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REDAKTÖRENS HÖRNA 

Är du den första att öppna upp denna förträffliga sektionstidning, så 
betyder det att du har valt att läsa Pol.Kand på Linköpings universitet 
och att du har två veckors härlig nollning framför dig. 

Utan att vara allt för nostalgisk så minns jag själv när jag, aningen 
svettig, just hade äntrat föreläsningssal U1, nervös och ovetandes om 
vad som väntade mig. Jag var aningen skeptisk till hela 
nollningskonceptet och hade stora funderingar på att skippa detta jippo 
för att behålla mina flera hundra riksdaler för mig själv. Som tur var 
så gjorde jag dock inte detta. Nollningen visade sig vara ett härligt 
arrangemang, där den spända stämningen luckrades upp och där fina 
minnen kom till. Det jag framförallt fann positivt med nollningen var att 
man kunde delta i den grad man själv ville och att man tilläts vara sig 
själv. Man behövde inte leva la vida loca i glömska om morgondagen 
varje kväll, för att uppskatta de aktiviteter som ordnades. Även om det 
ibland såklart blev fallet. 

I detta extranummer av sektionens tidning, Polemiken, kan du läsa om 
din nya sektion FLiNS, om hur Universitetets spännande byråkrati går 
till samt en del om vad du kan förgylla vardagen med här i Linköping. 
Detta kan vara bra att veta i en värld där tiden går snabbt och där 
mycket intryck och information ska tas in. För vem vet, om mindre än 
ett år kanske du vill bli en del av FLiNS styrelse, festeriet, 
aktivitetsutskottet eller något annat här på universitetet, och då kan det 
vara bra att ha ordning på sina 
hästar i stallet. Dessa oväsentliga 
ting lägger vi dock åt sidan för 
tillfället, nu är det nollning som 
gäller! 

God läsning och trevlig nollning!

                    Jakob Holmin Fridell
                   Chefredatör Polemiken 
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SPALT ORDFÖRANDE

Linköping, terminsstart, universitetsstudier, nya människor att bekanta 
sig med, fest och glädje. Listan kan göras betydligt längre med saker 
som kommer beröra dig från och med det skede du nu befinner dig i. 
För exakt ett år sedan var jag i samma sits som du, sittandes i ett 
klassrum fullt med okända människor. Pulsen var aningen upphöjd och 
jag visste inte riktigt vad jag kunde förvänta mig av nollningen och 
kommande studier, samtidigt var jag väldigt upprymd och exalterad 
över att äventyret äntligen skulle dra igång. 

När jag lite nostalgiskt blickar tillbaka till min nollning så minns jag det 
som två intensiva veckor, jag var väldigt förvirrad, men samtidigt 
extremt nyfiken på att andas in Linköpingsatmosfären, lära känna 
universitet, staden och de nya klasskamraterna. Mitt tips är därför att 
försöka ha en väldigt öppen och äventyrslysten inställning till 
nollningen, det är en väldigt spännande period där man lägger grunden 
för en kommande stark kamratskap. 

Faddrarnas fantastiska hängivenhet och engagemang var faktorer som 
underlättade denna inskolningsprocess, att finnas till hands dygnet runt 
om så skulle behövas, allt för min trivsel. Detta gjorde att jag tidigt 
kände en stor trygghet. Jag talar därför för alla som engagerar sig för 
att ni ska ha en trevlig nollningsperiod, när jag säger att vi ska göra vårt 
allra bästa för att finnas till hands för er. Min förhoppning är att du 
kommer känna den trygghet som jag kände och att du otvivelaktigt hör 
av dig om det är något du funderar över, vad som helst. 

Avslutningsvis hoppas och tror jag att du kommer att stormtrivas här 
i Linköping som Pol.Kand.-student. Sektionen FLiNS välkomnar dig 
med öppna famnar, nu kör vi så det ryker! 

 Gustav Klockby 
Ordförande FLiNS 12/13
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SPALT CHEF FBI

Hej Nollan!

För ett år sedan var jag, tro det eller ej, lite nervös för att åter ta plats i 
skolbänken efter ett uppehåll på fyra år. Att flytta till en ny stad, börja 
läsa på Universitetet och få många nya möten med intressanta 
personer genererar mängder med nya intryck! Mottagningen, Nolle-P, 
vid Linköpings Universitet, är två underbara veckor som finns till för att 
introducera Nollan till studentlivet med allt vad det innebär. 

Framför allt är det en tid som präglas av nya möten där man lär känna 
sin egen klass, faddrarna, andra program och alla de olika traditionerna 
på skolan! För mig och många andra var Nolle-P en oförglömlig tid, en 
tid med oräkneliga arrangemang blandat med studier!

