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Spalt redaktör
Hej Polemikläsare!
Jag har kommit till en insikt, och denna insikt har jag att tack vår egna
programansvarige Peter Andersson. I helgen som var arrangerade
FLiNS med Veronica Haegeland som huvudarrangör en
examenssittning för alla Pol Kand:are som tagit examen senaste tiden.
Det var mycket lyckat med allt ifrån god mat, en underbar stämning
mellan alla som var där och spaktakulärt bra underhållning. Vid ett av
tillfällena under kvällens gång upplyste Peter oss om vilken fantastisk
tid det är på Liu, med allt ifrån Kravallerna, gemenskapet med overaller,
HG, Pol Kand osv. och någonstans där kom jag på att man missar nog
lite allt det där underbara när man fått det till en vardag. Jag greps
nästan av ångest där jag satt inne på Scandic, tänk om man inte tar
vara på sin stund här på Liu, vad mycket man kommer att ngra sig sen,
så nu allesammans tänker jag (efter julen) se
till att ta vara på varenda stund här på Liu,
mer kravaller, mer HG:s, mer mer mer
studentliv, för när jag tänkte på det, så har jag
redan gått halva utbildning, hur gick det så
fort?
Spaltens budskap: ta tillvara på er tid på Liu
och på Pol Kand, NJUT
Olivia Agneson

Spalt ordförande
I skrivande stund är det redan december
men ingen julkänsla alls. Det kan vara
svårt att känna att det snart är dags för
jullov (även om det är väldigt efterlängtat)
men tenta efter tenta har under hösten
förhoppningsvis lagts på hög. FLiNS har
hunnit med mycket, Nolle-P, Brysselresan
(som finns att läsa mer om här i
Polemiken), en basketturnering och även
en julfika är under planering innan jullovet.
Detta nummer av Polemiken handlar om framtiden. För både Pol
Kandare och frikursare så är det många beslut som ska tas om hur ens
väg genom utbildningen ska se ut för att man ska kunna få sitt
drömjobb. Det är ju inte alltid lätt att förklara för andra eller ens veta
vad man kan jobba med, så lite tankearbete krävs för att kunna nå dit
man vill. Det är inte alltid lätt att kunna välja både ”smart” och följa sitt
hjärta.
Glöm då inte bort under jullovet att faktiskt ge dej själv en klapp på
axeln för vad du redan har klarat av. Även om kurser inte gick så bra
som du tänkt dig, eller om det har gått smidigt och lätt så är du värd
jullov.
Så ses vi i Januari och har en galet rolig vår på Pol Kand!

Chefens plats
Är du en social person som gillar att träffa nya människor? Är du sugen på att
organisera och anordna olika fester och tillställningar? Vill du också putsa ditt
CV samtidigt som du har det skönaste året någonsin? Då kanske du skulle
passa i FBI 12/13!
Är du sugen? Se då till att söka! Så lägg ner lite krut på ansökningen nu så vi
fårnågot kul att läsa över nyår.

Det är bara vi i FBI som kommer se ansökningarna och vi kommer inte outa
någon. Sista ansökningsdagen är 31a december.
Julia Callh

Brysselresan 2011
Onsdag 26e oktober
Klockan 02.00 avgick vår
buss med 43 trötta och
förväntansfulla resenärer.
Färden gick smärtfritt förutom på färjan
mellan Helsingborg och Helsingör då vi
nästan glömde tre pojkar på båten. Dessa var
mer intresserade av att vinna en
gosedjursdelfin än att fortsätta resan men
efter en språngmarsch efter bussen
återställdes ordningen och resan kunde
fortsätta. Resten av dagen ägnades åt sömn,
frågesport om bl.a. Bryssel och ”Vem i FLiNS?”
samt ett par matstopp. Vi anlände till vårt
hostel ca 20.00 då vi checkade in och blev
positivt överraskade, inga pubeshår i
varken dusch eller säng! Resten av
kvällen bekantade vi oss med
omgivningarna och gick och la oss
tidigt.
Torsdag 27e oktober
Rise and shine! Uppstigning ca 06.00 då bussen
avgick en timme senare mot Haag och ICC (International
Criminal Court). Studiebesöket var mycket lyckat, vi fick både intressant
information om institutionen och möjlighet att deltaga som åskådare vid en

