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HÖRNA CHEFREDAKTÖRENS
Nu har det gått exakt ett år sedan
jag blev vald till Polemikenredaktör.
Ett år sedan jag satt i ACAS
och fick rollen som chefredaktör
över en tidning. Det har varit
ett väldigt roligt år med många
utmaningar. I min post har jag
använt min fantasi mycket och
jag har involverat så många
FLiNS- medlemar som möjligt.
Jag tycker det har varit lärorikt
då jag har lärt mig att skapa en
tidning från grunden och försökt
fånga mina läsares intressen.
Jag har verkligen velat prägla
årets tidning med just minnen
från detta året.
Det som jag tycker har varit
roligast
med
rollen
som
Chefredaktör har varit att skapa
framsidorna till tidningen. Jag
har tänkt mycket på vad som
fångar läsarnas intresse och
vad som får dem att vilja öppna
tidningen. Lite som om man
skulle gå förbi ett tidningsstånd
så ska min tidning stå ut så

att folk vill köpa den. I det här
numret kan ni läsa om hur en
riksdagsledamot arbetar, om hur
linkanfashionblogger uppdatera
sin vårgarderob och en treas
memoarer från Polkand!
Jag vill önska den nya styrelsen
14/15 ett stort lycka till och tacka
för min tid. mig för denna tiden!
En stor puss och kram till er alla!

Julia Grimberg
Chefreredaktör
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SPALT ORDFÖRANDEN
Verksamhetsåret 13/14 börjar lida
mot sitt slut. Det har varit ett
väldigt händelserikt år och med
facit i hand tycker jag att styrelsen
har gjort ett superjobb. Det
kommer att bli sorgligt att lämna
den gemenskap som styrelsen
ger, samtidigt som det är dags
att lämna över stafettpinnen till
ett nytt gäng.
Vad har vi då i FliNS-styrelsen
13/14 gjort under året? Här är
några exempel: genomförde årets
FLiNS resa till Haag, anordnade
examenssittning för Pol kand och
masterstudenter och uppnådde
medlemsrekord på 120 st! Vi har
varit med och startat Pol Riks
som vi hoppas är början på
något stort, hittat en ny sponsor
till sektionsrummet: Blueberry,
FLiNS
Bokbazar
öppnades
och vi har satsat stort på vår
arbetsmarknadsdag Pol Ar där vi
slog rekord i antal utställare.
Detta är som sagt bara ett fåtal av
alla saker som vi har sysslat med.

I första numret av Polemiken skrev
jag i ordförandespalten att vi ville
ha bättre informationsflöde, ge
mer klarhet i vad styrelsen gör
samt göra FBI och FLiNS till en
enhet. Jag tycker att styrelsen
har lyckats till fullo!
Ett stort tack till Styrelsen och
FBI 13/14, det har varit fantastiskt
att få jobba med er!
Jag vill önska nya styrelsen och
FBI ett stort lycka till- ni kommer
få ett otroligt roligt år. Vi ses!

Matilda Hjalte
Ordförande
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SPALT FBI CHEF
Ett år har passerat, ett år med
mängder av intryck, fester, Nolle-P
och andra upptåg! Tiden tickarpå
och året som festerist börjar lida
mot sitt slut. Vi har nu även utsett
och invigt våra små FuBbIsar, ett
glatt gäng på åtta personer med
stor potential att skapa ett Nolle-P
av världsklass!

Vi blir gamla och grå och som
patet kommer även vi att hävda,
”det var bättre förr”.

Innan jag avslutar denna spalt så
vill jag å FBI 13/14:s vägnar passa
på att säga TACK! Tack till ettan,
tvåan, trean, master, lärare, andra
festerister, fadderier, föreningar,
företag, pateter m.fl för ett
Tillsammans med Läxmästeriet UNDERBART år!
och SM arrangerade vi helgen den
27/2 - 1/3, 2014 års upplaga av Ha det bra kära vänner!
SunTrip. Ett evenemang där vi vill
rikta ett stort tack till alla jobbare
och festglada besökare! Även ett
STORT TACK till Läx och SM!
Kvar på agendan innan det
är skiftesdags är en Herr- &
Damsittning, den traditionsenliga
vårsittningen där vi, med lite tur,
kan får höra FuBbIsarnas ljuva
stämma. Dessa små liv har även
börjat planera sin festerifest och
2014:s Nolle-P.