Efter en lång vår med otaliga planeringsmöten är det äntligen FBI 
12/13’s tur att genomföra Nolle-P 2012! Märkesbacken är nu målad och 
vi genomför de sista förberedelserna inför de kommande veckorna. Vi 
hoppas att ni är lika taggade som ossv och faddrarna inför två 
oförglömliga veckor!

Välkomna till Linköping!

     Erik Arfvidsson
Chef FBI 12/13
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ÅRETS N0LLA 2011

“Jag känner ett behov av att gå fram och göra bort mig, och där står 
du”.

Möjligen ett bob hund-citat som inte är självklart förenligt med ett 
tacktal. Snarare ett ordbajseri i plötsligt infall av smicker och 
förvåning, men det var i alla fall så jag (med rödvinsläppar) försökte 
tacka för utmärkelsen jag fick under nollningens sista finsittning. 

Det var med viss ton av skepsis min mamma bemötte det glädjande 
beskedet när jag dagen efter berättade att hennes son blivit utsedd till 
årets nolla.  Med nybliven vuxenhet och lugn i rösten, förklarade jag att 
årets nolla inte alls betydde att man stått i bar underkropp på en bardisk 
och illustrerat inledningsscenen ur Lejonkungen, utan att man på ett 
trevligt sätt lyckats skapa lite glädjande stämning under nollningen. 
För, de två första veckorna på programmet sätter ändå en ton som ska 
ljuda genom resten av studierna. Och efter att ha gått ett år i Linköping 
måste jag säga att nollningen utgjorde två av de roligaste veckorna jag 
har haft under hela läsåret, det gäller både aktiviteter vi gjorde på dagtid 
och på kvällstid.

Så se till att Nollningen slår an den ton du vill att dina tre Pol.Kand. 
år ska ljuda av. Tänk på att det inte är ett konststycke att vara ute sent. 
Utan att själva sporten ligger i både skaka rumpan tills solen går upp 
och samtidigt sitta längst fram i klassrummet och nicka instämmande 
till Hobbes tankar om det mänskliga naturtillståndet.

Lycka till, dansa som om du vore ensam och väck ett behov av att göra 
bort dig, för här står vi.

Puss och skål 

Carl-Johan Ulvenäs
Årets Nolla 2011
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ÅRETS FADDER 2011

”Du är väl försiktig och tar hand om dig i kväll?”

Är ovanstående mening något du bör få höra av en ”bra fadder”? 
Ja du, vem vet. Kanske.  Är det verkligen svårt att vara en bra fadder?
Som fadder så ska man hjälpa trevliga, party- och kunskapssugna stu-
denter som allt som oftast bara är glada och laddade inför två riktigt ro-
liga veckor. Och nu har turen kommit till just dig att vara denna lyckliga 
student som ska introduceras till LiU av ett gäng eminenta faddrar.
  
Det börjar nu under nolleperioden där det gäller för dig att klämma 
och känna på dina nya vänner (som ex-fadder menar jag självklart inte 
bokstavligt) och mitt råd till dig som gammal i gemet är: ”Släpp lös på 
nollningen!”. Släpp lös ordentligt, bjud till och visa dig från din absolut 
bästa sida. Då har du som absolut roligast, men se samtidigt till att vara 
försiktig och för all del utnyttja faddrarna. De finns där för att hjälpa dig 
om du undrar något eller känner dig ensam. 

Och nästa år när du är världsvan, superintelligent och skitsnygg fadder, 
då är det din tur att guida nya vilsna studenterna, som ska påbörja ett 
lika roligt första år, som du precis nu är på väg att få starta. 

Lycka till under nolle-p med alla kravaller, tävlingar och andra 
aktiviteter, men var försiktig och ta hand om dig! Och glöm INTE, att 
ha väldigt, väldigt roligt.

Emil Edgren 
Årets Fadder 2011 
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LIU:s TRE OLIKA KÅRER

StuFF

STUFF är till för de studenter som studerar vid Filosofiska Fakulteten och student-
er 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 StuFF. 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. Feste-
riutskotten 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

Consensus är till för de som studerar vid Hälsouniversitetet. Consensus har cirka 
1100 medlemmar. Fullmäktige är det högsta beslutande organet, dessa beslutar om 
frågor av större vikt och deras ledamöter nomineras utav valberedningen. Styrels-
en 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. Valberednin-
gen 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.

