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Spalt chefredaktören
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Vad är skillnaden mellan krönika, reportage och spalt? Vad gör en
chefredaktör? Hur gör man en tidning? Mina tankar snurrade runt i
huvudet innan jag på årsmötet den 22/3 valdes till chefredaktör för
Polemiken. JAG! Hur kul? Jag har alltid haft ett litet intresse för att skriva och
sitter mer än gärna och fixar och trixar på datorn. Men erfarenhet av
journalistik eller tidning har jag ingen… fast vad gör det när jag har en
stöttade styrelse, en kreativitet och framförallt en superduktig kommunikatör
som hjälper mig med design och layout. Jag ser framemot det här verksamhetsåret och jag är riktigt taggad på att ge ut en så bra tidning som möjligt.
Jag har några idéer som
tillexempel en återkommande logga för Polemiken, införa ”En FLiNSmedlems spalt” och så kommer det så småningom ett reportage om
Polemikens historia!
Att ta över den här stafettpinnen är en utmaning. Föregående styrelse gjorde
ett riktigt bra arbete och nu ska styrelsen 14/15 göra ett minst lika bra jobb,
om inte ännu bättre!
Njut av sommaren och kom tillbaka laddade i höst!
Puss och kram från chefredaktören

Elenore Klinga
Polemikenredaktör
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Spalt ordförande
Hej!
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Jag vill rikta ett stort tack till
avgående styrelse som har gjort ett
Det är just nu 35 dygn, 18 timmar
fantastiskt jobb. För mig har det varit
och 48 minuter sedan jag satt med
guld att alltid kunna vända mig till
skakiga fingrar och hörde stämFLiNS när jag har haft frågor,
moordförande säga ”kandidat till ord- funderingar eller förslag på saker
förandeposten är Lovisa Sjöbring,
som kan förändras. Det anordnades
välkommen fram”. Vad som hände
bland annat en oförglömlig resa till
därefter är lite suddigt i minnet,
Haag där jag skaffade mig minnen
men jag kommer i alla fall ihåg att
och vänner för livet. Jag kan nu
jag höll ett anförande om varför
avslöja att kommande års resa går
föreningen skulle välja just mig till
till Wien och planeringen är redan
sin ordförande och det slutade med
i full gång. Jag hade inte kunnat
att jag, efter voteringen, möttes av
önska mig bättre
glada applåder när jag återigen klev styrelsemedlemmar att ha vid min
in i stämmosalen. Vilken fantastisk
sida under detta år och vi är redo
känsla, vilken ära! Så vem är då jag, att bidra med nya idéer och visioner.
er nya ordförande?
Jag lovar att göra mitt yttersta för
att leva upp till era och mina egna
Mitt namn är Lovisa, jag är snart
förväntningar.
21 år gammal och kommer från
Jönköping. Jag är uppvuxen i en
Dessa 35 dygn, 18 timmar och 48
stor familj bestående av fyra syskon minuter har gått otroligt fort och jag
samt mamma och pappa. Som
är så laddad inför vad vi tillsammans
mellanbarn har jag lärt mig hur
kan åstadkomma under detta år.
viktigt det är att alla får sina röster,
stora som små, hörda och det är
Tack för ert förtroende - nu kör vi!
bland annat därför jag sökte posten
som ordförande. Jag ser mig själv
som en väldigt positiv, utåtriktad, och
driven tjej som gillar att träffa nya
människor och umgås med nära och
Lovisa Sjöbring
Ordförande
kära.
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Spalt FBI-chef
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Då var det dags för min första spalt i Polemiken.
Som tillträdande chef för FBI 14/15 ser jag fram emot det kommande året
med alla roliga aktiviteter som jag och mina 7 rosablå systrar och bröder ska
anordna. Planering kring årets första händelse som FBI 14/15, N0lle-p börjar
ta form och kommer bli helt magisk.
Passar även på att ge ett stort tack till FBI 13/14 för deras underbara jobb
som dom lagt ner detta år. Ni har verkligen gjort så att vi har mycket att leva
upp till <3.
Men nu är det dags för 8 nya festerister och 12 nya styrelsemedlemmar att
föra programmet framåt.
Jag önskar alla polkandare och frikursare i nationalekonomi och
statsvetenskap en underbar sommar så syns vi i slutet av augusti.
Puss och Kram
FBI Baws
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Antonio
FBI-chef

