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Redaktören har ordet
Varmt välkomna till Linköpings
universitet, n0llan!

Under n0lle-P får man en förståelse för
hur hela studentlivet är upplagt. Man lär
sig massa nya ord och uttryck som man
inte ens visste existerade innan man
började plugga på universitetet. Vad är
till exempel ett gyckel? Vad är Kårallen?
Varför har ekonomerna alltid rosa
skjortor? Några av dessa frågor lär man
sig i alla fall under läsårets första år.

18:e augusti 2014. Det exakta datumet
när jag för första gången satte min fot
på universitet. Flyttlasset hade gått
några dagar tidigare och jag bosatte mig
temporärt i en tvåa i Gottfridsberg.
Jag minns känslan första dagen när jag
cyklade upp för märkesbacken för
upprop i c-huset. Nervös inför mötet
med nya människor. Taggad för att
bo utan föräldrar. Orolig för valet av
utbildning.

Om ni var duktiga på läsförståelse i
gymnasiet kanske ni redan har listat ut
mitt budskap med denna text; Ta det
hela med en klackspark och oroa er inte
för mycket. Jag vet knappt själv om jag
pluggar rätt grej eller inte.

Det mesta av alla dessa tankar har nu,
ett år senare, lagt sig. Jag kan lova er alla,
att allt löser sig. Vänner hittade jag
första dagen, föräldrarna saknar mig
mer än vad jag saknar dem och
utbildningen känns kanon. Det har
såklart funnits tidpunkter när jag tvekat
och undrat så oroa er inte i onödan om
allt inte flyter perfekt från första dagen.

Vi ses, n0llan!

N0lle-P är roligt. Massor av nya intryck
som inte går att bearbeta under så kort
tid. Det tar ett tag innan man har koll
på alla platser i Linköping. Än idag vet
jag knappt var alla byggnader heter och
ligger men allt löser sig med tiden.

Nollemiken 2015
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Jesper Thedéen
Chefredaktör

Ordförande tycker till
Hej och välkomna till Linköpings
universitet!

Jag hade själv så himla kul under mitt
första år och hoppas nu kunna ge
tillbaka lite till dig och göra ditt år ännu
lite roligare. Jag vill även att du ska veta
att om du någonsin undrar något så är
det bara att fråga någon av oss. Det blir
lätt många nya intryck och det kan då
vara skönt att kunna vända sig till oss
faddrar för att få svar eller stöttning. Vi
har svar på ALLT! Förutom varför det
alltid är motvind på Malmslättsvägen
(oavsett vilket håll man åker).

Jag hoppas verkligen att du fått dig en
fantastisk start som student på Pol.
Kand-programmet och Linköpings
universitet och att den bara blir bättre
ju längre året går. Som du själv kommer
märka är det mycket som händer under
de första veckorna i denna, för dig, helt
nya stad. Du har säkert hört många
märkliga och roliga historier om hur
n0llningen i universitetsstäder går till
och känner lite fjärilar i magen nu när
det är din tur. Jag vet själv hur spänd jag
var de första dagarna på utbildningen.
Mestadels spänd av förväntan inför
n0llningen, men det var först nu som
jag på riktigt insåg att plugget var igång.
Jag hade nu börjat forma min framtid!

Ett tips jag har efter att nu ha gått ett år
på Pol.Kand är att ta vara på alla
tillfällen du kan för att träffa nya vänner,
lära känna varandra och ha riktigt kul.
Din tid i Linköping kommer bli så
mycket roligare då.
Jag vill återigen hälsa er varmt välkomna
till Pol. Kand och Linköpings
universitet. Hoppas att ni får ett
fantastiskt första år!

Som du kommer att märka är
n0llningen med FLiNS och FBI en helt
underbar tid! Jag skulle till och med säga
att det är en av de roligaste
upplevelserna under hela min studietid,
vilket nästan alla mina fellow faddrar
kan intyga. Redan från början bildas
en fantastisk gemenskap och många av
dina nya vänner kommer inte bara att
förgylla din tid här på Linköpings
universitet utan även resten av ditt liv.
Vi i styrelsen och alla faddrar finns här
för att göra ert första år i Linköping så
roligt som vi bara kan!
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Frida Holmer
Ordförande
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Chefens hörna
Hej n0llan!

Ni kommer träffa nya vänner, ni
kommer lära er allt om Linköpings
universitet och dess traditioner, samt
lära er hitta i staden och förhoppningsvis också få lite ny kunskap på er första
kurs här på LiU.

Jag vet exakt hur ni känner er. Från
den dagen ni får antagningsbeskedet
som lyste grönt med den stora texten
“ANTAGEN”, tills det att ångesten
över boende, flytt, ny främmande stad
och hur man skapar ett nytt liv och
hur man får nya vänner fullkomligt tar
över. Tills dagen då ni förvirrat försöker
hitta till campus mest avlägsna sal, U1,
och försöker ta in all ny information
Peter och Malin öser över er samtidigt
som ni försöker spana in era framtida
klasskamrater och vänner. Jag vet. Trots
att jag själv är från Linköping och inte
hade ens hälften av de problem med tex
boende som studenter som flyttat hit
från fjärran stad har att tampas med, så
var jag oerhört nervös.

Och även om n0lle-P är något av det
roligaste som händer på Campus så är
det bara början. Studentlivet är fullspäckat av härliga evenemang och roliga
fester och åren ni har framför er måste
ni bara ta vara på då jag garanterar er
att de kommer vara några av de bästa i
ert liv.
Så släpp bekymren N0llan och låt oss
guida dig på vår resa genom Linköping
och universitetet. Det blir kul!
Varmt välkomna är ni!

Då vill jag lugnande säga till er alla:
“Det löser sig!” Vi, FBI och alla supergoa och taggade faddrar, samt alla andra
härliga studenter finns här för er. Vi har
nu i nästan ett halvår planerat
mottagningen, det vill säga n0lle-P, för
att ni inte ska behöva brottas med all
denna nervositet och ovisshet. Vi är
här för att ni ska få de bästa två veckor
ni någonsin kan tänka er. Det är två
fullspäckade men också oförglömliga
veckor där vi ska guida er genom
fantastiska Linköping och Campus
Valla.
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Josefine Tapper
FBI-chef 15/16
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Utmanande, jobbigt, relevant och KUL
Som programansvarig arbetar jag med
helheten i den utbildning du nu är
antagen till. Jag ska se till att vi gör det
bästa för att tillsammans med dig
ordna en meningsfull utbildning som
leder mot kvalificerade arbeten med
beslutsunderlag, beslutsfattande och
samhällsanalys. Just DU ska bli
kompetent att föra samhället en liten bit
framåt.
Utmanande
En första utmaning är självklart att
finna sig tillrätta på och med studierna
vid universitetet. De allra första
veckorna blir en utmaning i att ordna
livet i ny miljö och med nya människor.
Men snart nog kommer du med andra
studiekamraters hjälp att ledas in i
universitetslivet.

Du utmanas av att du måste läsa
mycket, tänka mycket, arbeta ihop med
andra och lära dig att se saker ur olika
perspektiv, tänka logiskt, kunna se likheter och skillnader, skriva och uttrycka
dig muntligt och mycket annat. Vissa
har lättare för statsvetenskapliga texter,
andra för nationalekonomins
modeller. Samtidigt är det så att de som
har svårt för något visst också är de som
utvecklats mest, när man väl lärt sig att
bemästra svårigheterna.

Det vi som iscensätter din utbildning
hoppas kunna erbjuda är intellektuella
och känslomässiga utmaningar som
kittlar din nyfikenhet och dina
värderingar. Du har kanske redan en
uppfattning om vissa saker: hur Sverige
bör styras, om det är bra med
ekonomisk tillväxt, vad som bör
inrymmas inom den offentliga
verksamheten etc. Ibland kanske du
kommer att överge din tidigare
uppfattning, ibland kanske du kommer
att få den bättre underbyggd. Våra
studenter brukar vara engagerade i
samhällsfrågor – är man det inte innan
blir man det lätt under studierna.