Andeas Lindmark
FBI-Chef
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POL.AR 2014

ARBETSMARKNADSDAGEN

Årets arbetsmarknadsdag PolAr inriktningen
och
praktiserat
gick av stapeln den 5 Mars. Det på den svenska ambassaden i
var en väldigt givande tillställning Ottawa, Kanada.
med många yrkesmöjligheter för
studenterna. FLiNS Pol.Ar-utskott
har gjort ett exemplariskt arbete
med att inspirera studenterna
med
olika
utställare
som
Regeringskansliet,
Norrköpings
Kommun, Statistiska centralbyrån
och Jordbruksverket. Även alla
föreläsningar var väldigt givande
och uppskattade av studenterna.
Dagen inledes med en föreläsning
av Elias Norrman som jobbar
som Revenue Manager på SAS.
Föreläsningen
var
verkligen
inspirerande
och
väldigt
Nationalekonomiskt
inriktad.
Elias pratade mycket om hur man
tjänar pengar på att fylla upp
ett flygplan med passagerare.
Detta var väldigt intressant då
det handlar om efterfrågan och
utbudet samt betalningsviljan hos
passagerarna. Elias har gått på
Linköpings Universitet innan och
har läst den nationalekonomiska

Efter föreläsningen var det åter
dags att besöka utställarna som
bidrog med nyttiga tips till ens
CV. Jag fick veta att man bland
annat ska spetsa sitt CV med att
ha yrkeserfarenhet från arbeten
som är relevanta. Man kan också
försöka skriva sina uppsatser
riktade till ett visst yrke som
man är intresserad av och ta
hjälp av en arbetsplats under
uppsatsskrivandet..
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Årets utställare

Regeringskansliet
Jordbruksverket
SCB
Migrationsverket
SIDA
Bluberry Education
Norrköpings kommun
Karriärcentrum
PeaceWorks

Ekumeniska följeslagarprogrammet

Hungerprojektet
Academic Work
Vision
Akademikerförbundet SSR
Föreningen för utvecklingsfrågor
AIESEC
Utrikespolitiska studentföreningen
StuFF
Masterprogrammen

Cecilia Stegö som höll i
lunchföreläsningen är idag en
journalist och styrelseproffs och
hon har även gått Polkand på
Linköpings Universitet. Cecilias
föreläsning var en stor succé, hon
inspirerade alla från topp till tå. Hon
gav alla en anledning till att studera
vidare. Jag tror att alla som gick ut från
föreläsningen hade en ökad motivation
att studera, de flesta sträckte på sig
och gick med huvudena högt. För
nu kan alla svara på frågan ”Vad fan
är polkand?” genom att referera till
Cecilia Stegö, hon är både journalist

och styrelseproffs men har även
arbetat med många fler arbeten.
A r b ete n s o m k u l t u r m i n i ste r ,
ta l s k r i va re t i l l C a r l B i l d t o c h
my c ket m e r
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Nästa föreläsning höll Suad Ali
i som arbetar s o m u t re d a re p å
M i g rat i o n sve r ket . Även hon har
läst på Linköpings Universitet och
har tagit en filkand i statsvetenskap.
Suad är en inspirerande k v i n n a
s o m b r i n n e r fö r s i t t a r b ete .
Masterprogrammen som också
var utställare visade upp en
tavla s o m h a r v i s i t ko r t frå n
ä l d re studenter som har gått
på Polkand. Dessa visitkorten får
vi studenter använda när vi vill
kontakta yrken.
Arbetsmarknadsdagen
gick
väldigt bra och alla är väldigt
nöjda. Det har varit en större
satsning i år vilket har varit en stor

uppskattning bland studenterna och
jag anser att den borde vara så
här stor varje år. Vice ordförande
med utskottet borde känna sig
väldigt stolta för det var en väldigt
lyckad dag.
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Actic är en rikstäckande träningskedja
med ca 100 anläggningar från Ystad i
söder till Kiruna i norr.
Actic erbjuder ett brett sortiment inom
styrketräning, funktionell träning och
konditionsträning, förutom detta så
erbjuder flertalet anläggningar även
ett brett utbud av gruppträning.
På många anläggningar ingår det
även bad. För mer information
om din närmaste anläggning och
utbud se actic.se