Spalt Flins-medlem
Ut med det gamla, in med det nya!
Min lägenhet är ett minfält. Var jag
än sätter fötterna riskerar jag att
kliva på något. Jag får varsamt
hoppa mellan kartonger, tavlor,
väskor, ljusstakar, lampor och IKEAkassar för att inte skada mig själv
eller något annat. Min lägenhet är
ett minfältsflyttkaos. Uppriktigt sagt
har jag nog befunnit mig i ett flyttkaos ända sedan början på mars.
På drygt två månader har jag hunnit
med att bo på tre olika ställen: mitt
korridorsrum på Flamman, en etta i
Vasastan och nu en trea i
Skäggetorp. Jag skulle faktiskt vilja
påstå att flytta är själva definitionen
av ”ut med det gamla, in med det
nya”. Ut med korridorsfika, innerstad
och krypavstånd till Platå, in med
gängbråk, skottlossning och
omkullvälta kundvagnar på bakgården!
Alla kanske inte flyttar till Skägget
när de vill hotta upp livet men personligen har jag stora förväntningar.
fEfter att i stort sett levt genom The
Sims under hela mellanstadiet vet
jag precis hur jag vill att det ska se
ut i lägenheten; ett ljust och stort
vardagsrum med en rymlig soffa där
alla vänner kan få plats att umgås,
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en mysig balkong full av hemodlade
kryddväxter, ett stilfullt kök med gott
om yta till att laga lyxiga
fredagsmiddagar, ett fräscht sovrum
med en stor mjuk säng och en walk
in-closet där mina skor är sorterade
i färg ordning. Jag vill ha en sådan
där dusch som regnar ner ifrån taket
och en jacuzzi medmassagefunktion!
Vad jag nu upptäckt är att The Sims
ger en orimliga förväntningar på
livet. Hur ska man kunna leva efter
parollen ”ut med det gamla, in med
det nya” när man har en kraftigt
begränsad budget? En kraftigt
begränsad studentbudget som
noggrant vägs mellan en Billy
bokhylla eller middag för resten av
veckan. Svaret är att det är omöjligt.
Jag får helt enkelt ha kvar min
betongbalkong, mina o matchande
stolar, min matta med hundkiss på
och min stavmixer från Rusta.
Begreppet ”ut med det gamla, in
med det nya” existerar inte i en
students värld. Här råder snarare ett
”ut med så lite som möjligt för du har
i alla fall inte råd med nytt och någon
kommer säkert kräkas på det ändå”.

Agnes Kyrö
Pol.kand etta

Presentation av nya FLiNS-styrelsen
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Ordförande: Lovisa Sjöbring
Hemord: Huskvarna
Beskriv dig själv med tre ord : : Glad, snäll och envis
Bästa minne från N0lle-P: Första gången jag cyklade uppför
märkesbacken - vilken mäktig känsla! Eller stämningen när vi sjöng “Alla
blir Pol.Kandare” med Peter på Skytte-C
Studieteknik: Jag sätter upp delmål och belönar mig själv när jag har
nått dem. Presterar som bäst under press.
Raggningsteknik: Man måste våga för att vinna! Våga ta för dig och
våga vara dig själv - vem kan motstå ett äkta leende, liksom? ;-)
Favoritkurs hittills: Makroekonomi. Oväntat, men att förstå sig på
makroekonomi gör att man förstår sig på världen på ett helt nytt sätt.
Favorituteställe: Jag älskar alla uteserveringar under sommaren!
Favoritdryck: Inget slår mormors hemmagjorda saft i Nässjö
Det bästa med FLiNS: Att vi, tillsammans med medlemmarna, jobbar
för en bättre utbildning och har stor möjlighet att påverka
Kortfattad beskrivning av ambition i FLiNS: Min ambition är att leda, få ut
det bästa av varje individ och göra detta år oförglömligt!
Vice ordförande Anton Lindström
Hemort: Uppsala
Beskriv dig själv med tre ord: Ambitiös, appreciering, YOLO
Bästa minne från N0lle-P: Att bada i Stångån och samtidigt försöka
dricka öl utan att få kallsup
Studieteknik: Sitter vid the macro table i Humsam tillsammans med
the macro guys!
Raggningsteknik: Allt som Hank Moody skulle ha gjort
Favoritkurs hittills: The macro!
Favorituteställe: La Scala (shots EVERYBODY)
Favoritdryck: Mjölk eller whiskey (beror på tillfället)
Det bästa med FLiNS: Att arbeta för och med likasinnade studenter
Kortfattad beskrivning av ambition i FLiNS: Bl.a. att styra en
grym resa i höst och göra Pol. Ar ännu större
Kassör: Linnea Nielsen
Hemort: Älvsjö, Stockholm
Beskriv dig själv med tre ord: Positiv, smart, gosig
Bästa minne från N0lle-P: Jättesvårt att välja men kanske tacokvällen eller
första sittningen
Studieteknik: Det är olika för olika kurser men på Statsen så läsa o diskutera
mycket. För NEK-kurserna så försöker jag hänga med på föreläsningarna och
lektionerna och att göra uppgifterna
Raggningsteknik: Rakt på, man ska ta det man vill ha!
Favoritkurs hittills: Makroekonomi
Favorituteställe: Platå
Favoritdryck: Sex on the beach eller Razzy på Ågatan
Det bästa med FLiNS: Gör så att programmet och klassen får en starkare
gemenskap, exempelvis genom FLiNS-resan vilket var bland det bästa förra året
enligt mig och något jag starkt rekommenderar att följa med på!
Kortfattad beskrivning av ambition i FLiNS: Bokföra som en gud, och gå