Skribent: Veronica Haegeland, reviderat av Jakob Fridell
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.pub.bistro.nattklubb.Black 
Jack.sittningar.catering.
.uteservering.spelningar.
temakvällar.

[hg] ligger mitt i ryd och har allt 
från pub till live-spelningar och 
temakvällar. 
Kom förbi på ett besök och 
upplev Linköpings äldsta 
studentkrog i sann Herrgårdsmiljö.
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KÅR, SEKTION & FESTERI

Som student är det inte enbart studier som gäller, det är minst lika viktigt att få 
ihop den studiesociala aspekten. För att göra det enkelt för dig som ny student får 
du här lite information om de tre mest framträdande organisationerna som jobbar 
med den biten under din studietid. 

Kåren: StuFF
Det finns tre olika kårer under Linköpings universitet nämligen LinTek, StuFF och 
Consensus. Dessa ansvarar sedermera för universitetets olika fakulteter. För dig 
som går Pol.Kand. ; läser statsvetenskap alternativt nationalekonomi är det StuFF 
som gäller. Kåren kan liknas med studenternas gemensamma röst mot 
universitetet, och har omfattande samarbeten med de olika studentsektionerna 
inom fakulteterna.  Kårerna driver även fem olika kårhus runtomkring i Linköping, 
t.ex. [hg] och NH, vilka av många anses vara de hetaste nattklubbarna att dansa 
runt på. ”Utan kåren, inget studentliv” – I och med att kåren till stor del finansierar 
sin verksamhet av medlemsavgifter från oss studenter. Vill man bidra till en 
roligare studenttid är det därför givet att bli kårmedlem. 

Sektionen: FLiNS
Studentsektionerna arbetar i samverkan med kårerna och är allt som oftast 
kopplade till ett program, ibland även frikurser. Ett utmärkt exempel är sektionen 
som gäller för dig, dvs. FLiNS, som rår över Pol.Kand., statsvetenskap och 
nationalekonomi. Sektionen utgörs av ideellt arbetande studenter som alla är måna 
om att du ska få en trevlig studieperiod. Det finns massor av olika funktioner inom 
sektionen vilket öppnar upp möjligheter för dig som vill engagera sig vid sidan av 
studierna. Du kommer märka sektionens engagemang via frenetiskt återkommande 
sektionsaktiva som uppmanar dig till att delta på olika aktiviteter under året. Som 
FLiNS-medlem blir du samtidigt medlem i kåren StuFF, vilket innebär att du 
premieras via förmåner och rabatter som kommer förgylla din tillvaro här i 
Linköping.

Festeriet: FBI
Linköpings storslagna studentliv associeras i mångt och mycket till de storslagna 
studentfesterna som anordnas här. Eldsjälarna som styr upp dessa fester ingår allt 
som oftast i s.k. festerier. Festerierna ingår i sektionerna och beroende på vilka 
förutsättningar sektionen har så har festerierna olika funktioner, i vissa fall kan de 
även inneha rollen som fadderi, precis som vårt festeri – FBI. I FLiNS ingår 
nämligen FBI och utgör således sektionens fristående sociala utskott, tillika festeri 
och fadderi. Ett gemensamt signum för festerierna är att de alltid lyckas höja 
partystämningen till max samt att de besitter förmågan att utför gyckel i 
världsklass!  

Du → Sektionen → Kåren → Institutionen IEI → LiU

Skribent: Gustav Klockby
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VAD ÄR FLINS?

Syfte med sektionen:

Vad betyder egentligen sektionen för dig och mig? Enormt mycket 
skulle jag vilja påstå! Sektionen bidrar mycket när det gäller att förgylla 
tiden för dig som student här på Linköpings Universitet. Det är tack 
vare sektionen som du nu har en n0lle-tröja på dig och blivit tilldelad ett 
par faddrar som ska vägleda dig genom dessa två händelserika veckor. 
Syftet med sektionen är att på ”golvet” finnas tillgängliga för er 
studenter – vi är nämligen själva studenter som arbetar för studenter. 
Vidare fungerar sektionen som en kanal uppåt i kedjan mot kåren, sen 
institutionen och till sist ledningen på universitetet. Det är därför 
viktigt att du känner att du alltid kan vända dig till oss så fort det är 
några oklarheter som behöver lyftas. 

Unikt för sektionen FLiNS är att vi alla läser Pol.Kand., frikurser i 
statsvetenskap alternativt nationalekonomi och mastersprogrammen 
därtill. Sektionen är partipolitiskt och religiöst obunden men begränsad 
för de som läser just nämnda intresseämnen. Med de förutsättningarna 
utgör vi en stor och stolt gemenskap här på LiU, där äldre och yngre 
akademiker kan träffas och utbyta värdefulla erfarenheter, men även 
binda vänskapsband för livet. 