PASSA PÅ!
just nu bjuder vi på en
KOSTNADSFRI
PROVTRÄNING
MED INSTRUKTÖR
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www.facebook.com/acticsverige

Actic – Vi arbetar för ett friskare Sverige. Vår vision är att inspirera och engagera alla
människor till en bättre hälsa och ökat välmående.

12 POLEMIKEN - NR 1 2014

ALUMNIPORTRÄTT
Ålder
30 år.

Anna Ström

Hemort
Uppsala.
Bostadsort
Stockholm.
- Vad är ditt yrke?
Jag jobbar som konsult på Pöyry Management Consulting, där jag
främst har fokuserat på projekt rörande energiförsörjning i södra och
östra Afrika, för kunder som exempelvis Världsbanken, Sida, UNDP
och statliga energimyndigheter. Jag har främst arbetat med att
analysera projekt inom småskalig solenergi, ta fram samhällsekonomiskt hållbara affärsplaner och givit stöd i upphandlingsprocesser
och organisationsutveckling. Flera projekt har även varit på strategisk
nivå med exempelvis formulering av energiplaner och marknadsanalyser. Jobbet har inneburit mycket resande och det har varit både
utmanande och roligt.
- Vilka år du studerade vid LiU?
Pol mag 2004-2008. Fristående kurser i beteendevetenskap och
socialantropologi 2002-2004.
-Vilken inriktning har du haft? (stats/nek)?
Nationalekonomi.
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-Hur trivdes du på LiU, med studierna? Vad kände du var mest
intressant?
Jag trivdes jättebra på LiU och är tacksam för alla engagerade lärare
och intressanta kurser som jag fått ta del av. Magisternivån på neken
var spännande, när vi fick tillämpa teorin på alla möjliga områden.
Jag läste även en termin i Italien och gjorde fältstudier i Tanzania
under utbildningen, vilket var både roligt och lärorikt.
-Har du några specifika minnen/ anekdoter från din tid på Pol.Kand/
Pol.Mag/ LiU som du minns särskilt?
Känslan av torsdag eftermiddag, nyvädrad overall och kravallförfest! Långa kaffe och klägg-pauser under tentaplugget. Och den
obeskrivbara känslan av att gå upp mitt i natten för att se om tentaresultatet har kommit in i Ladok. Och det har det. Och man klarade
sig!
-Var du engagerad i någon förening under studietiden?
Jag var sittningsansvarig i FBI 05/06. Fantastiskt kul!
-Hur har din karriär sett ut efter examen? Vad har du arbetat med?
Direkt efter magisteruppsatsen gjorde jag praktik på UDs enhet för
styrnings och metoder i utvecklingssamarbetet. Efter det började jag
jobba på mitt nuvarande jobb. Där har jag varit sedan dess, med ett
års avbrott för föräldraledighet.
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-Upplevde du det som svårt att få arbete efter examen?
Det svåraste var nog att jag hade begränsat med arbetslivserfarenhet,
men man får inte glömma att det är många arbetsgivare som faktiskt vill anställa nyutexaminerade, och jag hade turen att pricka ett
sådant tillfälle.
-Vilka kunskaper från din studietid har du haft mest nytta av i
arbetslivet?
Grundkunskaperna i nek, samt att skriva rapporter.
-Hur nöjd är du med ditt val av utbildning?
Mycket nöjd. Jag hade valt samma om jag hade fått välja om idag.