rättegång. Efter ett par timmar på stan i Haag
återvände vi till Bryssel för att äta Moules Frites
(musslor med pommes frites) och dricka belgisk
öl, mums mums! Ölbaren Delirium erbjuder
2500 olika ölsorter; kokosöl och blomöl
rekommenderas inte!
Dagens lögn: Man får EU-bidrag om man låter sitt
boskap beta i backar med minst 40 graders
lutning.
sFredag 28e oktober
Dagen innehöll två studiebesök, ett på
kommissionen och ett på NATO. Båda
besöken var mycket givande och numera
vill alla resenärer flytta till Bryssel för att
karriär. Efter uppfräschning på
hostelet begav vi oss åter igen till
centrum för middag och festligheter.
Kvällens sms: Jag har pandor.
Lördag 29e oktober
Efter en sen kväll fick alla äntligen sova ut. Vi
åt en näringsrik och nyttig frukost bestående
av nutella, marmelad, vitt bröd och varm
choklad. Denna dag hade vi inget studiebesök
inbokat så de flesta ägnade sig åt sigthseeing,
shopping och MAT. Bland annat besöktes
Mannekin Pis som var en stor (liten) besvikelse.

göra
Bryssels

Tjejerna gick lös inne på Forever 21 och killarna (Erik Arfvidsson) tog kort. De
flesta köpte också med sig av den berömda belgiska chokladen. Kvällen blev
lugn då bussen tillbaka till Linköping avgick vid midnatt. Vi anlände hemma
på campus nästa kväll. Trötta, lyckliga och tvåan med en smula ångest inför
morgondagens tenta.
Hemfärdens citat: MHK – Marcus Hågemo Kung!
FLiNS och UF tackar alla resenärer för en fantastisk resa!!!
Håll utkik på facebook efter reunion!

Författare:
Clara ”Den äldre” Modig
Mikaela ”MAT” Edström
Lovisa ”Lollo” Källmark

FBI informerar
Vi i FBI har fått den ärofyllda uppgiften att i höstens/vinterns polemik få testa
på ett fenomen som alltför ofta drabbar studenten, och som inte bör behöver
gå obotat. Vi talar givetvis om studenternas värsta mardröm efter vinballen.
Nämligen att vara bakis. Hur löser man bot på detta? Nej, inte genom att
konsumera mindre alkohol, man måste nämligen ha den rätta bakisfrukosten.
Med rätt frukost så kan vi säga adjö till muntorrhet, huvudvärk, svettningar,
spänningar och en överkonsumtion av ipren.

Vi har testat följande bakisfrukostar:
Fruktyoghurt och naturgodis
Efter en slitig natt på krogen, kravallen eller cocktailbaren är det viktigt att
återställa kroppens naturliga sockerbalans. Inget piggar upp som något riktigt
sött på morgonen, därför kom vi på idéen att byta ut morgonmuslin mot
naturgodis och a-fil mot fruktyoghurt. Plocka en påse full med naturgodis efter
smak, men undvik chilinötterna. Häll upp rikligt i en skål och dränk i den
sliskigaste yoghurten du kan hitta. Passar utmärkt till morgnarna du är sugen
på något riktigt gott, men magen inte känns stark nog för stekt mat.
Sockerchocken kan göra dig lite skakis, men frukosten är ändå ett väldigt
roligt alternativ till flingor på morgnarna då inget annat känns kul. FBI ger
rätten 3 av 5 Flinta.

Resorb & bacon
Det är blott ett fåtal som förstår det verkliga syftet bakom denna
fantastiska frukost. Resorben är inte bara en resorb, utan en resorbbuffé. Det ska vara tre resorb i ett glas och vid sidan av den
knaperstekta baconen från Eldorado. Det luktar gott och hörs gott
genom smattret från resorben som långsamt löses upp i vattnet. Man
blir glad trots den dunkande huvudvärken. Att få äta baconen och dricka
upp hallon resorberna är som en ljuvlig orgasm för smaklökarna. Men
effekten då? Ja. Den är helt värdelös. Baconen gör en hård i magen och
detta är sällan bra i kombination med bakisskitan som ska ut senare
under dagen. Resorben är en ren placeboeffekt som kan funka om man
tror på det tillräckligt mycket. Men eftersom vi är realister så tror vi inte
på sådant. Så denna frukost får ynka 1 av 5 fred flinta.