Jobbigt
Det går inte att komma undan ifrån att
om man ska klara av en universitetsutbildning kommer det att vara jobbigt.
Det finns ett starkt samband mellan
studieresultat och hur mycket tid man
lägger ner på sina studier. I början är
det en stor omställning, eftersom det
innebär en stor frihet att läsa på
universitetet.
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Utmanande, jobbigt, relevant och KUL
Den schemalagda
undervisningen pågår bara ett par
timmar, några dagar i veckan. Resten av
tiden är det upp till dig att organisera
dina studier: att läsa, tänka, grupparbeta,
skriva och på olika sätt driva ditt eget
lärande framåt. Att utveckla förmågan
att arbeta med frihet under ansvar är
jobbigt men utvecklar samtidigt självständigheten.

Programmet syftar mot arbetsmarknaden främst inom offentlig
verksamhet på kommunal, statlig eller
internationell nivå, men även mot
privat sektor. Du blir kvalificerad för
att läsa vidare, kanske på våra master
utbildningar. Man ska dock inte bara se
utbildningen som grunden för arbete
eller fortsatta studier. Lika mycket
handlar det om dig själv och din
personliga utveckling – din kompetens
och dina värderingar.

Det kan också vara jobbigt när det
ibland tar emot i studierna. Få personer
går igenom en utbildning utan att någon
gång missa en tenta, få kritik på en
uppgift eller uppleva utmaningarna
övermäktiga. Då gäller det att kämpa
vidare, inte se det som ett personligt
misslyckande utan något som händer
alla under vägen mot att bemästra
utmaningarna.

...och kul!
Att universitetsstudier också ska vara
kul tror jag de flesta räknar med. Men
jag tänker då inte bara på det rikliga
studentlivet med fester, engagemang
och kamratskap. Genuint kul blir det
bara om även vardagslivet, de studier
man ägnar sig åt, är kul: att
utmaningarna verkligen är på allvar. De
studerande som går ut från
utbildningen brukar vittna om de
förmågor de tillägnat sig: att analysera,
se ur olika perspektiv, förstå hur
samhället fungerar, kunna utföra ett
kvalificerat arbete med beslutsunderlag,
helhetssyn och ställningstaganden. Kan
man se att utbildningen är en lång väg
fram emot det målet, då tror jag att även
vägen känns kul.

Relevant
Samhället förändras och utvecklas hela
tiden. När jag själv läste på LiU på
80-talet fanns inga mobiltelefoner,
Sverige var inte med i EU,
arbetslösheten var två procent och
Berlinmuren stod mellan väst och öst.
De kunskaper och förmågor som du
utvecklar på programmet ska göra det
möjligt för dig att arbeta under många
år i ett samhälle och på en
arbetsmarknad som utvecklas.

Nollemiken 2015

Skribent: Peter Andersson
Programansvarig
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Årets nolla 2014
Linköping är en fantastisk (student)stad,
även om pappa ”hotar” med att jag inte
är välkommen hem om jag anammar
östgötskan. Cykeln blir din bästis, till
och med på vintern när du bannar ditt
liv som student med en tung lagbok
i väskan när du sätter dig på en iskall
sadel som ger dig en urinvägsinfektion i vinterns jobbigaste snöstorm.

Sommaren lider mot sitt slut, långa ljusa
kvällar övergår till kortare och mörkare
men det finns ett ljus i mörkret, n0lle-P.
Du ska snart få uppleva två veckor som
kommer att kännas som en helg men
också som en månad. Allt som hänt
under n0lle-P kommer att smältas ihop
till en enda händelse i ditt huvud.
N0lle-P för mig betyder två fartfyllda
veckor iklädd n0lle-tischan (glöm
ALDRIG den), nya vänskaper, för
mycket skoj att ens komma ihåg, GPS i
mobilen så man hittar hem på
kvällarna med cykeln och så mycket
skratt att magrutorna tittar fram.
Och än idag, för mig oförståeligt, att bli
utsedd till ”Årets n0lla”. Chocken som
slog mig när jag hörde mitt namn från
scenen på finsittningen.
Tankarna som snurrade ”Jag? Snubbla
inte, trappa, mikrofon – vad säger jag
nu?” Jag kommer knappt ihåg vad jag sa
men kvällen var helt fantastisk!

Jag längtar till n0lle-P med dig och dina
klasskompisar. Vem du än är, vill jag
säga detta: hitta en balans, prioritera
plugget men var med på så mycket du
kan; sittningar, kravaller, engagera dig
i något bredvid studierna och tiden på
Sveriges kanske trevligaste universitet
kommer att bli grymt – jag vet, hela
denna spalt är hur jävla klyschig som
helst, men varje ord är sant.
Välkommen till LiU, till polkandfamiljen
och tre galna år N0llan!
Vi syns! / Natalie – Årets n0lla 2014

Nu sitter jag här ett år efter antagningsbeskedet, och jag längtar till att få
komma tillbaka till östgötaschlätten.
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Årets fadder 2014
Välkommen till Linköping n0llan!
Är du stockholmare likt hälften av din
klass säger du förmodligen det lite mer
klatschiga ”linkan”. Då kommer du
troligen inte förstå ett ord av min sköna
småländska om du har turen att ta ett
ord över en kanna välkyld Spendrups.
Här på slätten kommer ni alla trivas så
länge ni inte misstycker motvind och
inte beundrar den ljuva tonen av
skränande måsar under sommarhalvåret. Fastän jag skriver till er är detta
lilla stycke tillägnat min fadder tillika
årets fadder 2013, Diyar. Min guide
genom livet.
Förutom ”intensivt” studerande och
än mer intensivt supande får ni kanske
möjlighet och uppleva det storslagna
Eurovision Song Contest på nära håll,
som kommunen nu slåss för. Detta trots
att en del av er står utan permanent tak
över huvudet. Men ni ska inte misströsta. För kanske får ni chansen att
dricka skumpa med en nymodifierad
Conchita Wurst eller trösta en ledsen
Måns inpå småtimmarna på Sliver. Där
förövrigt DEN Micke sägs ha dragit en
och annan lina.

Ett gäng härliga individer med andra
ord. Istället skulle jag akta mig för de
sektionsaktiva. Då menar jag inte våra
kära medlemmar från FLiNS som gör
ett förträffligt arbete, utan de snäppen
över i känd organisation vars uppgift är
att representera oss studenteter. Vilket
man ibland gör på ett tvivelaktigt vis.
Att jag en sen septemberkväll tämligen
full efter fulvinsbrännbollen skulle få
nöjet och avnjuta mamma Diyars
lammgryta hade jag ingen aning om den
dagen jag satt i U1. Lika ovetandes att
jag skulle följa i dennes fotspår, även om
uppdraget växte med tiden. Min kontext
till er är slutligen: det gör inget om ni
inte har en aning om vad för utbildning
ni antagit eller var ni kommer hamna.
Sanningen är att ingen vet. Förmodligen
blir ni pengasuktande byråkrater i ett
kommunhus, och i det fallet får ni gärna
hjälpa mig med kommande bygglov.
Även om jag är en snål smålänning lagar
jag en förträfflig isterbandslåda. Värt att
nämna.

Mitt tips till er förutom att inte
stressplugga första tiden, är att inte vara
rädda för de så kallade pateterna. De må
vara lite alkoholiserade men likt alagarna trevliga när man närmar sig och
framförallt tillför de en behövlig och
glädjande dimension i vardagen.
Nollemiken 2015
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Tom Tuvhag
Medlem i Kannan

Din kår, sektion & festeri
Livet som student är lyckligtvis nog
inte bara tentaångest, förvirring och
smaksatta nudlar, det finns mängder
av saker att engagera sig i utanför
studierna där den absoluta
merparten av aktiviteterna är
arrangerade av studenter som
arbetar ideellt för att du ska ha en
lite roligare studietid att blicka tillbaka på.
Kåren – Stuff
Stuff är studentkåren för filosofiska
fakulteten vid Linköpings Universitet,
alltså kåren för dig som studerar Pol.
Kand eller frikurser inom statsvetenskap och nationalekonomi.
Kårerna är länken mellan skolledningen och studenterna och ansvarar
bland annat för att fördela bidrag till
sektioner, exempelvis för utbildningsbevakning. Som student kan Stuff
tyckas humorlösa och överbeskyddande
men misströsta inte, det är samma
mekanismer som hos föräldrar och
andra vuxna som ibland kan tyckas
tjatiga, det beror bara på att de bryr sig
om dig.
FLiNS
FLiNS står under Stuff och är
sektionen för alla som studerar Pol.
Kand eller frikurser inom statsvetenskap och nationalekonomi.