back (vilket är budgeterat för!) plus att ha ett roligt och lärorikt år och fortsätta
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utveckla styrelsen framåt
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Sekreterare Max Sundman
Hemort: Storvreta, Uppsala
Beskriv dig själv med tre ord: Lugn, social, konflikträdd
Bästa minne från N0lle-P: Bad-taste-sittningen. Jag hade kortkorta
shorts på mig, vilket gjorde att det blev den bekvämaste utekvällen under hela
N0lle-P
Studieteknik: Den är katastrofal
Raggningsteknik: Den är mycket väl utvecklad. Jag brukar klä ut mig till Rick
Astley och framföra ”Never gonna give you up” med tillhörande dans. Fungerar
alltid
Favoritkurs hittills: Politisk teori
Favorituteställe: NH
Favoritdryck: Jag lever på kaffe
Det bästa med FLiNS: Att man får vara med där det händer och faktiskt ha en
chans att påverka
Kortfattad beskrivning av ambition i FLiNS: Som sekreterare och ansvarig för ”Blåbäret” så har jag som ambition att hålla hög nivå på de protokoll som
skrivs och att sektionsrummet ska vara i bästa tänkbara skick
Utbildningsbevakare Per Nässén
Hemort: Hällefors
Beskriv dig själv med tre ord: Stresstålig, spontan och lättroad
Bästa minne från N0lle-P: Minnet av cykelturen mellan förfesten och kravaletten kommer alltid ligga mig varmt om hjärtat
Studieteknik: Reflektionsbaserad
Raggningsteknik: Väldigt cool och tillbakalutad
Favoritkurs hittills: SPS. Mest tack vare min fantastiska grupp som jag gjorde
grupparbetet med
Favorituteställe: Pizzeria Palma nova i Hällefors. Helt oslagbar stämning. På
somrarna är det även öppet ända till 23 vilket är ett stort plus!
Favoritdryck: Pepsi max
Det bästa med FLiNS: Alla härliga medlemmar!
Kortfattad beskrivning av ambition i FLiNS: Att vara med och se till att Pol
Kandprogrammet fortsätter vara roligt, lärorikt och konkurrenskraftigt
Masteransvarig Amanda Nordström
Hemort: Lilla Åtorp i Värmlands skogar
Beskriv dig själv med tre ord: Glad, ambitiös och engagerad
Bästa minne från N0lle-P: Ösregnet innan finsittningen kommer jag aldrig
glömma - och sen var det ju fantastiskt kul att få bli årets nolla!
Studieteknik: Jag brukar lägga bort allt som distraherar, sätta igång timern och
sen läsa och anteckna för att sedan testa mig själv med gamla tentafrågor
Raggningsteknik: Rostig, definitivt. Men jag tror helt klart på att bjuda upp till dans!
Favoritkurs hittills: Bästa kursen är helt klart makroekonomin!
Favorituteställe: Kårallen, om det nu räknas... Annars Flamman
Favoritdryck: Mojito, kan bli många...
Det bästa med FLiNS: Att det är en engagerad och aktiv sektion som inte
bara jobbar för utbildningsbevakning och kvalitetssäkring, utan även aktivt för
arbetsmiljö och det studiesociala
Kortfattad beskrivning av ambition i FLiNS: Min ambition är att
utbildningsbevakningen på masterprogrammen ska vara ekvivalent med den på
kandidatnivå, samt att vidare etablera relationen mellan programmets studenter
och våra masterstudenter!
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Alumniansvarig Sofie Wallin
Hemort: Täby
Beskriv dig själv med tre ord: Liten men tuff
Bästa minne från N0lle-P: Seminariet tidigt på morgonen efter
München Hoben
Studieteknik: Jag försöker börja i god tid och träna på gamla
tentor
Raggningsteknik: ”Får jag lov, eller ska vi dansa först?”
Favoritkurs hittills: Svenska politiska systemet
Favorituteställe: Platå såklart
Favoritdryck: Te och tequila. Gärna blandat
Det bästa med FLiNS: Perfekt för att utveckla och påverka vår
studiemiljö
Kortfattad beskrivning av ambition i FLiNS: Det här är mitt
första steg i att ta över världen
Polemikenredaktör Elenore Klinga
Hemort: Linköping närmare bestämt Linghem
Beskriv dig själv med tre ord: Ordningsam men rätt slö och
vänlig
Bästa minne från N0lle-P: Fulsittning på Sliver med fulvinshäng innan
Studieteknik: Statsen är bara att trycka in, neken är desto svårare
Raggningsteknik: Bara vara odrägligt full kan faktiskt funka
Favoritkurs hittills: SPS eller Jöken
Favorituteställe: Hängt på Platå<3 alldeles för många år nu
Favoritdryck: Brännhults lemonad
Det bästa med FLiNS: Alla engagerade studenter
Kortfattad beskrivning av ambition i FLiNS: Få ännu fler
läsare till Polemiken, fixa en återkommande layout som gör tidningen mer igenkännlig, hjälpa övriga styrelsen så mycket jag kan och
självklart arbeta för alla medlemmar i FLiNS
Tryck och Spons Amalia Brandt Hjertstedt
Hemort: Linköping, Östgötaslättens pärla
Beskriv dig själv med tre ord: Älskar att skratta
Bästa minne från N0lle-P: Gemenskapen, spänningen
Studieteknik: Gömmer mig från sånt som kallas sociala medier
Raggningsteknik: Tjena kexet, står du här och smular
Favoritkurs hittills: Makroekonomi
Favorituteställe: Kravaller på Kårallen, NH
Favoritdryck: Varm o’boy
Det bästa med FLiNS: Drivna unga kvinnor och herrar
Kortfattad beskrivning av ambition i FLiNS: Se till att det här året blir
det bästa hittills
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Arbetsmiljöombud Tobias Eriksson
Hemort:Järna
Beskriv dig själv med tre ord: Alldeles, alldeles underbar
Bästa minne från N0lle-P: Mitt bästa minnet från Nolle-P är vår första
fulsittning. Alla gick till 100% in för att vara så fula som möjligt
Studieteknik: Jag försöker börja i tid och dela upp det jag har att läsa så jag
läser lite varje dag istället för att ha allt kvar sista veckan
Raggningsteknik: Med några öl i kroppen är jag oemotståndlig på dansgolvet…
Favoritkurs hittills: Juridisk översiktskurs
Favorituteställe: Det kan inte bli mycket bättre än en torsdagskväll på Platå
om man är ute efter bra drag med många studenter
Favoritdryck: Öl
Det bästa med FLiNS: Det bästa med Flins är att det ger oss studenter en
möjligheter att vara med och påverka vår studietid
Kortfattad beskrivning av ambition i FLiNS: Att som Arbetsmiljöombud få
vara med och påverka den fysiska och psykiska studiemiljön för oss studenter
Aktivitetsansvarig Erik Örbom
Hemort:Nacka, Stockholm
Beskriv dig själv med tre ord: Medgörlig, snäll och glorious
Bästa minne från N0lle-P: Volleybolldagen med Kravalletten på kvällen
Studieteknik: Försöka vara effektiv, ta ut det viktigaste från föreläsningarna
Raggningsteknik: Köra en oneliner t.ex: Ser att att du inte har några trosor på
dig, oj förlåt min klocka går två timmar före
Favoritkurs hittills: Jöken, eller än så länge internationell politik
Favorituteställe: Kårallen
Favoritdryck: Öl eller om det är shots sambuca
Det bästa med FLiNS: Bra sätt att få samhörighet mellan 1an och 2an genom
aktiviteter, föreläsningar, utlandsresan och dylikt
Kortfattad beskrivning av ambition i FLiNS: Att föra samman nya 1an
och 2an, även frikursare så bra som möjlighet och att så många som möjligt vill gå
med i Flins och engagera sig i alla aktiviteter och allt vi gör