Smulor
Tillvaron är sällan perfekt, ibland är kylen inte fullproppad med godsaker
dagen efter. Ibland är kylen lika tom som magen efter en natt vid toastolen.
Har man däremot tur så står det en eller två skålar framme som under
gårdagen varit fyllda med chips och ostbågar. Vänd över den ena skålen i den
andra, skaka om tills blandningen är jämn. Slicka sedan på fingertopparna och
tryck ner dem i smulblandningen. För fingrarna mot munnen och börja om. Ett
enkelt och bra sätt att återställa kroppens naturliga fettbalans. Frukosten må
inte vara optimal, men iblanda får man göra det bästa av situationen. FBI ger
frukosten 2 av 5 Flinta.

Starköl och shotbricka.
För att hantera starköl och shotbricka som bakisfrukost krävs det vissa
kriterium. Antagligen att man är alkoholist och kan klara av att knäcka en
Sofiero på en parkbänk eller att man har en fullspäckad studenthelg i form av
Draget, Pallen eller SOF. Bäst är en kombination av alkoholist och
fullspäckad studenthelg. Denna bakisfrukost är den absolut bästa vi har testat
då den inom en kvart tar bort alla besvär och ger en lyckorusningar som kan
påminna en om gårdagen (förhoppningsvis). Vi vill dock ge varningens tecken
för denna frukost! Det är som en s.k. "ond cirkel", när man väl har börjat
konsumerat denna frukost så kan den på lång sikt inte bara ge ett gott skratt
och förlorade minnen utan även en ordentlig baksmälla utan dess like i form
av handlingslösa studenter som inte gör någon form av nytta. Men vi tänker
som utilitarister och höjer denna frukost till skyarna! 5/5!

Ockerpriser
Som många av er förmodligen uppmärksammat är det i dagsläget vanligt att
biljetter återsäljs för relativt höga belopp, bland annat via anslagstavlan på
liu.se. Vi i Linköpings Förenade Festerier, FF, vill nu meddela vår åsikt
gällande detta.
Arrangörerna jobbar stenhårt för att hålla nere biljettpriserna på den låga nivå
som de faktiskt ligger på. Detta för att studenter ska ha råd att gå på en kravall
oavsett deras ekonomiska situation. Att folk sedan utnyttjar detta för egen
vinning är beklagligt, och något som vi starkt är emot.
Slutar inte försäljningen av biljetter till förhöjt pris kan det innebära att vi
anser oss tvingade att begränsa biljettköpet till två per person, alternativt
införa personliga biljetter bundna till personnummer. Båda dessa alternativ för
med sig konsekvenser. Två biljetter/person skulle förmodligen öka köerna och
dessutom begränsa möjligheten att ta med utomstående så som kompisar
hemifrån på kravall. Att införa ett system med personliga biljetter skulle
innebära ett otroligt mer jobb för de redan hårt arbetande arrangörerna, och
dessutom skulle det kosta pengar att utveckla ett sådant datasystem. Pengar
som sedan skulle påverka biljettpriserna.
Vår uppmaning är att ni slutar köpa biljetter för dessa ockerpriser. Sälj och
köp biljetter för inköpspris.
/ Linköpings samtliga festerier, med stöd från LinTek, StuFF och Consensus.

Vinnarna i basketturneringen
Efter en mycket spännande match med allt ifrån skratt, blod, svett
och tårar lyckades ett lag kamma hem segern, bra jobbat och

GRATTIS LAG FRIDELL

Pol Kand:are Joel
Berättar om sin praktik i Riyadh
Berätta lite om dig själv
Jag heter Joel Holmgren. Jag är förmodligen
äldst på programmet men väger upp det med
att vara ihop med en mycket yngre och
snyggare tjej. Just nu bor jag i Riyadh i
Saudiarabien där jag praktiserar på den svenska
ambassaden.

Hur kommer det sig att du valde göra praktik utomlands?
Eftersom jag är så väldigt gammal vill jag passa på att skaffa mig så mycket
arbetslivserfarenhet som möjligt då jag tror att det lönar sig när det är dags
att söka jobb.

Varför valde du det land du valde?
Vem har inte känt ett sug efter mellanöstern efter att ha sett Aladdin? Jag
valde att söka till Riyadh eftersom det inte krävdes att man talade ett tredje
språk och att jag så väldigt gärna ville praktisera på en ambassad.

Vad är det bästa med en utlandstermin?
Att få uppleva något helt nytt, främmande,
ansträngande och lärorikt.

Vill ni veta mer?
Läs mer på Joels blogg
http://blog.liu.se/joelholmgren/

Den bästa lärdomen?
Att få möta en kultur som fungerar diametralt mot vad man är van vid vidgar
vyer på ett spännande sätt. Att lära sig leva med längtan odlar karaktär.