Sektionen ansvarar bland annat för
utbildningsbevakning med mål att
kurserna ska hålla en hög nivå, en
arbetsmarknadsdag samt ett antal
aktiviteter under året, inte minst den
mycket uppskattade FLiNS-resan som i
år går av stapeln till Strasbourg. Arbetet
inom FLiNS sker ideellt och engagerar
ett stort antal personer som verkar för
en mer givande studietid, både för sig
själva och för alla oss vanliga dödliga
studenter.
Festeriet (Mästeriet) – FBI
Festerister har i regel rykte om sig att
vara självupptagna och uppblåsta men
som tur är har FLiNS festeri FBI inte
drabbats av den sedvanliga festeristhybrisen, om det beror på att man
ansvarar för en budget som jämfört
med teknologerna vore som att jämföra
den lokala korvkisoken med Mc
Donalds eller att man bara är allmänt
mycket skönare låter vi vara osagt men
rykten säger att man bör sätta sina
pengar på alternativ nummer två. Hur
som helst så anordnar FBI n0lle-P samt
ett antal fester och andra mycket roliga
aktiviteter under året, bland annat läsårets överlägset bästa kravall, Suntrip.

Skribent: Fredrik Johansson
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Mer om din sektion FLiNS
Styrelsen:
FLiNS är, som ni kanske redan vet, eran
sektion. I sektionen finns en styrelse
som är det högst verkställande
organet och utgör ledningen i
sektionen. FLiNS styrelse består av
fjorton stycken personer som alla har
olika ansvarsområden. Styrelsen primära
ansvar är att verksamheten ska fortgå
under året, men att förbättra sektionsarbetet i det stora hela, är också något
som styrelsen arbetar för.
FBI:
Sektionens sociala utskott, tillika
mästeri. Mästeriet består av åtta
personer som under året anordnar
sociala aktiviteter för programmet och
sektionens medlemmar. FBI:s absolut
högsta prioriteringar under året får
anses vara n0lle-P och tredagarskravallen Suntrip som anordnas i vårkanten 2016.

Nollemiken 2015

Varför du ska bli medlem?
Att vara medlem i FLiNS är för många
studenter som studerar nationalekonomi och statsvetenskap, en självklarhet. Ett medlemskap i FLiNS
betyder också automatiskt medlemskap i
kåren, StuFF.
Med detta kommer många förmåner
men det som utnyttjas allra flitigast av
studenterna är kårrabatten på kravallbiljetter. En relativt betydande rabatt
som gäller på de allra flesta kravaller.
Detta gör att medlemskostnaden är
något som du i längden kommer spara
pengar på.
Förutom rabatter till kravallbiljetter
innebär också ett medlemskap i FLiNS
att du är berättigad att vara med på alla
de roliga aktiviteter som FLiNS och det
sociala utskottet FBI anordnar under
läsårets gång.
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Mer om din sektion FLiNS
Vad som inte får glömmas bort att detta
medlemskap bidrar till, är utbildningssäkerheten. Om du blir medlem
kommer du att kunna vara med och
påverka saker så som undervisning,
lärare och lokaler i större utsträckning
än om du väljer att inte bli medlem. Du
kommer att via FLiNS styrelse kunna ta
upp saker som är av väsentlig betydelse.
Medlemskap i sektionen kan egentligen
köpas när som helst om du kontaktar
någon i styrelsen. Under n0lle-P:s dag
sex kommer det dock finnas en ypperlig
möjlighet att teckna medlemskap då
FLiNS-dagen äger rum. Kostnaden för
att bli medlem, inklusive medlemskap i
StuFF, kommer att vara 200 kronor för
en termin eller 350 kronor för ett helt
läsår.

Varje år ordnar FLiNS tillsammans med
FBI massor av roliga event så som den
årliga badmintonturneringen, intressanta föreläsningar och n0lle-P.
Syftet bakom allt roligt och intressant är
att föra sektionen framåt och bidra till
att alla medlemmar och studenter ska
maximera sin tid på universitetet. Under
året kommer vi i FLiNS synas och höras
jämt och ständigt och du kommer inte
kunna missa oss. Vi arbetar aktivt hela
året för att just DU ska få en så bra tid
som möjligt på universitetet.
Med detta sagt; Tveka inte att
ta kontakt med någon av oss i
FLiNS-styrelsen om det är
någonting du undrar över.

Syfte med sektionen:
Sektionens syfte är nödvändigt för att
driva studentverksamheten framåt.
Många saker finns till tack vare
sektionens arbete år ut och år in.

Skribent: Jesper Thedéen

Hur du lättast får tag i kurslitteratur

1. Hör med faddrar, tvåor och treor om de har gammal kurslitteratur.

2. FLiNS har något som heter FLiNS Bokbazar på facebook, där du kan köpa och
sälja gammal kurslitteratur, titta gärna där.
3. Hemsidor likt kurslitteratur.se där du kan köpa och sälja böcker, även blocket.se
eller anslagstavlan som finns på LiU:s hemsida.
4. Hittar du inte gammal litteratur genom ovanstående tillvägagångsätt är det dags att
bege sig till bokhandeln.

Skribent: Viktor Forsström

P.S. Viss litteratur finns på nätet DS.
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FLiNS-styrelsen - ett skönt gäng
Frida Holmer - Ordförande

Ålder: 23.
Hemort: Sya, strax utanför Linköping.
Favoritdryck: KAFFE!
Beskriv dig själv med tre ord: Driven, ärlig, social.
Om du skulle vara ett djur; vilket och varför? Lejon, jag ger mig
aldrig.
Vilken kändis hånglar du helst med? Kit Harington.
Bästa låten på dansgolvet: Magnus Uggla kan få igång vilket dansgolv som helst.
Bästa minne från n0lle-P? Fulsittningen på Flamman.
Bästa tips till n0llan? Njut, njut, njut! Att plugga är tufft så glöm
inte att ha roligt.
Bästa stället på campus? Blåbäret. Kom och häng!

Charlotte Aspegren - Vice ordförande

Ålder: 22.
Hemort: Täby, home of the brave and righteous!
Favoritdryck: Allt blir bättre med sodastream.
Beskriv dig själv med tre ord: Hybris, förnekelse, humor.
Om du skulle vara ett djur; vilket och varför? Enhörning,
belieeeve!
Vilken kändis hånglar du helst med? Hade inte bangat på lite
action med Batman.
Bästa låten på dansgolvet: Touch You Right Now med Basic
Element.
Bästa minne från n0lle-P? Ungefär lika lätt som att välja favoritfilm, men första fulsittningen på Flamman sticker ut!
Bästa tips till n0llan? No worries, allt löser sig!
Bästa stället på campus? Vårt sektionsrum i Kårallen of course!

Alexandra Appeltofft - Kassör

Ålder: 24.
Hemort: Munktorp.
Favoritdryck: Cola Zero.
Beskriv dig själv med tre ord: Rastlös, ärlig, busig.
Om du skulle vara ett djur; vilket och varför? Ett lejon. Gillar den
pondus och respekt de inger (Behöver jobba på det).
Vilken kändis hånglar du helst med? Henrik Lundqvist. Han
börjar dock bli lite för gammal.
Bästa låten på dansgolvet: Flytta på dej.
Bästa minne från n0lle-P? Kravalletten!
Bästa tips till n0llan? Var inte oroliga när det kommer till hur
mycket ni ska plugga, det lär man sig med tiden.
Bästa stället på campus? Har en förkärlek till A-huset dagtid, men
nattetid är kårallen alternativ nummer ett.
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FLiNS-styrelsen - ett skönt gäng
Ola Gustavsson - Extern samverkan

Ålder: 21.
Hemort: GRÄSTORP.
Favoritdryck: Highland Park 15 years.
Beskriv dig själv med tre ord: Svär mors dröm.
Om du skulle vara ett djur; vilket och varför? Arbetsmyra.
Vilken kändis hånglar du helst med? Shakira.
Bästa låten på dansgolvet:
hrmsjsxnacjolkagsbnwrarjeknbuena, Hey Macarena!
Bästa minne från n0lle-P? Ovve-invigningen.
Bästa tips till n0llan? Att tvätta är lite som att plugga. Det är
betydligt lättare att ta in små mängder ofta, än allt på en gång.
Bästa stället på campus? Grupprum i Key-huset.