Kommunikatör Magnus Claesson
Hemort: Sandviken
Beskriv dig själv med tre ord: Social, kreativ och ansvarsfull
Bästa minne från N0lle-P: Vår första sittning, ärt- och punschsittningen, den
var magisk
Studieteknik: Att vara med från första början med läsning, anteckningar och
diskussioner så man kan festa dagarna innan tentan.
Raggningsteknik: Gå fram till personen i fråga och säga: Tjenare, gillar du
kaffe? Fungerar varje gång...
Favoritkurs hittills: Makroekonomi
Favorituteställe: HG i Ryd, vad annars?
Favoritdryck: Vatten eller öl.
Det bästa med FLiNS: Att man får vara delaktig i att förbättra utbildningen och
den studiesociala miljön, det är en obeskrivligkänsla. Sedan får man inte glömma
alla fantastiska människor man dagligen möter, både i styrelsen och föreningsmedlemmar
Kortfattad beskrivning av ambition i FLiNS: Att förbättra kommunikationen mellan styrelsen, medlemmarna och studenterna till sin yttersta spets
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FBI chef Antonio Jaconelli
Hemort: Stockholm, Älvsjö
Beskriv dig själv med tre ord: Omtänksam, Öppen,
Positiv
Bästa minne från N0lle-P: Volleyboll/Kravaletten
Studieteknik: Studera i grupp. Hjälpa varandra <3
Raggningsteknik: Känner du lukten av rök? Det är jag som
brinner för dig
Favoritkurs hittills: Makroekonomi
Favorituteställe: Café Opera
Favoritdryck: Slots guld
Det bästa med FLiNS: Engagemanget, drivna människor
som verkligen kommer kunna påverka, plus att dom ser rätt
bra ut.
Kortfattad beskrivning av ambition i FLiNS: Tillsammans med mina rosa/blå systrar och bröder försöka göra
kommande år helt fantastiskt för alla.

