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Redaktören har ordet
För snart två månader sen hölls FLiNS 
årsmöte 2015. Ett möte där bland annat 
en ny styrelse för FLiNS skulle väljas. 
Kandidater vägdes för och emot  
varandra och när det åtta timmar långa 
mötet var slut stod det klart att jag  
skulle få ta över sektionens tidning.  
Mötet var inte roligt men beskedet att få 
ta över tidningen var desto roligare. 

Polemiken har funnits sedan år 1996. 
En tidning som har hållit hög kvalitet 
och alltid varit uppskattad. Intresset för 
tidningen är något jag planerar att  
bibehålla och försöka förbättra.  
Tidigare års styrelser har gjort ett  
väldigt bra arbete och låt oss hoppas att 
vi i FLiNS-styrelsen 15/16 gör ett minst 
lika bra sådant.
 
Årets upplagor av Polemiken kommer 
ha kvar mycket av det uppskattade från  
tidigare år men nya saker kommer  
tillkomma.

För att utveckla det redan befintliga 
intresset för tidningen kommer jag att i 
varje nummer göra ett reportage där jag 
möter betydelsefulla personer för såväl 
tidningen som programmet i stort. 

Nytt för i år är också att vi i FLiNS-
styrelsen får extern hjälp från allas vår 
Viktor Forsström som ansvarar för 
design och layout av Polemiken 
kommande verksamhetsår. Ett stort 
tack ska du ha!

Numret som ni just nu har i er hand är 
mitt och Viktors första. Ett första 
nummer som vi inte riktigt vet vad ni 
tycker om men förhoppningsvis är det 
uppskattat. Ni kommer bland annat få 
möta nya FBI, nya FLiNS-styrelsen och 
Pol. Kands egna innebandylag. 
Dessutom kommer välbehövlig 
information om Politicesstudenternas 
riksorganisation och massa annan rolig 
läsning.  

Jag talar nog för alla ettor när jag säger 
att nästa år kommer bli sjukt roligt och 
förhoppningsvis minst lika bra som 
föregående. Vi ses efter sommaren 
ärade medlemmar och läsare! 

Jesper Thedéen 
Chefredaktör
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Då var det dags för oss i den nya  
styrelsen att ta över det ärofyllda  
uppdraget att förvalta det fina arbetet 
som FLiNS gör. Jag tror att jag talar för 
alla i styrelsen när jag säger att vi är  
väldigt taggade och förväntansfulla 
inför det kommande året! 

Jag vill även tacka föregående styrelse 
för ett riktigt bra jobb. Ni har lagt en 
bra grund för oss att fortsätta jobba 
utifrån. Främst när det kommer till att 
ständigt försöka öka FLiNS medlems- 
antal. Detta är också något vi i nya  
styrelsen kommer jobba vidare med.  
Vi kommer att fokusera mycket på att få 
med fler frikursare och masterstudenter, 
något vi redan börjat med genom att 
ha fler platser tillgänglga för frikursare 
under N0lle-P. 

Första dagen på campus satt jag nervöst 
och väntade på att mitt namn skulle 
ropas upp. Tankarna bara snurrade i 
huvudet… Har jag valt rätt utbildning? 
Klarar jag av det?  
Vad blir jag efter plugget? Jag tror  
knappast att jag är ensam om att  
fundera mycket kring min utbildning 
och min framtid. Därför är det för oss i 
styrelsen viktigt att försöka hjälpa våra  
medlemmar, nya som gamla, lite på  
traven när det kommer till att besvara 
dessa omöjliga frågor. Det kommer 
bland annat att hända mycket  
spännande med vår alumniverksamhet i 
år, där vi arbetar för att ni ska få  
möjligheten att ”skugga en alumn”. 

Ordförande tycker till
Pol.Ar, vår arbetsmarknadsdag, som var 
så otroligt bra och lyckad förra året, är 
också under utveckling. Vi både hoppas 
och jobbar på att få till ett samarbete 
med andra program för att göra den 
ännu större och bättre tills nästa år! 
 