Felix Grönqvist - Utbildningsbevakare

Ålder: 21.
Hemort: Vimmerby.
Favoritdryck: I like my coffee black as midnight on a moonless
night.
Beskriv dig själv med tre ord: Skön, snygg, rolig.
Om du skulle vara ett djur; vilket och varför? Olmen, Proteus
anguinus. Den lever i rumänska grottor och behöver inte äta på 40 år.
Vilken kändis hånglar du helst med? Ebba Busch Thor.
Bästa minne från n0lle-P? Dra’t i spa’t. Shotfrukost har aldrig känts
så rätt.
Bästa tips till n0llan? Börja spela discgolf.
Bästa stället på campus? Campushallen.

Tobias Båvall - Arbetsmiljöombud

Ålder: 22.
Hemort: Göteborg.
Favoritdryck: Åbro extra stark.
Beskriv dig själv med tre ord: Riktigt jävla ball.
Om du skulle vara ett djur; vilket och varför?
Havssköldpadda. Chill liv, varmt vatten.
Vilken kändis hånglar du helst med? Agneta Sjödin.
Bästa minne från n0lle-P? Kravalletten.
Bästa tips till n0llan? Försök vara med på allt, det blir kul!
Bästa stället på campus? Kårallen en schnitzel-torsdag.
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FLiNS-styrelsen - ett skönt gäng
Linnéa Prytz - Sekreterare

Ålder: 21.
Hemort: Norrköping, Östergötlands pärla.
Favoritdryck: Loka mango/päron eller vin.
Beskriv dig själv med tre ord: Glad, sprallig, kravall-älskare.
Om du skulle vara ett djur; vilket och varför? Ett lejon, för att det
är stolt, starkt och farligt!
Vilken kändis hånglar du helst med? Prinsen.
Bästa låten på dansgolvet: Helt klart Sarek.
Bästa minne från n0lle-P? München Hoben.
Bästa tips till n0llan? Njut och ha roligt, ni har er bästa tid framför
er!
Bästa stället på campus? Kårallen, och givetvis Blåbäret.

Ida Norman - Tryck & Spons

Ålder: 22.
Hemort: Leksand.
Favoritdryck: P2 eller Cola.
Beskriv dig själv med tre ord: Ständigt på språng.
Om du skulle vara ett djur; vilket och varför? En sengångare.
Eftersom att jag alltid är långsam när jag ska göra mig klar inför...allt.
Vilken kändis hånglar du helst med? Cristiano Ronaldo.
Bästa låten på dansgolvet: Freaks - Timmy Trumpet.
Bästa minne från n0lle-P? Kravalletten! Vårt första möte med
Kårallen nattetid.
Bästa tips till n0llan? Gör matlådor i stället för att tömma
CSN-kontot på dyr mat i skolan. Plugga inte ihjäl er på första
K&K-kursen, den är chill.
Bästa stället på campus? HumSam-bibblan nere i D-huset är det
bästa stället.

Jesper Thedéen - Polemikenredaktör

Ålder: 21.
Hemort: Stockholm, Bromma.
Favoritdryck: Starksprit.
Beskriv dig själv med tre ord: Sexig så satan.
Om du skulle vara ett djur; vilket och varför? En örn. Jag älskar
att övervaka och se allt!
Vilken kändis hånglar du helst med? ”Madde”, prinsessan.
Bästa låten på dansgolvet: Shoreline.
Bästa minne från n0lle-P? Ölfestivalen München hoben.
Bästa tips till n0llan? Intala er att allt löser sig, det är nämligen
precis vad jag gör.
Bästa stället på campus? Key-huset.
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FLiNS-styrelsen - ett skönt gäng
Johanna Eriksson - Alumniansvarig

Ålder: 22.
Hemort: Stockholm.
Favoritdryck: Kaffe.
Beskriv dig själv med tre ord: En trevlig prick.
Om du skulle vara ett djur; vilket och varför? Hundar verkar ha
ett himla fint liv. Bara äta, sova, leka och vara hyper. Har då helst en
snäll matte också.
Vilken kändis hånglar du helst med? Måste vara mainstream och
säga Jude Law.
Bästa minne från n0lle-P? Småstjärnorna och finsittningen.
Bästa tips till n0llan? Ta vara på och njut av nolle-P!
Bästa stället på campus? Blå Havet.

Amanda Lindblad - Masteransvarig

Ålder: 21.
Hemort: Värmdö, Stockholm.
Favoritdryck: Kaffe eller chokladminttu, beror på tillfället.
Beskriv dig själv med tre ord: Engagerad, modig, stressad.
Om du skulle vara ett djur; vilket och varför? Nakenkatt, av
uppenbara skäl.
Vilken kändis hånglar du helst med? Kit Harington (Jon Snow).
Bästa låten på dansgolvet: Allt dansvänligt! En favorit: Alfons –
Ganjaman.
Bästa minne från n0lle-P? Finsittningen i slutet av nollningen, när
alla hade lärt känna varandra lite bättre och kunde slappna av.
Bästa tips till n0llan? Inte oroa sig! Plugg och vänner löser sig alltid.
Bästa stället på campus? Moccado i c-huset, för det dagliga intaget
av kaffe.

Karl Lind - Kommunikatör

Ålder: 20.
Hemort: Stockholm.
Favoritdryck: En kall bärs!
Beskriv dig själv med tre ord: Lugn, ordentlig, bestämd.
Om du skulle vara ett djur; vilket och varför? Lokatten: den
svenska tigern!
Vilken kändis hånglar du helst med? Scarlett Johansson.
Bästa låten på dansgolvet: Don’t You Worry Child.
Bästa minne från n0lle-P? Första kravallen Kravalletten!
Bästa tips till n0llan? Häng med på allt under nolle-p, allt är roligt!
Bästa stället på campus? Kårallen!
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FLiNS-styrelsen - ett skönt gäng
Josefine Tapper - FBI-chef

Ålder: 24.
Hemort: Linköping.
Favoritdryck: Beror egentligen på tillfälle… Men som festerist
måste jag nog säga öl och kaffe.
Beskriv dig själv med tre ord: Driven, social, välvillig.
Om du skulle vara ett djur; vilket och varför? Min bästa vän, som
förmodligen känner mig bättre än mig själv, sa en gång “Du är som
en myra, för du drar alltid ditt strå till stacken.”
Vilken kändis hånglar du helst med? Ryan Gosling.
Bästa låten på dansgolvet: Jag svänger mina lurviga till det mesta
faktiskt, men just nu är Freaks - Timmy Trumpet, något som får mig
att go bananaz.
Bästa minne från n0lle-P? Rydsjakten och Kravalletten
Bästa tips till n0llan? Lyd FBI! Och; mutorna listade i n0lleguiden
finns ju där av en anledning…
Bästa stället på campus? Kårallen och Blåbäret såklart.

Joakim Wirén - FBI-kassör

Ålder: 22.
Hemort: Ronneby.
Favoritdryck: Färskpressad juice.
Beskriv dig själv med tre ord: Vilka jädra a(r)mar.
Om du skulle vara ett djur; vilket och varför? En Leopard; spana,
jaga, vila.
Vilken kändis hånglar du helst med? Jennifer Aniston.
Bästa låten på dansgolvet: Vad sägs om 90-talshits?!
Bästa minne från n0lle-P? Fulsittningen.
Bästa tips till n0llan? Var dig själv.
Bästa stället på campus? Kårallen.
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FLiNS-resan 2015
För att sparka igång läsåret och allmänt
göra studentlivet lite roligare arrangerar
vi i FLiNS varje år en studieresa i
Europa för sektionens nyanlända
medlemmar, vilket alltid är väldigt
populärt! Föregående år har vi varit i
Paris, Wien och Haag, och i år är vårt
destinationsmål STRASBOURG!