Vad vi gör:

Nollningen är en endast en del av sektionens engagemang, därefter är 
det mycket annat festligt som återstår. Månatliga aktiviteter, 
utlandsresor, sittningar, arbetsmarknadsdagar och mycket annat är 
några saker för att nämna exempel på sektionens verksamhet. Vidare 
har sektionen andra viktiga åtaganden, t.ex. utbildningsbevakning och 
uppföljning på dina kurser och annat som rör din akademiska 
tillvaro – så att du kan känna att din utbildning granskas, är relevant och 
kvalitetssäkras. 

Inom FLiNS finns det vidare tre stora block, nämligen: styrelsen, det 
sociala utskottet FBI och Aktivitetsutskottet. Inom dessa återfinns 
sedermera en rad olika ansvarsområden, poster och funktioner. All 
information och alla händelser kopplat till sektionen som når dig, har 
bearbetats av någon del av dessa block. 
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Vilka är vi?
    
Styrelsen: 
Utgör ledningen i sektionen och är det högsta verkställande organet med 
ansvar för att verksamheten rullar på utifrån antagna stadgar, avtal med 
kåren och programansvariga. Styrelsen närvarar vid programråd och 
bollar idéer om programmets/kursernas utveckling. 
    
FBI: 
Sektionens sociala utskott, tillika festeri och fadderi. FBI ansvarar för 
upplägget under nollningen och andra festligheter under året, däribland 
kravallen Suntrip på vårkanten. 
    
Aktivitetsutskottet:
Sektionens senaste utskott som ansvarar för att arrangera aktiviteter i 
syfte att stärka sektionsandan. Har du någon idé på någon rolig aktivitet 
är det dem du ska vända dig till. 
    
Medlemmarna (“DU”):
Som medlem i FLiNS blir du en del av en stolt gemenskap med 
möjlighet att träffa vänner för livet. Medlemsförmånerna är många och 
fördelaktiga när det gäller att leva ut som student. Medlemsavgiften i 
sig bidrar till sektionens, kårens och studentlivets fortlevnad samtidigt 
som den återbetalas via subventioner vid kravaller, sittningar och andra 
aktiviteter. Det är inte för intet som uttrycket ”Utan kåren, inget 
studentliv” kommit till. 

När du blir medlem i FLiNS får du automatiskt ett kårmedlemskap i 
StuFF. Således premieras du av förmånliga erbjudanden och rabatter 
under StuFF regi, men även av de förmåner som är unika för FLiNS. 
Som medlem har du även möjlighet att avancera inom såväl StuFF som 
FLiNS, innebärandes att du kan söka till olika positioner i bägge 
organisationerna när det är dags för skifte. 

FLiNS klassas som en mellanstor sektion här på LiU men har samtidigt 
en enorm utvecklingspotential, endast fantasin sätter gränserna. Känner 
du att du vill vara med och lyfta sektionen mot nya höjder så tveka inte 
att anmäla intresse. Det är alltid givande för ens personliga utveckling, 
såväl som ett bra mervärde i framtida arbetsintervjuer, att ha varit med 
och aktivt arbetat i en ideell förning som FLiNS vid sidan av studierna. 

Skribent: Gustav Klockby
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FLINS - STYRELSEPRESENTATION

Namn - Titel: Gustav Leopold Klockby - Ordförande
Ålder: 21
Hemort: Stockholm
Telefonnummer: 073 4403072
Bästa minnet från Nolle-P: Två grymma veckor, men 
München Hoben sticker ut lite extra! 
Favoritkurs från föregående år: Internationell politik 1, 
ruggigt intressant och lärorik
Intressen: Hänga med nära och kära, träna och partaja, det är 
rätt gött att dela lite tentaångest med sina kamrater också
Favoritplats på Campus: Sektionsrummet, ”Parken” 
Bor i Linköping: Drottninggatan – Centralt ska det vara! 