Kan du berätta om någon rolig incident/missförstånd?
Jag bajsade på mig på ett möte. Eller? Jag har faktiskt lyckats hålla mig från
att orsaka allt för stora pinsamheter än så länge. Hoppas att det håller i sig.
Inshallah! Eller just det, jag missförstod den första meningen ambassadören
sa till mig. Stabilt.

Om du hade kunnat göra något annorlunda, vad hade du gjort då?
Inte glömt att packa ner flickvännen innan jag åkte hemifrån.

Rekommenderar du praktik/utlandsstudier?
Självklart. Jag tror man växer som människa utomlands.

Pol kand:are David
Berättar om sina utlandsstudier på University of Limerick i Limerick, Irland
Berätta lite om dig själv
David Wästlund från Partille, Göteborg. Jag är 22 år med inriktning
nationalekonomi. Linköping flyttade jag till 2009 och självklart bor jag i Ryd.
Om man tvivlar på att IFK-Göteborg EGENTLIGEN är Sveriges bästa fotbollslag
är man hjärtligt välkommen till mig på en fika så kan vi rätta till det.
Hur kommer det sig att du valde att studera utomlands?
Om man är rädd att se tillbaka på studentlivet och ångra saker man inte
gjorde är det bättre att göra sakerna från första början. För mig var
utlandsstudier en sådan sak.
Varför valde du Irland?
Språket gör allt enkelt, även när man lämnar universitetsområdet. Som
svensk vet man ganska lite om Irland vilket gjorde det spännande. Dessutom
var kursutbudet utmärkt.
Vad är det bästa med en utlandstermin?
Du har maximal frihet och minimalt ansvar, det borde väl tilltala vem som
helst? Du har tusen saker du vill hinna med, och alla andra utbytesstudenter
är i samma sits. Ni hittar alla varandra direkt och sen har ni kul tills sista
tentan är skriven. Och ja, till och med tentaplugg är kul under de
omständigheterna!
Vad är den bästa lärdomen?
”Det löser sig!”

Hur är skolan och campus?
Limerick är väldigt likt Linköping. Lite mindre stad, lite mindre universitet, lite
finare campus och lite mer förfallen stadskärna. Större skillnader är det inte.
Kan du berätta om någon rolig incident/missförstånd?
När en irländare säger att de ska”have the craic!” (notera stavningen)
betyder det inte att de ska knarka. Det tog oss utbytesstudenter ett tag att
förstå. För övrigt är köande typiskt svenskt och särskilt typiskt Linköping. Så
gör man inte utomlands. Vid första biljettsläppet stod sig svenskar med fyra
timmar i kö slätt mot nytillkomna italienska armbågar...
Om du hade kunnat göra något annorlunda, vad hade du gjort då?
Spenderat mer tid på landsbygden. Stämningen i små byar där alla känner
alla och folk mellan 18 och 78 blandas på den enda puben till irländsk
traditionell livemusik är fantastisk!
Rekommenderar du utlandsstudier?
Ja! Det är mycket jobb för att ordna allt, men när du väl är där så är det värt
det. True story!

Pol Kand:are Sanna
Berätta lite om dig själv.
Jag heter Sanna, kommer från Nyköping och är sedan hösten 2009 bosatt i
Linköping, Ryd, för att plugga Stats-inriktningen på Pol. Kand. Den här
terminen spenderar jag dock i Turkiets huvudstad, Ankara.
Hur kommer det sig att du valde att studera utomlands?
Egentligen blev det väl av mest för att de flesta andra inklusive pojkvännen
skulle iväg. Själv tyckte jag att det var svårt att tänka framåt, vad jag ville göra
nästa termin, mitt under mitt år som festerist i FBI. Så jag får väl tacka
grupptrycket som övervann latheten!
Varför valde du att studera i Turkiet?
När jag kollade igenom vilka stats-universitet som erbjöds kände jag direkt att
Ankara lockade. Jag hade besökt Istanbul en gång några år tidigare, och
kände att kulturen lockade för ett närmare besök i Turkiet, som ju är lite
annorlunda i jämförelse med Sverige.
Vad är det bästa med en utlandstermin?
Nya bekantskaper och miljöer. I regel blir det nog, för de flesta, en hel del
resande den här terminen; fler upplevelser och nya platser än bara
studieorten man får ta del av. Men också att få lite distans till Linköping och
studentlivet där, skulle jag säga, distans till vardagen helt enkelt, och inse vad
man saknar och inte saknar.
Vad är den bästa lärdomen?
Om Turkiet: Atatürk är Turkiets(est. 1923) fader och Han är helig. I övrigt är
människorna här så mycket mer hjälpsamma och sympatiska att jag kommer
skämmas för allt gammalt groll när jag kommer tillbaka till Linköping och
råkar titta en utbytesstudent i ögonen. Förändring, pronto!