Dag nummer två är det besök hos
Europadomstolen där den ständiga
svenska representationen kommer prata
med oss om hur det är att arbeta som
ambassadör i Strasbourg.
Sista dagen innan hemfärd spenderas
på valfritt sätt - det enda vi begär är att
alla skall befinna sig på bussen hem mot
Sverige igen tidigt nästa morgon!

Strasbourg är huvudstad i Alsace som
ligger i östra Frankrike och brukar ofta
benämnas som en av “Europas huvudstäder”. Staden har ockuperats av både
fransmän och tyskar, vilket gjort staden
till en kulturbro mellan de båda
länderna och symbol för de övriga
länderna i Europa. Detta har gjort
Strasbourg till ett av de mest
koncentrerade områdena i världen för
internationella företag och
organisationer.

Innan och efter studiebesöken kommer
det finnas tid till att utforska staden,
hitta en schysst restaurang och upptäcka
utelivet i Strasbourg!
Vem sa att man inte har höstlov på
universitetet?

Hur ser då schemat för resan ut?
Strax efter n0llans tentamen i Det
Svenska Politiska Systemet kommer
bussen avgå från Linköping.
Med fingrarna i kors kommer vi anlända
till Strasbourg strax innan 12:00 på
torsdagen, och då är det till att göra sig
hemmastadd på hotellet innan vi åker
iväg till vårt första studiebesök som är
Europaparlamentet! Där kommer vi få
en rundtur, föreläsning och lite annat
smått och gott som kanske inspirerar
till en karriär inom den internationella
politiken.

Pris?
Priset på resan kommer ligga på runt
2500 kr, men denna summa är flytande
beroende på hur många som åker med.
Det som ingår i priset är resa, boende
och studiebesök. Ju fler desto billigare
(och roligare)! Anmälningsavgiften
ligger på 400kr och anmälan är
bindande.
OBS! Första anmälningstillfället
kommer vara under FLiNS-dagen 22
augusti - se till att vara där och säkra din
plats!
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Skribent: Charlotte Aspegren
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100:-

FÖR HELA
STUDIETIDEN

HEJ FLiNS MEDLEM!
VILKET ÄR DITT DRÖMJOBB I STATEN?
Som studentmedlem i Fackförbundet ST förbereder vi dig på en karriär i staten. Vi hjälper dig som pluggar
pol.kand. att få koll på arbetsvillkor och hitta drömjobbet. Detta och mycket mer får du:

CV-GRANSKNING
Skicka in ditt cv till oss så
får du personlig feedback.

STIPENDIUM
Vill du göra en fältstudie
utomlands? Sök STs stipendium.

KARRIÄRCOACH
Ta hjälp av en coach och få
ett bollplank till din karriär.

LÄGRE FACKAVGIFT
När du börjar jobba betalar du
bara 100 kronor för hela första året.

ARBETSPLATSBESÖK
Besök statliga arbetsplatser
och få inblick i deras vardag.

BLI MEDLEM I ST
På www.st.org/studentmedlem
för att ta del av detta och mer!

Alumniporträtt
Namn: Per Nordkvist.
Ålder: 33.
Uppvuxen i: Stockholm.
Nuvarande bostadsort: Stockholm.
Vilka år studerade du på Liu? 2001-2006.
Vilken inriktning valde du? Pol. Mag - Nationalekonomi.
Var arbetar du idag?
Finansinspektionen.
Vad arbetar du med?
Enhetschef för enheten för uppförandetillsyn. Enheten har tillsynsansvaret för
konsumentfrågor inom banker och försäkringsbolag. Lån, bankkonton, liv- och
skadeförsäkringar är massprodukter som används av ett mycket stort antal
konsumenter, samtidigt utmärks dessa produkter i många fall av komplicerade villkor
som gör det svårt för konsumenter att göra medvetna val. Till enhetens uppgifter hör
att analysera och identifiera de riskområden som är viktigast för konsumentskyddet
inom bank och försäkring och utifrån det prioritera resurser och genomföra
granskningar. Enheten har även ansvar för att stärka konsumentskyddet i Sverige
genom regelverksutveckling, mycket av det arbetet drivs på EU-nivå vilket innebär en
hel del internationellt arbete.
Hur har din väg sett ut från examen till din nuvarande arbetsplats?
Direkt från utbildningen var jag konsult på SJR (uthyrd till Linklaters Advokatbyrå) i
ett drygt ett halvår innan jag fick ett jobb som hedgefondanalytiker på ett investmentbolag (Havsfrun investment). På Havsfrun arbetade jag i drygt två år innan jag sökte
mig vidare till Finansinspektionen för att arbeta med fondtillsyn och framtagandet av
direktivet för alternativa investeringsfonder (AIFM), efter nästan fem år på fondtillsyn gick jag vidare internt och blev enhetschef på för uppförandetillsyn.
Hur kommer det sig att du valde just Pol.Mag på LiU?
Jag var då allmänt intresserad av samhällsfrågor och nationalekonomi och mer
specifikt intresserad av det allmännas inblandning i det privata, dvs. hur man reglerar
en bransch på effektivast sätt. Pol. Mag gav mig chansen att pröva både
statsvetenskap och nationalekonomi under det första året för att se vilket av
områdena som verkade roligast, ganska snart stod det dock klart för mig att det var
nationalekonomi som gällde. Att det blev LiU var inte helt självklart men jag hade
hört gott om universitetet och Linköping som studentstad så det var kul att prova.
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Alumniporträtt
Hur trivdes du med studierna? Vad var mest intressant?
Generellt sett så trivdes jag väldigt bra under mina år i Linköping, jag hade väldigt kul
samtidigt som vi pluggade och försökte verkligen att göra mer av tiden än att bara
sitta inomhus och läsa böcker. Att säga vad som var mest intressant är inte helt lätt
men jag tror nog att både kandidat- och magisteruppsatsen var det som jag gillade
mest, det var spännande att efter fler års studier få sätta sina kunskaper i någon form
av praktik. Ska jag säga någon specifik kurs så är nog Makro A den som fortfarande
sticker ut eftersom den är så otroligt allmänbildande.
Var du engagerad i någon förening under din studietid?
Nej.
Vilka kunskaper från din studietid har du haft mest nytta av i arbetslivet?
Specifika kunskaper är svårt att säga men däremot så har jag fått med mig ett
analytiskt förhållningssätt och en tankeram som är nyttig i mitt arbete. Eftersom Pol.
Mag är en så pass bred utbildning som öppnar upp för väldigt mycket diskussioner så
lär man sig även vikten av sunt förnuft under utbildingens gång, vilket är en egenskap som inte är att underskatta.
Har du något tips till oss nuvarande studenter?
Tänk på att ha roligt under utbildningen, högst poäng på tentan är inte allt väl ute i
arbetslivet.
Minns du något särskilt kul från din nollning på Liu?
Jag ser tillbaka på min egen nollning men även året efter då jag var fadder som några
av de roligaste veckorna jag varit med om. Flera av mina närmaste vänner idag är de
som jag nollades tillsammans med, min fru träffade jag under andra året då jag var
fadder vilket man väl får se som goda betyg för nollningen. Bästa enskillda minnet
från nollningen är nog dock vinbrännbollen i vallamassivet.

Sammanställt av: Johanna Eriksson
Alumniansvarig
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Hitta på campus
Linköpings Universitet har tre
campus, fördelat på två städer.
Campus Valla och Campus US (Universitetssjukhuset) i Linköping och
Campus Norrköping i
Norrköping. Politices kandidatprogrammet håller till på Campus
Valla och det är här du som student
inom både statsvetenskap och
nationalekonomi kommer tillbringa
merparten av din tid under dina tre
år på programmet. Campus
Valla ligger ca 3 km från Linköpings
centrum och kan mycket väl inneha
titeln ”Sveriges längsta campus”
då det sträcker sig en kilometer
från C-huset till Campushallen, att
avsätta god tid för att ta sig mellan
byggnaderna rekommenderas.