Namn - Titel: Oskar Mårtensson - Vice-Ordförande
Ålder: 23
Hemort: Malmö
Telefonnummer: 070 5330934
Bästa minnet från Nolle-P: Vinna nolle-tävlingen
Favoritkurs från föregående år: Internationell Politik 1, 
fruktansvärt intressant och relevant kurs
Intressen: Whisky och Film (Nödvändigtvis inte i den 
ordningen)
Favoritplats på Campus: Utgången från Terra
Bor i Linköping: Colonia

Namn - Titel: Malin Widebeck - Kassör
Ålder: 22
Hemort: Eskilstuna (Hållsta)
Telefonnummer: 070 2661364
Bästa minnet från Nolle-P: Coverbandet på München Hoben
Favoritkurs från föregående år: Politiska system i 
jämförande perspektiv, jag blev ju så god vän med Magone 
till slut
Intressen: Språk, brädspel och en liten konsert
Favoritplats på Campus: utanför Hum-sam
Bor i Linköping: Vasastan
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Namn - Titel: Therése Olofsson - Sekreterare 
Ålder: 20
Hemort: Gislaved, långt inne i den småländska skogen
Telefonnummer: 070 3841385
Bästa minnet från Nolle-P: Bad Taste-sittningen
Favoritkurs från föregående år: Internationell politik var 
den bästa kursen. Tyvärr ligger den ju sist men håll ut!
Intressen: Städa, tvätta, diska...
Favoritplats på Campus: Key och C huset är bäst
Bor i Linköping: I en mysig korridor i Ryd

Namn - Titel: Veronica Götherström - Utbildningsbevakare
Ålder: 22
Hemort: Stockholm
Telefonnummer: 073 6539918
Bästa minnet från Nolle-P: Finsittningen Gasquen
Favoritkurs från föregående år: Makroekonomin på grund 
av Peters vackra sång.
Intressen: Träna, plocka kottar och bygga korthus
Favoritplats på Campus: Hmmm... den var svår. Skulle nog 
säga längs A-husets kortsida en solig dag!
Bor i Linköping: Centrum

Namn - Titel: Olga Näslund - Arbetsmiljöombud
Ålder: 23
Hemort: Nyköping
Telefonnummer: 072 1949435
Bästa minnet från Nolle-P: Gasquen, då byttes nolletröjan ut 
mot festblåsan och man upptäckte att alla luktade gott ändå!
Favoritkurs från föregående år: Marknadsekonomins 
grunder. Denna bestaliska kurs som lyckades utplåna egot 
totalt, men som i slutändan blev som nyckeln till ett helt nytt 
språk
Intressen: Soffmys, cykelturer och matlagning
Favoritplats på Campus: A-husets varma vägg
Bor i Linköping: Vasastan
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Namn - Titel: Anders Karl Sixten Güettler - Alumniansvarig
Ålder: 20
Hemort: Trosa
Telefonnummer: 070 9787128
Bästa minnet från Nolle-P: Finsittningen Gasquen
Favoritkurs från föregående år: Makroekonomin, mycket 
lärorik och utmanande.
Intressen: Studentlivet, spela fotboll och musicera
Favoritplats på Campus: HumSam - perfekt plats att 
studera (eller sova) på
Bor i Linköping: Abisko (övre Vasastaden)

Namn - Titel: Sasa Kosovic - Masteransvarig
Ålder: 20
Hemort: Linköping
Telefonnummer: 073 8551773
Bästa minnet från Nolle-P: München Hoben
Favoritkurs från föregående år: Svenska politiska s
ystemet. Väldigt allmänbildande
Intressen: Fotboll, tennis, film och musik
Favoritplats på Campus: Hum-Sam
Bor i Linköping: Ånestad

Namn - Titel: Ellen Khan - Tryck och Spons
Ålder: 21
Hemort: Bästa staden - Göteborg!
Telefonnummer: 070 1450867
Bästa minnet från Nolle-P: Nolle-P: första sittningen på 
HG, ärtsoppa och punch!
Favoritkurs från föregående år: Internationell politik! FN, 
världspolitik och olika åskådningar, kan det bli bättre?
Intressen: Bästa kombinationen:  träning (gärna i form av 
dans) och matlagning
Favoritplats på Campus: Viagraparken, under en solig och 
pluggfri dag.
Bor i Linköping: Ryd
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Namn - Titel: Karl Martin Hjers - Info och Webb
Ålder: 20 och ett halvt
Hemort: Borås
Telefonnummer: 070 9626234
Bästa minnet från Nolle-P: Få umgås med många nya 
människor och utöka sin umgängeskrets. Även alla sittningar.
Favoritkurs från föregående år: Politisk Teori, handlar om 
plattformen som vårt system är uppbyggt på. Lärorik och rolig 
kurs. 
Intressen: Grafisk-design, tidsoptimism och problem. 
Favoritplats på Campus: Key-huset, finns ingen bättre 
föreläsningssal och hela huset andas universitet på högnivå. 
Bor i Linköping: Heidegården, bredvid Stångån och centrum.