Foto:Erik Österberg
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Chef Antonio Jaconelli
Hemort: Stockholm, Älvsjö
Beskriv dig själv med tre ord: Omtänksam, Öppen, Positiv.
Bästa minne från N0lle-P: Volleyboll/Kravaletten
Studieteknik: Studera i grupp. Hjälpa varandra <3
Raggningsteknik: Känner du lukten av rök? Det är jag som
brinner för dig.
Favoritkurs hittills: Makroekonomi
Favorituteställe: Café Opera
Favoritdryck: Slots guld
Det bästa med FBI: Engagemanget, drivna människor som
verkligen kommer kunna påverka, plus att dom ser rätt bra ut.
Kortfattad beskrivning av ambition i FBI: Tillsammans
med mina rosa/blå systrar och bröder försöka göra kommande år
helt fantastiskt för alla.
General Anna Backman
Hemort: Västerås
Beskriv dig själv med tre ord: eat, sleep, rave (repeat)
Bästa minne från N0lle-P: när bästa Zetwal korades till
vinnare
Studieteknik: det är viktigt att pausa, i sann fika.fak-anda. Ett
konstant inflöde av koffein och socker är det som gäller.
Raggningsteknik: ”tjena kexet står du där och s…trular med
nån annan aha ok”
Favoritkurs hittills: Makroekonomi
Favorituteställe: Skytte-C
Favoritdryck: flädersaft
Det bästa med FBI: att få byta ut den gamla ovven
Kortfattad beskrivning av ambition i FBI: att styra ett
hejdundrandes bra Nolle-P
Kassör Erik Bruno
Hemort: Stockholm, Täby
Beskriv dig själv med tre ord: Jag gillar tacco
Bästa minne från N0lle-P: Tacikvällen
Studieteknik: Diskussion i mindre grupper med massa kaffe
Raggningsteknik: Den är inte stor, men den är ettrig
Favoritkurs hittills: Makro och grunderna
Favorituteställe: Kårallen under en bra kravall är svårslaget
Favoritdryck: Coca cola
Det bästa med FBI: Att vi är ett grymt gäng och kommer ha
sjukt kul ihop
Kortfattad beskrivning av ambition i FBI: Att ha ett
grymt år, träffa sköna människor och anordna massa grymma
evenemang
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Sittning/gyckel Josefine Stephani
Hemort: Visby, Gotland
Beskriv dig själv med tre ord: Snygg, sexig, singel
Bästa minne från N0lle-P: Gyckelsittningen på Skytte-C
Studieteknik: Diskutera i smågrupper och göra mindmaps
Raggningsteknik: En blick säger mer än tusen ord!
Favoritkurs hittills: Makro och politisk teori.
Favorituteställe: Kårallen med overallen
Favoritdryck: Importerad cider från Tyskland
Det bästa med FBI: Att vi är ett sånt härligt gäng som gör så
himla roliga saker tillsammans
Kortfattad beskrivning av ambition i FBI: Att vi ska bli den
mest eftertraktade gyckelgruppen på Campus Valla och såklart
anordna århundradets bästa Nolle-P
Tryck & Spons Mimmi Muleta
Hemort: Nacka, Stockholm
Beskriv dig själv med tre ord: Rolig, konstig och kärleksfull!
Bästa minne från N0lle-P: Bad Taste-sittningen då jag var
klädd i fränaste 80-tals byxdressen av silke
Studieteknik: Att sitta i smågrupper där man kan ta hjälp av
varandra. En positiv inställning och pauser där man får skratta
Raggningsteknik: My double D’s brings all the boys to the yard
Favoritkurs hittills: Politisk teori och Jöken
Favorituteställe: FLAMMAN! <3
Favoritdryck: Ojäst fulvin
Det bästa med FBI: Att det finns så mycket kärlek och gemenskap mellan oss!
Kortfattad beskrivning av ambition i FBI: Att gifta mig med
Jocke och göra ett FBI-barn (hen kommer bli otroligt vacker!)
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Tryck & Spons Joakim Längberg
Hemort: Stockholm
Beskriv dig själv med tre ord: ocialt, gosigt lejon
Bästa minne från N0lle-P: När jag tryckte i mig 5 klägg på 1
minut
Studieteknik: Makrobordet i HumSam och Ellens kaffe + bulle
erbjudande
Raggningsteknik: Bugg och dans tills jag och tjejen är borta
bland moln
Favoritkurs hittills: Makroekonomi och Politisk teori
Favorituteställe: NH efter sittning
Favoritdryck: Old Fashion (får mig att känna mig som en Mad
Man kille)
Det bästa med FBI: Vi är som en liten familj, delar kärlek,
stress och fylla tillsammans
Kortfattad beskrivning av ambition i FBI: Få till ett riktigt
bra festeriår och träffa nya människor att utbyta historier med in på
småtimmarna
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Husmor Oskar Holmqvist
Hemort: Bromma, Stockholm. Smutt smutt
Beskriv dig själv med tre ord: Vacker, vältränad, vågad
Bästa minne från N0lle-P: München Hoben kön
Studieteknik: Hetsplugg en vecka innan tentan
Raggningsteknik: ”There is a party in your mouth tonight, and
I’m coming”
Favoritkurs hittills: Makroekonomin
Favorituteställe: Kravall på Kårallen, oslagbart
Favoritdryck: En gedigen belgisk Kwak
Det bästa med FBI: Sex utan känslor, skoooojaaaaa, vi älskar
varandra…
Kortfattad beskrivning av ambition i FBI: Att axla
föregående generationers prestationer, brygga utomordentligt
fulvin samt träffa en mängd nya människor
Info/foto/webb Daniel Öman
Hemort: Sandviken
Beskriv dig själv med tre ord: Glad, rolig och extremt jävla
sexig
Bästa minne från N0lle-P: Bad Taste-sittningen
Studieteknik: Obefintlig men fungerande
Raggningsteknik: Ungefär som min studieteknik
Favoritkurs hittills: Svenska politiska systemet
Favorituteställe: Kårallen!
Favoritdryck: Vodka och näsblod
Det bästa med FBI: Gemenskapen i gruppen
Kortfattad beskrivning av ambition i FBI: Att fortsätta det
arbete som FBI 13/14 har utfört samt att ha ett riktigt lärorikt och
roligt festeristår. Slutligen att få Antonio näck på alla våra sittningar