Skribent: Linn Eriksson
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BILDER PÅ FUBBISAR
Den 15 Februari kom FuBbIsarna till världen för detta året. De är ett gäng på
åtta glada pinglor som är supertaggade blivande festerister.
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INTERVJU AV RIKSDAGSLEDAMOT
V ad är ditt yrke?

I det civila livet är jag ekonom.
Nu är jag riksdagsledamot,
förtroendevald
politiker.
Jag
är ledamot i Justitieutskottet,
ersättare i EU-nämnden och andre
vice gruppledare för Moderata
Samlingspartiets riksdagsgrupp.
Vad har du för utbildning och
under vilka år studerade du?
Eftergymnasial
Ekonomisk
utbildning. Studerade fram till
1979

Ewa Thalén Finné

Berätta gärna närmare exakt vad
ditt arbete innebär?
Formellt
handlar
riksdagsledamotsuppdraget om
att man som en av 349 ledamöter
är med och fattar beslut om
statens budget och stiftar lag.
Vilket man ju naturligtvis även
gör i praktiken. Arbetet innebär i
regel två utskottsmöten i veckan,
en – två voteringar per vecka,
vissa veckor egen kammardebatt,
fem – åtta partiinterna möten
varje vecka och därtill externa
möten med olika företrädare.
Till detta kommer olika besök i
valkretsen eller på andra platser i
landet och inläsning av handlingar
och besvarande av post.

Hur har din karriär sett ut efter din
utbildning?
Jag har mestadels arbetat i små
företag eller på redovisningsbyråer.
Jag upplevde det inte svårt att få
arbete. Mitt uppdrag som riksdagsledamot startade med att jag var Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
fritidspolitiker i kommunpolitiken. Det finns ingen vanlig dag.
Blev sedan heltidspolitiker inom
kommunpolitiken och fick efter ett
par år förtroendet att bli riksdagsledamot.
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Hur har din utbildning hjälpt dig
i ditt arbete?
Att vara ekonom anser jag har
hjälpt mig i mitt förtroendeuppdrag,
även om det inte finns några
formella krav på utbildning.

Reser du mycket? Vad var din
senaste resa och vad handlade
det om?
I princip reser jag varje vecka
mellan min hemort i Skåne till
Stockholm. Till det så reser jag
Vad är dina råd till studenter
till olika delar av landet – men till
som vill arbeta inom den statliga 98 % går resorna inom Sverige.
sektorn?
Senast reste jag till Södermanland
Exempel kan vara uppsats inom för ett möte med en lokalförening
något statligt område, praktikplats, inom Sveriges Pensionärsförbund.
allt för att knyta kontakter.

Skribent: Julia Grimberg
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PUBKVÄLL PÅ O´LEARYS
Den 30 Januari var det dags för pubkväll på O’Learys! Det
var väldigt goda hamburgare och trevligt sällskap. Under
kvällen kördes det beerpong och sedan utgång på Platå.
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SUNTRIP
Den 27 februari gick Suntripfesten av stapeln!
Det var en sjukt rolig tredagarsfest. På torsdagen
var det kravall på kårallen, på fredagen var det ett
fulvinsspår och sedan HG, på lördagen var det
den traditionella sandslottstävlingen och sedan
eftersläpp på kårallen.

I år var tävlingen väldigt populär
och man slog rekord med
anmälda lag. Suntrip är som
vanligt en riktigt glassig och
rolig fest. Vi ser redan fram emot
nästa år!
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#LINKANFASHIONBLOGGER
Här är Polkands fashionblogger Hellssi!
Hon har en skön stil som inspirerar polkandbrudarna.
Hellssi är en tuff brud som gärna använder högklackat
med nitar på!