Namn - Titel: Jakob Holmin Fridell - Polemikredaktör
Ålder: 23
Hemort: Örebro 
Telefonnummer: 073 9526303
Bästa minnet från Nolle-P: München Hoben, för där mådde 
man bra
Favoritkurs från föregående år: Det svenska politiska 
systemet. En härligt nördig och allmänbildande kurs!
Intressen: Smaka ales, lira basketboll och drömma mig bort 
med hjälp av Google Maps
Favoritplats på Campus: Tentasalen såklart
Bor i Linköping: I kollektiv, Skäggetorp

Namn - Titel: Erik Arfvidsson - Chef FBI
Ålder: 23
Hemort: Västerås
Telefonnummer: 070 5094778
Bästa minnet från Nolle-P: Rydsjakten med tillhörande 
sittning!
Favoritkurs från föregående år: 747G38
Intressen: Festligheter och fysiskfostran
Favoritplats på Campus: Parken
Bor i Linköping: Flamman så klart!

Skribent: Jakob Holmin Fridell 
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AKTIVITETSUTSKOTT - PRESENTATION 

Namn: Klara Hall
Ålder: 21
Hemort: Stockholm
Telefonnummer: 076 5558052
Bästa minnet från Nolle-P: München Hoben: Chockerande 
bra!
Favoritaktivitet: Leva det ljuva livet
Intressen: Orientera, dricka öl och ha kul!
Favoritplats på Campus: Campushallen
Bor i Linköping: Valla

Namn: Emma Jensen
Ålder: 21
Hemort: Norrköping
Telefonnummer: 073 8027511
Bästa minnet från Nolle-P: Finsittningen Gasquen
Favoritaktivitet: Spela Basketboll
Intressen: Spela basketboll igen och träffa kompisar
Favoritplats på Campus: Blå Havet, när det är sol
Bor i Linköping: T1

Namn: Sara Lybecker
Ålder: 23
Hemort: Stockholm
Telefonnummer: 070 7988793
Bästa minnet från Nolle-P: Bad Taste-sittningen
Favoritaktivitet: Resa
Intressen: Resa och lägga pussel
Favoritplats på Campus: Zenit – Lugnt och skönt
Bor i Linköping: Vasastaden

Namn: Thea Eriksson Almgren
Ålder: 22
Hemort: Uppsala
Telefonnummer: 070 6021300
Bästa minnet från Nolle-P: München Hoben
Favoritaktivitet: Dricka öl
Intressen: Segla
Favoritplats på Campus: Kårallen när det är fredagspub
Bor i Linköping: Irrblosset

Skribent: Jakob Holmin Fridell 
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DU - EN BLIVANDE DECKARE?

- 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 vet-
enskapens 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. 

- UTVECKLA DITT AKADEMISKA SKARPSINNE
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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.

Skribent: Programansvarig, Peter Andersson
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FLINSRESAN - PARIS

Att Paris är Eiffeltornets, floden Seines, Mona-Lisas och tusentals 
franska bistrons hemstad visste du säkert redan, men att här också 
finns arbetsplatser med svenska nationalekonomer och stadsvetare 
kanske du inte var lika medveten om? När FLiNS styr kosan mot 
den franska huvudstaden i höst är det det vi fokuserar på och vi 
hoppas att du vill följa med!

När?

Resan kommer att äga rum m
ellan den 23 och 28 oktober vilket innebär att vi har tre hela dagar i 
Paris. Två av dessa dagar kommer vi ägna åt studiebesök på UNESCO, 
OECD och svenska ambassaden. Den tredje dagen har man till sitt 
förfogande att själv utforska Paris. 

Vad?

Sverige har en permanent delegation vid UNESCO och OECD i Paris 
som består av tre utsända från UD, en från finansdepartementet och en 
från utbildningsdepartementet. Det finns också ett antal lokalanställda 
och alla är svenska medborgare.

OECD är FNs organ för ekonomiskt samarbete och utveckling. Det är 
en organisation mellan medlemsländernas regeringar i olika 
samhällsfrågor, med tonvikt på ekonomi, handel och utveckling. Den 
svenska dele-gationen verkar för Sveriges intressen i OECDs arbete 
genom bl.a. erfarenhetsutbyte, förhandlingar och granskningar. 

UNESCO är FNs organ för samarbete inom utbildning, vetenskap, 
kultur och kom-munikation. Sveriges permanenta delegation vid 
Unesco har till uppgift att rapportera om verksamheten och bevaka ett 
stort antal möten inom organisationens olika kompetens-områden

Vi ska även besöka den svenska ambassaden i Paris vars jobb är att 
representera Sverige och Sveriges regering i Frankrike och främja 
Sveriges intressen.