C-huset rymmer även den relativt nya
hamburgerrestaurangen Carlson´s BBQ
där en meny går lös på dryga sjuttio
kronor. För den som i led med samtiden
känner sig lite för nyttig för vanlig glass
finns det här även möjlighet att njuta av
det populära substitutet frozen yoghurt.

Då campusområdet består av flertalet
byggnader kan det oavsett kvalitet på
lokalsinne vara svårt att hitta rätt i
början, eller efter ett år och därför
kommer här en guide att ha som stöd
under Nolle-P och din fortsatta tid på
universitetet.

Kårallen – Kårallen är studenternas
egna hus på Campus Valla och hyser
studentkårerna, ett stort antal studentföreningar samt det populära kaféet
Baljan där en kaffe går att få för det
studentvänliga priset fem kronor. Baljan
är dock mycket mer än bara ett
fantastiskt studentcafé. På torsdagar
anordnas Torsdagskröken där den
törstiga kan fukta strupen med öl eller
alkoholfritt alternativ och på fredagar
gör torsdagskröken plats för systerevenemanget Fredagspuben. I Kårallen
har universitetets sektioner sitt tillhåll
och här kan du således hitta FLiNS och
FBI:s sektionsrum Blåbäret som har
öppet för besök måndag-torsdag, 12-13.

B-huset/Fysikhuset – B-huset är lite
av ett Atlantis för oss som studerar
statsvetenskap och nationalekonomi,
de flesta har hört talas om det men
ingen har faktiskt varit där vilket gör att
det med rätta tvistas om dess existens.
Rykten gör i alla fall gällande att Bhuset
hyser några få föreläsningssalar och
lektionssalar, ett större antal labbsalar
samt TekNat-biblioteket. Även ett café
ska enligt sägnen ligga i huset.

C-huset – Här finns de största
föreläsningssalarna samt en flertalet
lektionssalar. C-huset:s hjärta och
mittpunkt kallas för Colloseum, där sker
exempelvis utställningar, arbetsmarknadsdagar samt diverse lunchtävlingar där det går att vinna förköp till
fester som universitetets festerier och
mästerier anordnar. Den eminenta
föreningen UF, Utrikespolitiska
föreningen anordnar ofta intressanta
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Hitta på campus
Här hålls kravaller och dessa
nätter förvandlas Kårallen till ett av
norra Europas hetaste partyställen.
I Kårallen finns även Amigo som är en
pressbyråliknande affär, en lunchmatsal,
LiU-store där kläder med universitetets
logga kan köpas samt en bokhandel där
diverse kurslitteratur kan inhandlas.
A-huset – Här kommer du förmodligen
spendera mycket tid som student då
det hålls en hel del föreläsningar i både
statsvetenskap och nationalekonomi i
byggnaden. Ett antal grupprum samt
bra studieplatser finns i huset. I A-huset
finns även expeditionen för tentautlämning. Peter Andersson,
programansvarig för Pol. Kand samt
flera andra lärare på programmet har
sina kontor här.
Zenit – Zenit är framför allt huset där
en stor del av studentservice huserar.
Här finns både studenthälsan samt
studievägledare. Den centrala
studerandeexpeditionen är också
stationerad i Zenit och det är här du
som student hämtar ut din studentlegitimation, se till att ta en bild du är
nöjd med då den likt körkortet kommer
förfölja dig under en lång tid framöver.

Här finns nämligen ”vårt” bibliotek,
Humanistiska/Samhällsvetenskapliga
biblioteket där man om man är ute i god
tid kan låna viss kurslitteratur. Det finns
ett stort antal platser att plugga på och
de är ofta ockuperade av nationalekonomer och statsvetare från alla årskurser. I D-huset finns ett par lunchrum
där den som är duktig i köket kan värma
sin medhavda mat. För den inte fullt så
skickliga kocken finns här Pressbyrån
som en räddande ängel när hungern
smyger sig på. Rykten gör gällande att
medhavd fisk inte alltid är populärt
bland medstudenter i lunchrummen.
I-huset – En förlängning av D-huset
som främst hyser en föreläsningssal
samt några få pluggplatser.
Key – Byggnaden är döpt efter
kvinnorättskämpen Ellen Key och är,
vilket namnet vittnar om en trevlig
byggnad som bland annat hyser en stor
föreläsningssal, där flera föreläsningar
inom framför allt statsvetenskap hålls.
I Key finns det grupprum, pluggplatser
samt ett café för den kaffesugna.

D-huset – Om B-huset är studenterna
inom FLiNS Atlantis är D-huset raka
motsatsen, här spenderar många
studenter en stor del av sin studietid.
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Hitta på campus
Campushallen – För de studenter som
gillar jobbig och svettig aktivitet eller
bara vill hålla sig i form finns
Campushallen nära till hands. Med en
rad olika träningsmöjligheter så som
gym, spinning, innebandy och friidrott
erbjuder Campushallen förstklassig och
mångsidig träning för den hurtiga.
Campushallen arrangerar även
turneringar inom fotboll och
innebandy där Pol. Kand:s politiskt
korrekta stolthet PK-Maffian skördar
framgångar i innebandyturneringen.

Terra – För den positiva, en trevlig
byggnad men för oss dödliga innebär
Terra ofta ångest. Oavsett inställning
kommer du besöka Terra många gånger
under din studietid då det är här man
skriver tentor.

Skribent: Fredrik Johansson
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Redaktören möter
Denna del av tidningen är ett
stående inslag som kommer att
finnas i varje nummer där jag möter
personer som är lite extra viktiga för
FLiNS arbete i stort eller för denna
tidning specifikt. I detta nummer ser
det hela lite annorlunda ut. Jag har
valt att ställa lite frågor till FLiNS
ordförande, Frida Holmer, för att ni
ska få en förhandsvisning om hur
det kan vara att studera på
Linköpings universitet och hur livet
som student kan vara.

Vad var det bästa med n0lle-P?
Alla nya vänner man skaffar sig!!
N0lle-P är fantastiskt på många sätt,
det är otroligt roligt att i hela två veckor
nästan inte göra annat än att leka, klä ut
sig, hänga med massa nytt folk och många
kvällar dansa rumpan av sig. Många av
er kommer även att få lära känna Sveriges
bästa stad Linköping, och det går inte av
för hackor!
Vad är det bästa med att plugga Pol.
Kand?

Hur var din första tid på
universitetet?

Alla intressanta ämnen vi läser.
Bara efter ett år som pol.kand-student
lär man sig så otroligt mycket om hur allt
hänger ihop. Helt plötsligt förstår man
varför vår samhällsstruktur ser ut som den
gör och du kommer efter bara ett år att
faktiskt förstå mycket av vad som sägs på
ekonominyheterna.

Minst sagt rörig! Jag hade ju tagit
några års uppehåll från plugget så i början
kändes allt väldigt ovant. Jag gick från att
ha arbetat som brevbärare och att springa i
trappor varje dag till att nu sitta och
koncentrera mig på innehållet i en bok
varje dag. En ganska stor omställning som
tog sin lilla tid att vänja sig vid.
Samtidigt var den första tiden vid LiU den
absolut bästa tiden vid LiU! Det var
ständigt någonting på gång, inte minst
under n0lle-p. Jag träffade en massa nya
underbara människor som förhoppningsvis
kommer att känna resten av mitt liv.

FLiNS ordförande Frida Holmer
Nollemiken 2015
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Redaktören möter
Sen är pol.kand kända för att ha en
väldigt bra sammanhållning. Inte bara
inom klassen utan även över årskurserna,
vilket inte bara är trevlig, utan även till
stor hjälp när man ska plugga och behöver
lite hjälp på traven.

Med andra ord finns det alltid något att
hitta på för att slippa plugga en kväll, och
det finns alltid någon eller några som är
villiga att haka på den undanflykten!

Vad har du lärt dig under året?

Lyssna på de råd du får (du
kommer att få många), men ta till dig av
det som de som känns bäst för dig. Det
låter kanske som en självklarhet, men
det kommer att vara en förvirrande tid i
början och det tar ett tag att strukturera
upp sina studier, då blir det lätt att man
omedvetet börjar testa det som du fått höra
fungerar bra för andra. Men glöm inte
att det är du som känner dig själv bäst,
du är ju trots allt inte en rookie när det
kommer till att plugga. Pluggar du bäst på
morgonen eller kvällen? Tar du till dig ny
kunskap genom att lyssna, läsa eller att
diskutera? Pluggar du bäst i grupp eller
enskilt? etc… Mitt bästa råd är att
rannsaka dig själv och sedan är du fri att
börja strukturera upp din egen vardag.