Terminen börjar lida mot sitt slut  
vilket innebär att vi är i full gång med 
att planera början på nästa. FBI har  
kommit långt i sin planering av  
N0lle-P och våra nya faddrar är  
uttagna och under utbildning. Det ska 
bli så otroligt kul att välkomna ett nytt 
gäng förväntansfulla studenter och att få 
vara en del av vad som för mig var den 
bästa och roligaste tiden det här läsåret. 
FLiNS har även fått det hedersamma  
uppdraget att hålla i en FLiNS-dag  
under nollningen, vilken nu kommer att 
vara öppen för alla som är nyfikna på 
det arbete föreningen gör och vill tävla, 
mingla lite och förhoppningsvis bli 
medlemmar! 

Frida Holmer
Ordförande
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Chefens hörna
Det var söndagen efter alla hjärtans dag. 
Baksmällan var brutal och jag kravlar 
mig upp från kompisens luftmadrass 
för att äta en banan och dricka ett glas 
resorb som jag så omtänksamt har ställt 
fram åt mig själv någon gång innan tät 
dimma övergick till sömn. Trots  
huvudvärken är jag glad. Så oerhört 
glad. Anledningen till lördagens fest-
ligheter var nämligen att jag och mina 
rosa-blå amigos officiellt blev  
FuBbIsar och nya FBI 15/16. Vilken 
otrolig ära! Vem kunde tro det när jag 
nyligen vandrade runt som en vilsen 
och nervös n0lla på Campus? Det är 
med stor ödmjukhet, stolthet och spän-
ning jag tar på mig rollen som FBI-chef. 

Som chef  har jag förmånen att även 
sitta med i FliNS-styrelsen som en länk 
mellan dem och FBI. Styrelsen 15/16 
är ett oerhört ambitiöst och taggat gäng 
och jag vet redan nu att vi kommer göra 
ett kanonjobb och är säker på att vi 
kommer ha ett mycket gott  
samarbete. Det är tur att en av mina 
favoritdrycker är kaffe och att jag  
dessutom är ett kakmonster utan några 
som helst hämningar, eftersom vår- 
terminen hittills i princip bara har 
bestått av möten. Och alla vet ju att det 
inte är ett möte om det inte finns fika. 
Det går rykten på Campus om att “Flest 
möten vinner”. Bra. Jag är en riktigt 
vinnarskalle och verkar ju vara på god 
väg…

Just nu planerar jag och mina rosa-blå 
syskon vårt första evenemang  
tillsammans, som vi hoppas ska bli 
succé. För att inte tala om årets stora 
händelse! Jag pratar såklart om N0lle-P 
- som jag garanterar er kommer att bli 
minst lika perfekt som det vi  
välkomnades av för snart ett år sedan.  
Planeringen är i full gång och vi  
nästan spricker av exaltering inför att få 
ta emot n0llan och visa dem Sveriges  
bästa stad, universitet och program.
Jag vill passa på att tacka alla er som 
sökt fadder, utan er skulle detta inte 
vara möjligt att genomföra. Vi hoppas 
ni ser fram emot detta minst lika mycket 
som vi gör!

Till sist vill jag bara säga att jag hoppas 
att er sommar blir precis som en  
söndag ska vara - lugn och lunkig, men 
samtidigt produktiv, solig, uppfriskande 
och fylld med god mat och onyttigheter. 
Precis så man laddar batterierna med 
andra ord. Tack för detta underbara år 
hörrni, så ses vi till hösten.

Puss och Pub   

Josefine Tapper 
FBI-chef
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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 dans-
golv som helst.
Favoritminne under första året: N0lle-P.
Ambition med FLiNS: Att göra FLiNS till en starkare förening 
med fler engagerade medlemmar. Personligen ser jag arbetet med 
FLiNS som en möjlighet att utveckla mitt ledarskap. 

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.
Favoritminne under första året: GoldFever med the one and only 
Dr Bombay!
Ambition med FLiNS: Jag vill bryta ner väggen mellan  
medlemmar och styrelse, och skapa bättre band med frikursare!

Alexandra Appeltofft - Kassör
Ålder: 23.
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. 
Favoritminne under första året: Dagsfyllan under Suntrip. Den var 
sådär härlig och kittlande som bara en dagsfylla kan, och ska vara.
Ambition med FLiNS: Att få FLiNS att synas mer och öka antalet 
medlemmar.
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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!
Favoritminne under första året: FLiNS-resan till Wien. 
Ambition med FLiNS: Förvalta förtroendet och tillsammans med 
övriga styrelsemedlemmar styra FLiNS arbete i rätt riktning! 
 
 

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 låten på dansgolvet: Ni**as in Paris. 
Favoritminne under första året: Dra’t i spat! 
Ambition med Flins: Party Hard, kursutvärdera harder. 
 