Foto: Ilya Kits
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Alumniporträtt
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Namn?
Kristian Ljungblad
Ålder?
31 år
Var är du uppvuxen?
Västerås
Bostadsort?
Stockholm
Arbete? Vad gör du idag? (tämligen detaljerat)
Jag arbetar på Sveriges riksdag på Centerpartiets riksdagskansli. Inför
Europaparlamentsvalet i maj och de allmänna valen i september leder jag
policyarbetet för Centerpartiet. Det innebär att jag sitter i partiets politiska
strategigrupp och ser till att de strategiska prioriteringarna omvandlas till
politik genom att arbetsleda de politiskt sakkunniga i deras arbete med att
skriva rapporter, underlag och politiska förslag.
Vilka år studerade du vid LiU?
Mellan 2002 och 2007.
Inriktning (stats/nek)?
Statsvetenskap, med extra termin av nationalekonomi.
Hur kommer det sig att du valde Pol.Mag och Linköpings
Universitet?
Jag har alltid varit samhällsintresserad och ville ha en bred och välkänd
samhällsvetenskaplig akademisk examen. Att det blev Linköping berodde
dels på att det är ett bra universitet, dels på att min pappa hade pluggat där.
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Hur trivdes du på LiU, med studierna? Vad var mest intressant?
Jag trivdes väldigt bra. LiU erbjuder en bra miljö med närhet till lärarna
och bra sammanhållning bland studenterna. Platon får ursäkta, men mest
intressant var nog alla diskussioner som jag och mina pol. mag-vänner
hade om allt mellan himmel och jord.
Har du några specifika minnen/ anekdoter från din tid på
Pol.Mag/ LiU som du minns särskilt?
Jag har otroligt många fina minnen. Allt från sena pluggkvällar i A-huset till
lunchdiskussioner över matlådan i Key-huset. Och så förstås en del kvällar
på Kårallen, vars innehåll nog är preskriberat vid det här laget.
Var du engagerad i någon föreningen under studietiden
(ex. FLiNS, FBI, UF etc) ?
Ja, jag var kassör i FBI 03/04 och en flitig gäst på UF-föreläsningarna.
Hur har din karriär sett ut efter examen? Vad har du arbetat med?
Direkt efter examen började jag jobba som kommunikationskonsult på en
PR-byrå. Efter ett tag blev jag rekryterad till att jobba som politisk
tjänsteman – först som pressekreterare i Europaparlamentet nere i Bryssel hos dåvarande Europaparlamentariker Lena Ek, sedan som politisk
sakkunnig i riksdagen och så som stabschef på Näringsdepartementet hos
It- och energiminister Anna-Karin Hatt.
Upplevde du det som svårt att få arbete efter examen?
Nja, som nyutexaminerad gäller det att ligga i och skicka in ansökningar,
men med en bra examen och lite envishet finns det goda möjligheter att få
ett roligt jobb.
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Vilka kunskaper från din studietid har du haft mest nytta av
i arbetslivet?
Jag skulle säga att det är förmågan och vanan att ta in stora mängder
information i olika ämnen för att sedan plocka ut de viktigaste bitarna. Sen
har jag haft stor nytta av att jag tog möjligheten att skaffa utlandserfarenhet.
Det gjorde jag genom att åka som utbytesstudent till Oklahoma i USA, som
praktikant på svenska ambassaden i Washington DC, och som
MFS-stipendiat till Bolivia för min magisteruppsats. Det var värdefulla och
roliga erfarenheter som har gjort att jag enklare kan förstå andra människors
perspektiv och situation.
Finns det något du önskar att du hade fått lära dig som
hade underlättat i arbetslivet?
Jag tror att utbildningen skulle vinna ytterligare lite grann på om det fanns en
tydligare koppling mellan arbetslivet och studierna.
Hur nöjd är du med ditt val av utbildning?
Jag är mycket glad att jag valde pol. mag i Linköping och att jag såg till att ta
examen. För det kan jag verkligen rekommendera – se till att göra klart din
examen, och se till att läsa och jobba med saker som du tycker är roligt!