Vad är ditt bästa råd till n0llan?

Jag har lärt mig en väldig massa
saker, inte främst inom de ämnen vi läser
men någonting som jag vet att jag kommer
ha stor nytta av senare i arbetslivet är all
den erfarenhet man samlar på sig genom att
vi ofta har grupparbeten. Hur man
förhåller sig till gruppen, vad som är viktigt
att diskutera, prioritera och dela upp.
Sedan har vi under vårt första år jobbat
mycket med att presentera de arbeten vi
skrivit, vilket jag tycker är viktigt att
känna sig bekväm med.
Vad är det bästa med studentlivet i
Linköping?
Jag blev förvånad över det aktiva
studentlivet som Linköping erbjuder. Jag
hade som ”vanlig” Linköpingsbo inte
direkt märkt av studenterna, men när
jag själv blev student öppnades en helt ny
sida av Linköping upp. Det är kravaller
i princip varje helg, eller om det blir lite
väl mycket efter ett tag så tycker jag att
torsdagsklubben på NH är riktigt skoj
(slipper man slösa en bakisdag på helgen
med…).

Och så det viktigaste, njut av den här
tiden, den kommer inte igen!
Så det blev två råd egentligen, och som sagt
ta till dig av dem om du vill ;)

Skribent: Jesper Thedéen
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Individuell karriärrådgivning
Olycksfallsförsäkring
cv

CV-granskning
Simulerad anställningsintervju
Lönesök och lönerådgivning
Kontakt med arbetslivet
Experthjälp vid problem
på jobbet

Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för dig som studerar beteendevetenskap, ekonomi,
hälsovetenskap, personalvetenskap, samhällsvetenskap eller socialt arbete. Kunskap, trygghet, service och nyttiga
förmåner inför ditt framtida yrkesliv. Bli medlem idag – det kostar bara en ynka hundring för hela studietiden.
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Overallen
På FLiNS-dagen, under n0lle-P,
kommer du att kunna beställa en
overall. En overall som bärs på alla
kravaller som programmens olika
festerier anordnar eller vid andra roliga
aktiviteter under årets gång. Politices
kandidatprogrammet har naturligtvis en
egen. Som ni kan se på bilden är den av
marinblå färg med rosa revärer.
Revärerna:
Först och främst ska rosa tyg som ska
placeras på sidan av overallens ben inhandlas.. Detta tyg inhandlas med fördel
på Ohlssons tyger inne i centrala
”Linkan”. Likt bilden visar ska tyget
vara rosa och personalen på Ohlsons
har bra koll på vilken färg vi på Pol.
Kand-programmet har på våra overaller.

Vidare måste jag som FLiNSrepresentant puffa för en hög placering
av det lilla FLiNS-märket. Under
n0llningen kommer det också ges
möjlighet att köpa ett stort FLiNSmärke. Detta märke ska placeras i
mitten på overallens ryggparti. När man
använder overallen så är den allt som
oftast nervikt. Det är då viktigt att det
stora märket nyss nämnt syns för att alla
ska kunna se vilket program man hör
hemma på.
Det är absolut inget krav att märkena på
overallens framsida sitter i den ordning
nyss nämnt utan man kan placera dem
hur man behagar. Overallens är ens
egen och man placerar helt enkelt
märkena hur man vill.

Namnet:
På overallens högra ben ska ditt namn
vara placerat. Namnet får ha vilken
färg som helst och kan antingen målas,
klistras eller sys på. Det viktigaste att
tänka på när man placerar ut sitt namn
på overallen är att alla bokstäver syns
klart och tydligt.
Märkena:
Du kommer under årets lopp kunna
köpa märken innan, under och efter
alla kravaller som du ska placera på din
overall. Närmare bestämt på ditt vänstra
ben. Det finns dock ett par märken som
är av lite större betydelse för oss statsvetare och nationalekonomer. FBI har
ett vackert märke som de med fördel
vill att man ska placera så högt upp på
benet bara möjligt.
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Polemikens nöjesmagasin
Att som ny student försöka hitta rätt
i LiU:s evenemangsdjungel kan te
sig som en smärre omöjlighet, därför
bifogar Polemikens eminenta
skribenter en guide som
förhoppningsvis ska göra det lite
lättare för dig att hitta rätt bland alla
festligheter som arrangeras under
året. Ha i åtanke att vi likt de
flesta alternativmedier varken har
tid, resurser eller lust att faktagranska allt material in i minsta
stavelse och därför bör påståenden i
denna guide tas med en nypa salt, se
det som en nyttig lektion i källkritik.
Till en början tänker vi att det är lika
bra att tala om att många fester som
förekommer här i Linköping betecknas
som kravaller, vilket är ett sammanslag
av orden “krav på overall”. När vi till
en början levde i ovisshet och skulle gå
på vår första kravall hade inte ens en
läkare kunnat operera bort leendet på
våra läppar. Picknickkorgen var packad
med gatsten och luvorna satt likt aldrig
förr på våra förväntansfulla hjässor. När
vi väl kom fram till skolan fanns det
ingen polis i sikte och något upplopp
blev aldrig av.
FLAKDAGEN (En helgdag i maj)
Med största sannolikhet det bästa
evenemanget på hela året. Det börjar
på morgonen och går helt enkelt ut på
att under dagens gång dricka 24 enheter
alkoholhaltiga drycker.

Nollemiken 2015

För en annan var detta ett event som
suktades efter länge och för tillfället
pågår det ett långdraget träningsläger
vilket går att följa på @preflakdagen16
på det sociala mediet instagram.
On the Rocks (12/9)
Festen som är alla Sagan om ringen-fans
högsta dröm då Kårallen förvandlas till
oändligt höga bergstoppar, även diverse
Göran Kropp- wannabes kommer till
Linköping i september månad för att då
bestiga berg.
Draget (18-19/9)
Den gamla svenska paradgrenen dragkamp försvann förvisso från OSprogrammet redan på 1920-talet men
på LiU håller man traditionen vid liv.
Dra’t i Spa’t, i folkmun kallat Draget,
är en tredagarsfest som kulminerar i en
dragkampstävling med betydande inslag
av gyttjebad över Linköpings Themsen,
Stångån.
Sjukhusfesten (25/9)
Om ni någon gång känt att det vore
trevligt att bli undersökt av
sjuksköterskor under alkoholpåverkan
är denna fest ett måste. Lokalen är
proppfylld av diverse medicinkunniga
och skrik bara till så får du det svart på
vitt om du är reumatiker eller bara
ramlade under cykelfärden på väg hem
från gårdagens bravader.
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Sensation White (26/9)
Även känt som Kungens Konstiga
Kravall där vit klädsel är ett krav. Ägde i
fjol rum efter overall-invigningen vilket,
för vissa, gjorde det svårt att ta sig förbi
männen med storhetsvansinne.

Schlaget (19-21/11)
Linköpings egen melodifestival, på med
era regnbågsfärgade kläder och sjung,
bara sjung!
Luciakraballen (5/12)
Går av oklar anledning även under
namnet “Lucceballen” som år efter år
överaskar med att släpa hit världskända
artister. I fjol var det Daniel Adams-Ray
som fick golvet att skaka och tidigare år
har någon krullig, Frodoliknande liten
figur som tidigare spelat i Broder Daniel
fått Kårallen-skutan att gunga.

LeMans (1-3/10)
För alla som ville bli Michael
Schumacher men snarare slutade som
Ryan Dunn. Likt flera evenemang på
LiU pågår Le Mans i dagarna tre och
lag från hela Sverige kommer för att
utmana Linköpings studenter i norra
Europas största trampbilstävling.

Luciafesten (12/12)
Två dagar efter nobeldagen hålls Luciafesten som enligt skaparna själva är den
lustigaste, mysigaste och juligaste festen
på året. *skratt*.