Tobias Båvall - Arbetsmiljöombud
Ålder: 21. 
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 låten på dansgolvet: Allt jag kan sjunga falskt till.
Favoritminne under första året: FLiNS-resan.
Ambition med FLiNS: Förbättra och bredda föreningen! 

FLiNS-styrelsen - ett skönt gäng
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Linnéa Prytz - Sekreterare
Ålder: 20.
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.
Favoritminne under första året: Nolle-P, resan till Wien och alla 
kravaller.
Ambition med FLiNS: Driva sektionen framåt, stärka  
relationerna mellan sektionens medlemmar och hålla Blåbäret triv-
samt. 

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.
Favoritminne under första året: FLiNS-resan till Wien, alla gånger 
tentan är inlämnad och tredagars på suntrip. 
Ambition med FLiNS: Min ambition är att genom vårt arbete göra 
studietiden så bra som möjligt för våra studenter.  

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. 
Favoritminne under första året: Kannan efter första tentan.
Ambition med FLiNS: Öka medlemsantalet och sätta  
Polemiken på kartan.

FLiNS-styrelsen - ett skönt gäng
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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 låten på dansgolvet: Sätt på en houseremixad rnb-låt och jag 
är ett med dansgolvet.
Favoritminne under första året: Ovveinvigningen.
Ambition med FLiNS: Att göra det ännu roligare, tryggare och mer 
lärorikt att vara FLiNS-medlem!

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.
Favoritminne under första året: När vi hade skrivit klart  
tentan i ”det svenska politiska systemet” och hoppade på flinsbussen 
till Wien. Pepp! 
Ambition med FLiNS: Att utveckla och förbättra utbildning samt 
det studiesociala för masterstudenterna, och hjälpa resten av styrelsen 
så mycket jag kan. 

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.
Favoritminne under första året: N0lle-P och München Hoben, den 
bästa ölfestivalen!
Ambition med FLiNS: Föra kommunikatörsarbetet framåt med nya 
idéer samt få ett bra år med alla i FLiNS!

FLiNS-styrelsen - ett skönt gäng
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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.
Favoritminne under första året: Har inga minnen, har hört att det 
ska vara bra?!
Ambition med FLiNS: Att med FBI som hjälpmedel försöka få fler 
att angagera sig och vilja vara med och påverka.

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?! 
Favoritminne under första året: Skulle vilja säga invigningen.  
Ambition med FLiNS: Se till att Pol. Kand är och förblir ett  
sammansvetsat program.

FLiNS-styrelsen - ett skönt gäng



Polemiken - nummer 2 2015 12 

Möt nya FBI
Josefine Tapper - 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.
Favoritminne under första året: Har inga minnen, har hört att det ska 
vara bra?!
Ambition med FBI: Ambitionen är att få alla att känna sig hemma och 
välkomna i Pol. Kand-familjen samt göra oss hörda och sedda som ett 
litet festeri.

Magdalena Carlsson - General
Ålder: 23.
Hemort: Timrå.
Favoritdryck: Pepsi max, utan tvekan.
Beskriv dig själv med tre ord: Omtänksam, bestämd, skrattig.
Om du skulle vara ett djur; vilket och varför? En kanin, otroligt söta 
och blir lätt kändisar på instagram.
Vilken kändis hånglar du helst med? Efter 40 minuters googlande 
har jag kommit fram till att Ryan Gosling är det bästa alternativet.
Bästa låten på dansgolvet: Flo rida - Low.
Favoritminne under första året: Bad taste-sittningen under n0lle-P.
Ambition med FBI: Att få fler på campus att veta vad FBI är och 
vilket program vi tillhör samt genomföra tidernas mest fantastiska och 
mest uppskattade n0lle-P, någonsin.

Joakim Wirén - 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?!  
Favoritminne under första året: Skulle vilja säga invigningen. 
Ambition med FBI: Anordna det bästa n0lle-P någonsin och massa 
annat kul!
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Cajsa Baars - Sittning & gyckel 
Ålder: 23.
Hemort: Stockholm.
Favoritdryck: Bubbelvatten.
Beskriv dig själv med tre ord: Sprallig, energisk, klen.
Om du skulle vara ett djur; vilket och varför? Katt! För de är så 
gulliga.
Vilken kändis hånglar du helst med? Alltså, min ungdomskärlek 
Jesse Williams från Grey’s Anatomy.
Bästa låten på dansgolvet: Ramlar av Håkan Hellström såklart.
Favoritminne under första året: Draget!!!
Ambition med FBI: Försöka se till att alla får lika roligt som vi haft 
under 14/15!
 

