universitetsstyrelsen och
universitetsledningen som länk för oss studenter. Det via kårerna som vi enskilda
studenter kan göra vår röst hörd och tycka till om vår och framtida studenters
utbildning och studentliv. Kårerna deltar i planeringen kring utbildningar och kurser
men driver även arbetsmarknads- och studiesociala frågor. Tillsammans driver kårerna
de olika kårhusen där vi studenter kan slå klackarna i taket eller äta gott till förmånliga
priser. Det är numera frivilligt att gå med i kåren för att stödja deras arbete.

Skrivet av: Veronica Haegeland

StuFF – spindeln i nätet
När man som ny student kommer till universitetet är allt nytt och spännande.
Man kan ha hört om studentvärlden innan med allt vad det innebär med plugg,
fest och massor av nya människor. Och ofta har du hört talas om att det finns
en studentkår men kanske inte vad kåren gör.
Så vad gör kåren egentligen? Jo, vi finns till för dig. För att din tid här på LiU ska
bli den bästa – från tentasalen till dansgolvet.
Vi arbetar för att se till att den utbildning du läser ska hålla hög kvalitet. Detta
arbete bedriver vi i nära samarbete med sektionen. Mot LiU centralt försöker
vi påverka det strukturella exempelvis att övertyga LiU om att införa anonyma
salstentor. Dessutom är det kårerna som äger alla kårhus där du som student
kan gå in på, vissa av dessa kommer du nog besöka under nolle-p som
anordnas av din sektion i samarbete med StuFF.
Vi utser representanter som sitter med i nästan samtliga av universitetets
beslutande organ för att studenternas åsikter och tankar ska bli
uppmärksammade.
Vi jobbar både med och mot universitetet för att eran utbildning ska bli så bra
som möjligt. Om problem uppstår jobbar vi för att söka lösningar som alla
inblandade kan känna sig nöjda med. Vi hjälper studenter som har kommit i
kläm på olika sätt, det kan vara att man har problem med en kurs, en lärare
eller att man inte fått ut sin tenta i tid.
Detta tillsammans med schysta rabatter och förmåner för kårmedlemmar finns
det ganska många anledningar varför det är bra att gå med i kåren. För ju fler
som är med desto högre hörs våra röster, desto tyngre väger våra argument,
desto mer påverkansmöjligheter har vi som studenter.
Hoppas att nolle-p blir riktigt roligt!
Besök oss gärna på våra kontor i kårallen på 3:e våningen!
StuFF – gör skillnad
Med vänliga hälsningar
Amanda Rubio

Kårordförande

StuFF
STUFF är till för de studenter som studerar vid Filosofiska
Fakulteten och studenter inom Området för utbildningsvetenskap och har ungefär
10 000 medlemmar.
Fullmäktige (FuM) är det högsta beslutande organet och består av 25 ledamöter där
alla är medlemmar i StuFFs. Dessa väljs årligen via listor som representerar sina väljare
och alla medlemmar inom kåren får kandidera och rösta i valet.
Styrelsen består av tio arvoderade studenter som på uppdrag av FuM ansvarar för
förvaltningen och styrningen av kårens arbete.
Sektionerna samarbetar med StuFF med bland annat utbildningsbevakning,
arbetsmiljöfrågor på programnivå. Festeriutskotten i sektionerna med att arrangera
bl.a. nolle-p för nya studenter. StuFF har ett 20-tal olika sektioner. Det finns många
olika föreningar inom StuFF. De godkänns av kåren bidrar till att utöka det
studiesociala livet vid universitet.

Consensus
Fullmäktige är det högsta beslutande organet, dessa beslutar om
frågor av större vikt och deras ledamöter nomineras utav
valberedningen.
Styrelsen består av åtta studenter som alla är medlemmar i kåren. Deras arbete rör
bl.a. organisationsfrågor och utbildningsfrågor på kårnivå.
Consensus har nio stycken utbildningsrelaterade sektioner.

LinTek
LinTek är studentkåren för de som studerar vid Tekniska
Högskolan och har runt 8500 medlemmar.
Fullmäktige ( FuM) är den högsta beslutande församling, består av 27 ledamöter som
alla är medlemmar och väljs på ett års mandat av medlemmar i LinTek. Alla
medlemmar har en röst var och rättighet att kandidera. Valberedningen ger
namnförslag att rösta på till FuM.
Utskotten består av ideellt engagerade studenter. LinTek har ett 10-tal olika utskott
inom olika områden.
Styrelsens väljs av fullmäktige på ett års mandat och arbetar som lobbyorgan mot
universitetet, kommunerna och liknande. De består av sex stycken heltidsarvoderade
studenter.
Sektionerna sköter bland annat utbildningsbevakning på programnivå och ansvarar
genom sina utskott i form av festerier för mottagningen för nya studenter.
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Pol kand overallen

Pol Kand overallen
Så här ska allt sitta:
Rosa revärer ska sitta på utsidan av benen upp till armhålorna, och på utsidan
av av armarna upp till kragen.
StuFF märket ska sitta över höger fickan fram och Linköpingsuniversitets märke
ska sitta på den högra bröstfickan. FBI märket ska placeras över den vänstra
bröstfickan och FLiNS märket på den vänstra bröstfickan.
På ryggen placeras det stora FLiNS märket.
Namnet ska placeras på det högra benet fram i valfritt tyg och i valfritt mönster.
Alla märken som du samlar på dig kommer du i början placera på det vänstra
benet, de kravaller du tyckte var roligast ska sitta långt upp på benet, medans
de kravaller som du tyckte mindre bra om ska sitta längst ned.
Skrivet av: Olivia Agneson

Bild: Hanna Johansson

Detta är baksidan
Den kan verka en aning
intetsägande
detta är inte bakgrundens fel

Vill du vara med och skriva i Polemiken, FLiNS sektionstidning?
Hör av dig till polemik@flins.org