Sammanställt av: Sofie Wallin
Alumniansvarig
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Reportage sektionssittning
Den 5e april anordnade den
avgående styrelsen 13/14 en
sittning för alla sektionsaktiva inom
FLiNS under föregående verksamhetsår. Nyinvalda styrelsen,
avgående styrelsen, avgående FBI,
tillträdande FBI och aktiva inom
utskott i sektionen dansade in på
NH, tillbaka till det glada 20-talet
och en kväll i Great Gatsby-anda
stod på menyn. Förutom det bjöds
det även på parmaskinka till förrätt, fläskfilé, potatisgratäng och
rödvinsås till varmrätt och slutligen
mousse till efterrätt.
Sittningen innehöll utomordentlig
allsång, rörande tal och grymma
gyckel från REFLEX och KrogVet.
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Som en överraskning efter lite
uppraggning i baren fick vi även
höra ljuvliga stämmor från
damkören LiHtösen.
En riktigt trevlig kväll och ett
utomordentligt bra sätt att utbyta
idéer inför ett generationsskifte!
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Text: Elenore Klinga
Foto: Elin Lager

Samhällsvetar-SM
Samhällsvetar-SM är en casetävling där samhällvetarstudenternas
kompetens möter näringslivets- och samhällslivets utmaningar.
Omvärlden förändras allt snabbare, samhällsproblemen är varken
lätträknade eller okomplicerade. Genom Samhällsvetar-SM är våra
studentmedlemmar inom samhällsorienterade högskoleutbildningar
med och bygger på lösningar i det svenska- och globala samhället.
Tävlingsdatum
27-28 november 2014
Plats
Akademikerförbundet SSRs kansli
Mariedalsvägen 4, Stockholm
Naturskyddsföreningen
är 2014 års caseorganisation
Anmälan
Anmälan av lag (2 personer) görs senast den sista oktober till
ssm@akademssr.se
(med namn, personnummer, mail, telefon, utbildning och lärosäte)
Pris
Det vinnande laget får var sitt presentkort på hemlevererad mat på
5000kr från Linas matkasse och dessutom ett diplom signerat av
juryn för sin bragd.

En årsmöteshelg i PolRiks tjänst
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Det var en spänd trio som klev av bussen vid centralstationen i Uppsala.
Snart skulle vi få ansikten till alla röster vi hade hört under alla dessa skypemöten. Vi ställde oss och såg allmänt vilsna ut vid en staty som föreställde…
Ja vad föreställde den egentligen? “Vi står vid statyn. Den som ser ut som...
ööööh...” Sa Matilda i telefonen när hon försökte förklara var Mikael, från
UPS (Uppsalas Politicesstuderande), skulle komma och möta oss. Innan vi
visste ordet av stod han trots bristfällig vägbeskrivning där på sin cykel. Den
första rösten från Skype hade fått sitt ansikte! Efter en kortare promenad så
stod vi inne på V-Dala nation och vips så hade ytterligare en drös röster fått
en fysisk person att koppla dem till. De hade fina burgare inne på nationen
(dock inte riktigt lika top notch som flammanburgarna). Efter några timmars
allmänt mingel så började kvällen lida mot sitt slut och det var dags att bege
sig hem till Mikael för att sova i hans orimligt stora lägenhet.
Andra dagen inleddes med fika på Gotlands nation och sedan väntade en
guidad rundtur genom Sveriges största studentstad. Efter rundturen gick vi
på en intressant föreläsning om föreningsengagemang där vi bland annat
fick lite olika tips och trix om hur man ska bära sig åt när man startar upp en
ny förening. Efter den väldigt givande föreläsningen var det dags att göra sig
klar för en synnerligen angenäm sittning på GH (Gästrike-Hälsinge nation).
Det blev väldigt spännande när fem olika sittningskulturer skulle genomföra
en sittning tillsammans. Istället för “Kungsången” inleddes sittningen med
“Helan går”, vilket kändes lite märkligt. Vi fick även veta att man i Uppsala har
en hel sångbok som man har med sig på varje sittning. En annan intressant
sak är att låten “Spritbolaget” även sjungs av Polkandare i resten av Sverige
(förutom i Umeå där man bara kör Lambo under hela sittningen).
På den tredje dagen var det dags för riksorganisationens årsmöte. På
årsmötet valdes ett helt nytt presidie in, och den nya styrelsen ser nu ut som
följer: (se nästa sida)
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Ordförande: David Blomgren (FLiNS)
Vice ordförande: Sara Gunnarsson (SVIK - Karlstad)
Sekreterare: Rebecka Paulusson (Nordpol - Umeå)
Kassör: Nicholas Almerén (UPS - Uppsala)
Föreningsrepresentant för LUPEF (Lund): Richard Forsén
Föreningsrepresentant för FLiNS: Per Nässén
Föreningsrepresentant för UPS: Sophie Käll Fenchel
Föreningsrepresentant för Nordpol: Rebecca Bylund
Föreningsrepresentant för SVIK: väljs senare i år
Ett mycket glädjande inslag att alla fyra poster i presidiet blev fyllda med
personer från fyra olika medlemsföreningar.
Vi i årsmötets delegation från FLiNS är mycket nöjda med hela
arrangemanget och ser fram emot ett nytt verksamhetsår fullt av nya
möjligheter! Saker som PolRiks tänkt göra kommande verksamhetsår
inkluderar bland annat arrangerandet av Samhällsvetar-SM och en
utlandsresa.