Elsa Boyer de la Giroday - Info/Foto/Webb/Stripp
Ålder: 19. 
Hemort: Hagfors.
Favoritdryck: Litervis med kaffe.
Beskriv dig själv med tre ord: Lättroad, snuskig, vilsen.
Om du skulle vara ett djur; vilket och varför? Jag skulle vara en 
giraff, lång och klumpig!
Vilken kändis hånglar du helst med? Ditt ansikte.
Bästa låten på dansgolvet: Hollaback girl (alternativt Ni**as in paris 
bara för att få se Maggan rappa).
Favoritminne under första året: Somnade på en förfest, bästa tupp- 
luren någonsin.
Ambition med FBI: Slå Pappa-Daniel i allt.
 

Olof  Eriksson - Husmor
Ålder: 23.
Hemort: Nacka.
Favoritdryck: Gin & tonic.
Beskriv dig själv med tre ord: Go, glad, snäll.
Om du skulle vara ett djur; vilket och varför? Om jag skulle vara ett 
djur så skulle jag troligen vilja vara en sengångare, har sett en  
dokumentär om dem och de verkar leva kolossalt sköna liv, de ser alltid 
så glada och avslappnade ut. Har även hört att vissa misstar sina armar 
för grenar när de klättrar och ramlar och dör, så om man kan undvika 
det vore topp.
Vilken kändis hånglar du helst med? Natalie Portman, Angelina 
Jolie.
Bästa låten på dansgolvet: Memorial Day – Dropkick Murphys.
Favoritminne under första året: Suntrip.
Ambition med FBI: Få folket att ha kul. 

Möt nya FBI
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Natalie Schönning - Spons & tryck
Ålder: 21.
Hemort: Borlänge.
Favoritdryck: Kiviks pärondryck.
Beskriv dig själv med tre ord: Ärlig, lojal, omtänksam.
Om du skulle vara ett djur; vilket och varför? En örn. Fatta vad 
skönt att slippa cykla till skolan.
Vilken kändis hånglar du helst med? Ian Somerhalder eller Jacob 
Artist, jag menar mums.
Bästa låten på dansgolvet: Något i stil med untz untz,  
typ Samsara låten.
Favoritminne under första året: Oj vad svårt.  
Fulvinsbrännbollen tror jag. Eller hatt- och mustaschsittningen. Eller 
n0lle-P. Eller…
Ambition med FBI: Göra studietiden så bra som den bara kan bli för 
nyantagna studenter vid Pol. Kand och även frikursare. Skapa en  
gemenskap – inte bara inom klassen utan inom hela programmet.  

Klas Davidson - Tryck & spons
Ålder: 21.
Hemort: Bromma, Stockholm.
Favoritdryck: Bira och Bubbel. Helst inte tillsammans.  
Beskriv dig själv med tre ord: Snygg utan skägg.
Om du skulle vara ett djur; vilket och varför? En riktigt  
bortskämd stockholmskatt. Bra käk och sköna stråk längs vattnet.  
Vilken kändis hånglar du helst med? Jessica Alba. Kommentarer 
överflödiga.
Bästa låten på dansgolvet: Något som alla skrålar med till.  
Typ ”Don’t stop believing”.
Favoritminne under första året: N0lle-P såklart, men dagen då FBI 
bankade på dörren är inte långt bakom.
Ambition med FBI: Att lära känna så mycket sköna människor som 
möjligt, och framförallt: Att ha så fantastiskt kul som det bara går. Sen 
ska ju vi styra ett hejdundrande n0lle-P, och fortsätta i FBI 14/15:s 
sjuka spår. 

Möt nya FBI
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A l u m n i p o r t r ä t t
Namn: Malin Widebeck.
Ålder: 25.
Uppvuxen i: Hållsta utanför Eskilstuna.
Nuvarande bostadsort: Stockholm.
Vilka år studerade du på LiU? 2011-2014.
Vilken inriktning valde du? Nationalekonomi. 