Alla tre erbjuder praktikplatser till svenska studenter!
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Pris?

2900kr är maxpriset på resan, det kan dock komma att bli billigare om 
många väljer att följa med! I priset ingår resa, boende i centrala Paris 
och studiebesök. I samband med anmälan betalar man en deposition på 
300kr och anmälan är bindande. Resterande 2600 kr betalas i 
september. Sista anmälningsdag är 3/9.

Preliminärt schema:

tisdag 23/10: Bussen avgår på kvällen från universitetet

onsdag 24/10: Framme i Paris på kvällen, checka in på hotellet

torsdag 25/10: Studiebesök 

fredag: 26/10: Studiebesök 

lördag 27/10: Fri aktivitet under dagen, hemresa på kvällen

söndag 28/10: Tillbaka i Linköping på kvällen

Hoppas att ni vill följa med på resan, vi är övertygade om att det 
kommer bli en fantastisk upplevelse!

Om ni har några frågor är det bara att kontakta någon av oss i styrelsen!

Skribent: Malin Widebeck
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LEVA OCH BO I LINKÖPING 

Välkommen till Linköping! Denna medelstora gigant och tillika 
myllrande universitetsstad. En gång uppstigen ur Östgötaslättens vindstötta 
sköte och som sedan förlossningen på 1100-talet hunnit bjuda på både blodbad 
och avancerade flygplanssnickerier. Hemvist åt ett halvtaskigt hockeylag och 
en djuplodad grubblare till popartist. Linköping är staden som försöker men 
inte riktigt lyckas. Här finns varken pittoreska hamnkvarter eller storslagna 
vyer, billiga 
hyresrätter eller häftiga naturupplevelser att ta del av. Har du då kommit helt 
fel kanske du frågar dig själv? Svaret är förstås ett klart och tydligt nej. Som 
nybliven student i staden vilar en lika rolig som omvälvande tid framför dina 
fötter. 

För oss studenter finns det nämligen gott om saker att sysselsätta sig med, 
bortsett då från milslånga ekvationer och allehanda 
samhällsteorier. För den musikintresserade finns Klubb din mamma och John 
Doe, två mäktiga kulturinstitutioner som ser till att vi får vår beskärda del av 
popsverige. Undertecknad minns spelningar med 
Mattias Alkberg, Deportees och Kite med ett bultande hjärta och 
rusande lycka. Därutöver har vi för festprissen de många kravaller av skiftande 
karaktär som äger rum under läsåret och som inte kan liknas vid något annat. 
I sammanhanget förtjänar även vårt kära Baljan på Campus Valla att nämnas, 
som under torsdagar och fredagar ställer till med eftermiddagspub. 

Ett bra komplement till ovan nämnda tillställningar och aktiviteter kan vara 
att röra på sig. Och för den intresserade finns här alltifrån gym och motions-
spår till badhus och squashhallar. Vidare finns det för sportiga själar ett antal 
föreningar att ansluta sig till, så som fotbolls- och 
basketföreningar. Är du en sådan som hellre spelar rollspel eller 
engagerar dig i utrikespolitiska frågor finns givetvis föreningar också för dessa 
ändamål. 

Med andra ord lär du inte bli sysslolös under din tid här i staden, 
tvärtom! När det gäller själva studierna så kommer de att ge dig nya 
perspektiv på din omgivning och samhället du rör dig i. Du inser 
ganska snart att studierna slipar dina färdigheter i TP rätt rejält och att dem 
följaktningsvis ger dig förmånen att dra skämt över vilka du 
ensamt skrattar högt medan familj och vänner skakar tveksamt på 
huvudet. Fantastiskt eller hur? Summa summarum så är oddsen för att din tid 
här i Linköping ska bli något alldeles speciellt, på din sida! 

  Med kärlek och respekt 
Anton Alsander 
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AKTIVITETER VID SIDAN AV STUDIERNA

Tyvärr måste jag meddela att nollningen slutligen kommer att ta slut. 
För vissa skapar detta ett tomrum i vardagen där saknaden av dagliga 
aktiviteter, utöver studierna såklart, behöver ersättas. Som tur är finns 
det gott om saker att göra vid sidan av studierna i Linköping som kan 
hjälpa till att bättra hälsan, intellektet, Cv:t och mycket mera! Nedan 
presenteras ett urval av dessa aktiviteter. Kom även ihåg att ifall inga av 
dessa aktiviteter, föreningar etc. skulle passa dig i smaken så är ett tips 
att spana efter affischer på campus med annonseringar av diverse 
arrangemang osv. Dina äldre, mer erfarna, skolkamrater har även 
vi/dem fått relativt bra sinne för vad man kan förgylla vardagen med, så 
var inte rädd för att ställa frågor till oss vid eventuella funderingar.