Sittningssällskapet på Gästrike- Hälsinge nation.
22

Per Nässén
FLiNS representant i PolRiks

FLiNS på framtidsmässan i Stockholm
Det var en solig torsdagsmorgon
som tre tappra styrelsemedlemmar
satte sig i en hyrbil på väg upp mot
Stockholm , med siktet inställt på
Münchenbryggeriet och
Framtidsmässan – Sveriges första k
arriärmässa för och om offentlig
sektor. Målet med själva besöket var
att vi skulle få idéer och inspiration till
vår egen arbetsmarknadsdag; Pol.
Ar, och förhoppningsvis även kunna
locka potentiella arbetsgivare att
medverka på denna.
Efter att en av oss (hans namn börjar
på M och slutar på S) hade lyckats
med konststycket att ta sig till fel
bilfirma, även fast beskrivningen av
undertecknad självklart var
oklanderlig, kom vi tillslut iväg, om
än några minuter för sent. Diverse
bilköer på vägen var inte heller till
fördel för vår tidsplanering, oavsett
stannade bilen självklart till på det
obligatoriska pit stopet Sillekrog
för en stärkande kaffe och kaka!
Något föresenade rullade tillsut vår
Opel ner på Torkel Knutssonsgatan,
Södermalm, där vi mötte upp resten
av gruppen och fem starka man intog
Münchenbryggeriet.
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Framtidsmässan bestod v ca. 50
utställare från olika delar av offentlig
sektor, med mål att visa bredden
och omfattningen av möjligheter för
framtidens proffesionella. De man
riktade sig till var först och främst
studenter, nyutexaminerade eller folk
som bara letade efter nytt jobb. Först
och främst var det kommuner som
var representerade på mässan (inte
så otippat då dem tar upp en sådan
pass stor del av offentlig sektor),
men även organisationer så som
Attunda, Kammarkollegiet, Vision,
Arbetsförmedlingen, EU-careers m.fl.
För vår del bestod dagen av mycket
mingel med utställarna, där många
till vår stora glädke visade intresse
av att komma till Pol.AR och ställa ut.
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och nyckelband, high-fiveade med
Skellefteå kommun efter SM-guldet,
åt svindyr sallad från Hemköp, utbytte lumpenminnen med personal
ur Attunda, gjorde ett yrkestest, var
på hipsterspaning m.m. m.m.

Ute och spatserar på Södermalm
Linnea som generaldirektör för Kammarkollegiet

Samtidigt tog vi del av
intressanta samtal från stora scen
där inga mindre än Alex Schulman
och Sigge Eklund agerade värdar.
Vidare drack vi även svindyrt och
svingott kaffe, åt oss mätta på
popcorn och diverse gratisgodis,
blev bjudna på hembakade energikakor från Vellinge kommun
(för övrigt Manges nya favoritkommun), blev tilldelade ett gäng olika
gratisprylar i form av regnponchos
24

Trötta, mätta och belåtna begav
vi oss tillslut tillbaka ner mot
Linköping.
Besöket på framtismässan var både
roligt och givande, och kommer
hjälpa oss att vidareutveckla och
göra Pol.Ar ännu bättre!
Medverkade på resan gjorde:
Anton, Per, Magnus, Sofie och
Linnea. I Pol.Ar gruppen ingår även
Amanda.
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Mingel 		

Alex Schulman och Sigge Eklund

					
Glada styrelsemedlemmar
Text och bild: Anton Lindström
vice ordförande
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Avtackning
Efter att ha lämnat över pinnen till en ny generation så
tyckte vi i den nya styrelsen att
den äldre var välförtjänt av en
avtackningsdag för sitt slit och
engagemang för sektionen och
dess medlemmar. Den 15 maj
arrangerade vi en fantastisk dag
med start vid Viagraparken . Där
väntade Anton och Erik för att
möta upp den gamla styrelsen
för avfärd mot olika stationer
längs vägen till vallamasivet.
Vid stationerna väntade andra
styrelsemedlemmar för att instruera olika stationer med bland
annat flunkyballlek.

Efter stationerna anlände den
gamla styrelsen till vallamasivet
där saftiga hamburgare väntade
från grillmaster Magnus. Efter
maten var det dags för Per vet
mest där alla deltagare fick två
lampor var bestånden av två glas
26
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med förfriskningar. Frågarna
handlade allt ifrån om sport till
politik, väldigt allmänbildande
med andra ord, vinnaren blev
Matilda. Pricken över i var när
den gamla styrelsen blev
fasttejpad i tron att de skulle öva
på samarbetsförmågan, i själva
verket återuppfann vi en gammal
tradition där den gamla styrelsen
blev tårad, bokstavligen med
tårtor, på åskådarplats med dåligt
samvete var det himla roligt, för
de drabbade var det minst lika
roligt förutom en liten mindre
olycka som skedde.
Överlag är både den nya och den
gamla styrelsen helt nöjda över
en härlig och rolig dag. En sak
är vi alla överens om, denna dag
kommer bli en dag vi sent
kommer att glömma.

Magnus Claesson
kommunikatör