På Hellssi:s Instagram är nu våren på
gång och vi kan se att vårens kläder
är fyllda av pastellfärger och prickar. För
att spana in den här fashionista så kolla
in hellssi på instagram! #vårhybris
#Linkanfashionblogger
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EN TREAS MEMOARER
Vi treor är nu inne på sluttampen
av de tre åren på programmet,
satan vad tiden går fort! Det
känns inte länge sedan vi alla
en augustieftermiddag befann
oss i U1 och lyssnade på Peter
för första gången. Sedan dess
har otaliga dagar har spenderats
i A-huset intill den gråtande
flickan med den gula pennan,
jag undrar hur det kommer sig
att man valde just det fotografiet.
För den gråtande flickan ger mig
inte extra motivation en tidig
måndags morgon, jag får inte
heller extra kraft en sen fredags
eftermiddag och när jag ser den
på en helgmorgon vill jag bara
gå hem och dra täcket över mig.
Underligt är även hur man efter
snart tre års studier vid Liu
fortfarande gör misstaget att ta
rast och besöka Baljan under
rusningstiden mellan hel och
kvart över. Kanske är det ens
undermedvetna som hoppas på

att träffa någon medstudent för
att prata bort de kvarvarande
timmarna till lunchen. Trots
dessa oförklarliga företeelser så
är jag mycket nöjd med mitt
val av utbildning, jag har träffat
många härliga människor som
har tillfört mycket roligheter
och bidragit till att vidga mina
kunskaper inom många olika
områden samt att jag nu efter
tre års studier kan hänga med
i A-Ekonomi’s sändningar.
Tack Liu och Pol Kand för tre
givande och hemskt roliga år!

Annonym

22 POLEMIKEN - NR 1 2014

Parken finns
inte längre

Nu heter sektionsrummet

BLÅBÄRET
Men FLiNS sitter fortfarande där måndag till torsdag
mellan 12:00-13:00, tveka inte att komma förbi om du
undrar något eller om du har förslag på något du vill ändra.
Vi finns där för dig!

Studentkåren för dig som pluggar vid
området utbildningsvetenskap eller vid
Filosofiska fakulteten
Hej student!
Det är vi som är StuFF! Som studentkår finns vi till för dig under hela din studietid, och vi jobbar främst med
att bevaka och driva utbildningsfrågor och studiesociala frågor. Varje år jobbar vi för att påverka och göra
skillnad för att studenternas röster ska höras överallt på alla campus!
Vi är representanter för drygt 13 000 studenter vid universitetet, eller närmare bestämt för dig som
antingen pluggar inom området för utbildningsvetenskap eller vid Filosofiska fakulteten.
Vi hoppas att just du vill vara med och göra skillnad i framtiden tillsammans med oss!

Din åsikt är viktig!

För att hålla dig uppdaterad
om all aktuell info rörande din
studentkår, besök vår hemsida!

Som kår stöttar vi er studenter genom att fungera som stöd
och hjälp. Vi jobbar både på individnivå, med sektioner och med
olika studentföreningar. StuFFs främsta uppgift är att företräda alla
studenter för att påverka universitetet i den riktning som ni studenter önskar.

www.stuff.liu.se

Det kan handla om allt från studieplatser på campus, bibliotekens öppettider, vilken typ av studenthälsofunktioner som skall finnas, till åsikter om priser på restaurangmat eller innehållet i just din kurs.
För att få allt detta att snurra runt engagerar sig ett hundratal studenter, nästan alla vid sidan av
studierna. Att vara engagerad i din sektion innebär till exempel att du hjälper dina
studiekamrater i sin utbilning mot en bättre och roligare studietid.

Gör skillnad!

Tänk på att du alltid kan vända dig till kåren med frågor och problem.
Känner du att du vill engagera
Tänk också på att ingen fråga varken är för liten eller för stor.
dig i kåren? Kanske upplever du att
Så ta kontakt med oss, för din åsikt är viktig!
du vill förändra något i din utbildning?
StuFF erbjuder studenter möjligheten att sitta med
och påverka på olika sätt! Kontakta oss, så ser vi till
att det finns ett spännande
uppdrag till just dig!

eller gå in på

Bli medlem här:

/StudentUnionStuFF

www.medlem.karservice.se

@stuff_liu

@stuff_liu

Detta är en baksida
Den kan verka intetsägande
Det är inte baksidans fel