UF
Utrikespolitiska föreningen anordnar föreläsningar med både 
svenska och internationella profiler. Bland dem som har föreläst finner 
vi Gudrun Schyman, Tobias Billström mfl . Här kan du engagera dig 
genom delta i de olika utskotten som ger dig möjlighet att skriva 
artiklar, boka föreläsare mm.

”Jag gick med i UF för att jag är intresserad av utrikespolitik och för 
att UF bjuder in stora namn som kommer och föreläser. Man lär sig 
mycket från personer som jobbar med utrikespolitik varje dag! Och 
det bästa med UF är att det inte bara handlar om utrikespolitik, utan 
även om spridning av kunskap. UF tar inte ställning i politiska frågor, 
vi bidrar med kunskapen och forumet. Vi öppnar upp för debatt! Det är 
det som gör UF till den bästa föreningen på Linköpings universitet!” – 
Aria Nakhaei, Vice Ordförande UF 

Partier
Som Pol. Kand.-student faller det sig naturligt för vissa att vara politiskt 
aktiv. På Linköpings Universitet finns större delen av alla 
riksdagspartier representerade i form av olika föreningar, där alla är 
välkomna att bli medlemmar i vilket parti de föredrar. Vissa väljer också 
att gå med i ungdomspartierna som finns representerade i Linköping, 
det handlar till största del om vart man trivs bäst och var man tror att 
störst skillnad uträttas. 

”Att vara aktiv inom ett parti är lärorikt och kul, samt att man får träffa 
många nya människor och får lära sig hur demokrati fungerar i 
praktiken” – Linus Nilsson, partipolitiskt aktiv
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Motionera
Emellan det eviga läsandet av Platon och Hobbes så kan ett träningspass 
hjälpa till att stärka både kropp och knopp. I Linköping kan du hålla 
igång med din favoritsport, antingen genom en förening eller aktivitet 
kopplad till universitetet, eller genom en klassisk idrottsförening aktiv 
i Linköping. Om du är ute efter lite motion på egen hand så finns det 
ett ypperligt motionsspår i Rydsskogen och ett stort urval av olika gym 
staden över.

”För mig är det viktigt att hålla igång med någon fysik aktivitet vid 
sidan av studierna och då fungerar Actic Gym kanonbra. Jag är stark 
som bara den” – Gustav Klockby, stark FLiNS-ordförande

Skribent: Jakob Holmin Fridell
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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 
Parken 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 student-
drivna 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 lunchrestau-
rang och Akademibokhandeln. 
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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 föreläsn-
ingar i Key1, en av de stora föreläsningssalarna. Där finns äv
en 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 statsveten-
skapskurserna. 

Skribent: Therese Sjödin efter reviderad version av 
Emelie Mårtensson och Gustav Klockby
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PASSA PÅ  

20% RABATT*

på träningskort för studenter

* Erbjudandet gäller vid tecknande av 12 mån autogiro  10/9 – 30/9-12. 

Teckna nu så får du  
en träningspresent!

Actic Linköping City · Storgatan 24 · 013-31 12 02 · Linköping City 2 · Storgatan 7 · 013-37 77 20 ·  
Actic Tornet · Tornbyvägen 1 · 013-31 12 02 · actic.se



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. Krav-
all 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 tävlingsin-
stinkten 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 fes-
teri). 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!
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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 Valla-
massivet. 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 anord-
nar! 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 gigan-
tiskt 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. 

Skribent: Tina Ekblom, reviderat av Jakob Fridell 
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POL.KAND.-OVERALLEN

Så här ska allt sitta:
Rosa revärer ska sitta på utsidan av benen upp till armhålorna, och på 
utsidan av armarna upp till kragen. StuFF-märket ska sitta över högra 
framfickan och Linköpings Universitets-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, medan de kravaller som du tyckte mindre 
bra om ska sitta längre ned. 

Det kommer finnas möjlighet att få testa och köpa overall, samt märken, 
under FLiNS-dagen den 24e augusti. 

Skribent: Olivia Agneson, reviderat av Jakob Fridell    
Bild: Hanna Johansson 



CHECKLISTA

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 hav 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 tentaplugga
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

Skribent: Karolina Sporre efter revidering av Jenni 
Bardosson och förlaga av Christoffer Wahquis 
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