Tentakravallen (31/10)
Som vi förstått saken är TK dödsångest
och totaleufori kombinerat det vill säga
ett sammaslag av tenta och kravall.
Pallen (5-7/11)
Tredagars festligheter som innehåller
sittningar och inte minst en paintball-tävling. Vinnaren av tävlingen får en
pall, med öl.
Collegekravallen (14/11)
Polisvåld, röda plastmuggar, stora
bilar och abortmotstånd är alla saker
vi förknippar med USA, och under en
kväll förvandlas Kårallen till en kopia
av universiteten i The land of the free,
men se upp med vad du säger eller gör,
NSA är närmare än du tror.

VSR (4-6/2)
Även om Y-sektionen inte behöver mer
reklam så anser FLiNS att det är viktigt
med fair play och alla större evenemang
ska således nämnas. I VSR annordnas,
förutom lite olika fester, en tävling där
lagen ska bygga en saucer. Politik må
vara töntigt men här når töntighet en
helt ny nivå och vi ska inte låtsas om att
vi vet vad en saucer är.
KraValentine (13/2)
Om vi har förstått saken rätt är detta
en fest som hålls i samband med alla
hjärtans dag(heter det så?). Festplanerarna påstår att det här går att
finna sitt livs kärlek vilket av våra
erfarenheter att döma dock är en lögn.
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Sjukhusfesten (19/2)
Ännu en sjukhusfest alltså, dessa
sjuksköterskor får inte nog av att hjälp
andra människor, hjältar!
Afterskifesten (20/2)
Skidföreningen 720 anordnar en så
kallad after ski där det bland annat
dricks öl och badas i badtunnor under
dagen och avslutas med festligheter inne
i Linköpings vackra centrum.
Snuttefilmen (25-27/2)
Om du någon gång drömt om att stå i
Cannes och ta emot en guldpalm men
inte riktigt nått fram behöver du inte
misströsta, tvärtom! Snuttefilmen är
LiU:s egna filmfestival som får ditona i
Cannes, Berlin och Venedig att blekna i
jämförelse.
SunTrip (3-5/3)
Enligt en vetenskaplig studie* bland
LiU:s studenter rankas Suntrip som
årets överlägset bästa festhelg. Suntrip
anordnas inte helt oväntat av FLiNS
genomfantastiska festeri FBI och är en
helg i glädjens och euforins tecken som
ingen levande människa vill missa.
*Enkäter med kortsvarsfrågor har
skickats ut till denna tidnings redaktion.
SportgalaNH (19/3)
Innan en upptäcker hur jobbigt
idrottande faktiskt är drömmer de flesta
av oss nog om att bli en ny Zlatan,
Carolina Klüft eller Peter Forsberg.
Nu har du chans att förverkliga din
dröm!
Nollemiken 2015

Festivallen (2/4)
Ett nyligen startat koncept som av
experter* väntas rita om den nordiska
festivalkartan. Förra året spelade bland
andra Teddybears dj Set samt
Pilotsonen.
*Utlåtande från anonyma linköpingsstudenter.
GoldFever Fyllecellen (9/4)
Pontiak Johanzons favoritfest där man
festar loss till musik från dåtiden.
Flashback (16/4)
Även om denna festlighet inte enbart
går ut på att dra yttrandefriheten till
sin spets så är det ett perfekt tillfälle
för detta. Evenemanget Flashback har
nämligen blivit otroligt högaktat i vokala
tics-kretsar då de här kan skrika ut alla
möjliga könsord utan att vakterna, som
så många gånger annars, får fnatt.
DÖMD (21-23/4)
Tyvärr har det gått så långt att under de
flesta studentikosa festligheter som hålls
här i Linköping sker det bakgrundskollar som gör att tidigare dömda
studenter inte får komma in. Som tur är
har datateknologernas festplanerare sett till så även dessa kan få
roa sig någon gång. Visst kan det låta
hyggligt men det sägs att de har en dold
agenda, datateknolgerna är nämligen de
som i programmen emellan har högst
andel kriminella då de alla försöker
skapa den nya piratbukten.
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Akuten (30/4)
Glöm skvalborg, kvalborg, valborg och
finalborg, glöm Uppsala och Lund.
Det är i Linköping våren firas in på
allvar. Efter traditionsenligt firande i
den vackra trädgårdsföreningen som
genom historien endast överträffats av
Babylons hängande trädgårdar beger
sig studenterna som så ofta till Kårallen
för att avsluta valborgsfirandet på norra
Europas hetaste valborgsdansgolv.
ELINpiaden (13-14/5)
Vissa kanske tror att civilekonomerna
kan sin grej gällande affärer men i våras
gick de bet. Då anordnades nämligen
ELINpiaden samtidigt som Flakdagen
vilket gjorde att biljettförsäljningen
störtdök från tidigare vårar.

Ölstopet (19/5)
Hela Blå havet fylls av öltält och tro det
eller ej så är detta ett evenemang som
starkt kan rekommenderas. Antal unika
ölsorter överstiger antal besökare på
systembolaget en fredagseftermiddag.
Utekravallen (20/5)
Kårallen flyttar ut och om vädret tillåter
dansas det under stjärnorna sent inpå
natten. I slutet av detta års vårtermin
var det Prinsen av Peking som besökte
Linköping och Utekravallen.

En bild från Flakdagen 2015

Skribenter: Fredrik Johansson
& Viktor Forsström
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Politicesstudenternas riksorganisation
– Pol.riks
Vad är Pol.riks?
Politicesstudenternas riksorganisation är
en religiöst och politiskt obunden
paraplyorganisation för de föreningar
som har till syfte att främja politicesstudenternas intressen när det gäller
utbildnings- och arbetsmarknadsrelaterade frågor under och efter studietiden. I nuläget har Pol.riks fem
medlemsföreningar: UPS (Uppsala
universitet), SVIK (Karlstad universitet),
LUPEF (Lunds universitet), FLiNS
(Linköpings universitet) och Nordpol
(Umeå universitet).
Vad gör Pol.riks?
Pol.riks anordnar också ett flertal
aktiviteter för medlemsföreningarnas
sektionsmedlemmar. Till exempel är Pol.
riks medarrangör i Samhällsvetar-SM
tillsammans med Akademikerförbundet
SSR. Samhällsvetar-SM är en casetävling
för samhällsvetare som går av stapeln
i slutet av november. Information och
anmälan kommer till hösten.

Pol.riks årsmöte
Den 17-19 april ägde Pol.riks årsmöte
rum i Lund där LUPEF var årets värdförening. På plats fanns representanter
från samtliga medlemsföreningar,
styrelsen 14/15 och kandidater till den
nya styrelsen 15/16. Syftet med årsmötet är att avtacka den tidigare
styrelsen och att tillsätta en ny.
Utöver detta förs diskussioner och
workshops rörande verksamhetsplanen
för kommande år.
I presidiet har FLiNS två representanter
i form av Cecilia Handeland, som
innehar posten som vice ordförande,
och Sofia Bengtsson, sekreterare.
Vill du veta mer?
http://www.polriks.se

Pol.riks anordnar även en
utlandsresa med intressanta
studiebesök. Årets resmål var Bryssel
där man bland annat besökte SKL:s
Brysselkontor, NATO, EUkommissionen och EU-parlamentet.
Till årets politikervecka i Almedalen har
Pol.riks även bokat två sovsalar på plats
i Visby. Möjlighet finns nu för Er
sektionsmedlemmar att anmäla Ert
intresse att besöka en av Sveriges största
politiska mötesplatser!
Nollemiken 2015
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Skribent: Ola Gustavsson
FLiNS representant i Pol.riks

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 ha sovit.
6. Festat sju dagar i streck.
7. Gått vilse i B-huset.
8. Fixat ett ”kvart i tre-ragg” på kravall.
9. Varit fadder/fadderist på minst ett
Nolle-P.
10. Festat i Fylleryd.
11. Förfestat i Flammans kö.
12. Blivit nekad inträde på HG.
13. Skickat klagomål till HG:s vaktchef
dagen efter man blivit nekad inträde.
14. Gått vilse i Ryd.
15. Suttit i Baljan och fikat en hel dag.
16. Festat med sin 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. Sänka ett flak under flakdagen.
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Vi ses på sociala medier!

FLiNS
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