Hur är skolan och campus?
Campus är enormt om Valla är det enda man upplevt tidigare. Här finns allt;
fakulteterna, dormitories, banker, snabbmatkedjor, caféer, tele-butiker,
matbutik, en mängd sportfaciliteter (som jag inte bekantat mig nämnvärt
med), en jäkla massa skog, vildhundar… Egentligen rätt betongiga byggnader,
men växtligheten gör det ändå trivsamt!
Kan du berätta om någon rolig incident/missförstånd?
Missförstånd med vår landlord i största allmänhet, om till vem och när hyran/
andra märkliga extrautgifter ska betalas! Lost in translation, ni vet. Oftast blir
det till ”den högra handen”, tillika misstänkta torpeden,Ibrahim.
Om du hade kunnat göra något annorlunda, vad hade du gjort då?
Jag kunde ju förstås ha åkt till Frankrike och lärt mig flytande franska, vilket är
en dröm, men än finns det ju tid för det också!
Rekommenderar du utlandsstudier?
Absolut. Vill man komma bort och uppleva något nytt och riktigt kul man nog
inte gör annars, då bör man absolut ta tag i de där jobbiga och stressfulla
ansökningarna!
Ankara-familjen.
Sanna, Daniel och
Robert som går NEKinriktningen
(och Dreli).

Utbildningsbevakaren informerar
Hej,
Jag heter Lovisa Källmark och jag är er utbildningsbevakare. Min uppgift är att
se till att ni studenter får en fullgod utbildning som håller den kvalitet man
förväntar sig. Man har rätt till att kursplaner följs, att examinationer utförs på
ett tillbörligt sätt och att utbildningen i stort svarar mot den utbildningsplan
som finns.
För att göra detta har vi bland annat muntliga kursutvärderingar utöver den
elektroniska ni får ut på studentportalen efter avslutat kurs. Vid de muntliga
utvärderingarna träffas ansvaraiga lärare, programsnsvarig samt
studentrepresentanter. Under mötet diskuterar vi resultatet av den
elektroniska utvärderingen, anledningar till ibland låga betyg eller vad som
gav höga betyg. Detta har varit uppskattat bland lärare då de får möjlighet att
få feedback på sin undervisning. Tro det eller ej men vi elever har inflytande
över vår utbildning så tveka inte att kontakta mig om du har funderingar eller
förslag på förändringar.
Lovisa Källmark

Har du frågor? Kontakta
utbildningsbevakaren:
utbildningsbevakare@flins.org

Arbetsmiljöombudet Informerar
Det är aldrig kul när golvet slår till en i
ansiktet… får det verkligen vara så här?
Nä, så ska de verklig inte vara. Livet på campus
ska vara säkert och trivsamt vilket faller inom
ramen för arbetsmiljön.
Arbetsmiljö, när man hör ordet tänker många
på obekväma föreläsningsstolar, eller vad man nu
kan tänkas sitta på, dålig belysning och om det vill sig illa ett halt golv och
även om det till största del är det arbetsmiljön handlar om på och på väg till
campus, vilket många kanske inte tänker på. Men det är inte bara ”fysiska
problem” som kan vara arbetsmiljömässiga problem utan även psykiska som
exempelvis mycket stress och press i arbetet. Men vart kan man då vända sig
med dessa bekymmer?
Det enklaste är då man kan vända sig till sin sektions arbetsmiljöombud
(AMO). AMO fungerar som länk mellan studenten, kåren och universitet,
samt att tillsammans verka för en bra och säker arbetsplats, studiemiljö eller
vad ni nu kan tänkas denna plats där vi spenderar största delen av våra dagar.
Vem är då FLiNS AMO?
Jo, det är jag, Martin, och mig kan man nå via e-post:
websponsmiljo@flins.org eller i Parken, ibland i alla fall, men enklast via mail.
Så har ni några frågor, bekymmer eller något ni vill ha ändrat på så tveka inte
att höra av er.
Vi syns på Campus!
Martin Bergstrand
AMO FLiNS 11/12
websponsmiljo@flins.org

Vill du vara med och skriva i Polemiken?
Eller har något tips på tema eller åsikter i
allmänhet?
Kontakta Polemikredaktören på
polemik@flins.org