Var arbetar du idag? Vad arbetar du med?   
Jag arbetar som projektassistent på SIS, Swedish Standards Institute. SIS är en ideell 
förening som har  mandat från regeringen att arbeta med standardisering i Sverige 
samt representera Sverige i internationella standardiseringssammanhang. Arbetet 
med standarder är uppdelat i expertkommittéer som arbetar med olika ämnes- 
områden och kommer från både privat och offentlig sektor. Standarderna kan 
innebära allt mellan specifikationer av vad olika typer av bränsle ska innehålla till 
hur företag kan vara socialt ansvarstagande. Vanligast är att standarder tas fram på 
internationell nivå tillsammans med andra länders standardiseringsorganisationer. Jag 
arbetar med ett antal expertkommittéer och ser till att våra svenska experter är  
informerade om vad som pågår på internationell och europeisk nivå, registrerar  
Sveriges röst, deltar på möten och ser till att ärenden blir registrerade genom hela 
standardiseringsprocessen, för att nämna några av mina arbetsuppgifter. Mest  
spännande just nu är att jag ska få åka till Milano och rapportera från ett europeiskt 
möte i maj. 

Hur har din väg sett ut från examen till din nuvarande arbetsplats?  
Jag var klar med Pol. Kand i början på juni förra året och var inte alls sugen på att 
läsa vidare, utan ville på något sätt ut på arbetsmarknaden. Under sommaren  
arbetade jag på mitt vanliga sommarjobb (registrera valpkullar och importerade 
hundar på svenska kennelklubbens kansli) samtidigt som jag höll lite koll på plats-
annonser. När det kom upp en annons om att ”en spännande organisation” sökte 
projektassistenter sökte jag direkt och innan sommaren var slut började jag på SIS. 

Upplevde du det som svårt att få arbete efter examen?  
Nej, men å andra sidan var jag väldigt öppen för olika typer av arbetsplatser och  
uppgifter.
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Hur kommer det sig att du valde just Pol. Kand på LiU?  
Jag hade blivit tipsad om Pol. Kand och tyckte det lät kul och intressant. Jag kom inte 
in i Uppsala eller Lund och då blev det Linköping, vilket jag i efterhand är väldigt 
glad över. 
 
Hur trivdes du med studierna? Vad var mest intressant?  
Jag trivdes bra med studierna för det mesta men var riktigt less på att plugga sista 
året. Uppsatsen blev en nytändning och jag tyckte det var jättekul att jobba med den 
från start till slut. Det roliga med att skriva uppsats var att man själv väljer ett ämne 
som intresserar en som man sen totalt nördar in sig på. Jag och en kompis skrev om 
könskvotering till bolagsstyrelser – blir inte mycket mer spännande än så!

Var du engagerad i någon förening under din studietid?  
Jag var kassör i FLiNS 12/13, och sen revisor året efter.

Har du något favoritminne från din tid på LiU?  
Sista tiden var väldigt speciell. Har härliga minnen från att sitta i solen utanför D- 
huset och alla växlar mellan att vara superglada och ha megamycket ångest.

Vilka kunskaper från din studietid har du haft mest nytta av i arbetslivet?  
På mitt nuvarande arbete är det bra att jag har vana att producera text, att arbeta mot 
deadlines och förmåga att ta till mig information och sedan förmedla den på ett  
effektivt sätt. Jag har också nytta av att ha kunskaper om hur EU är uppbyggt efter-
som många europeiska standarder tas fram av mandat från EU kommissionen för att  
harmoniseras mot direktiv. 

Har du något tips till oss nuvarande studenter?  
Njut av att ha fritt schema och mycket fritid. 

Sammanställt av: Johanna Eriksson 
Alumniansvarig

A l u m n i p o r t r ä t t
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Vad är Pol.riks?
Politicesstudenternas riksorganisation är 
en religiöst och politiskt obunden  
paraplyorganisation för de föreningar 
som har till syfte att främja politices- 
studenternas intressen när det gäller 
utbildnings- och arbetsmarknads- 
relaterade frågor under och efter studie- 
tiden. 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 anordnar även en  
utlandsresa med intressanta  
studiebesök. Årets resmål var Bryssel 
där man bland annat besökte SKL:s  
Brysselkontor, NATO, EU- 
kommissionen 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! Mer information 
finns hos FLiNS facebooksida eller på 
www.flins.org.

Pol.riks årsmöte
Den 17-19 april ägde Pol.riks årsmöte 
rum i Lund där LUPEF var årets värd-
förening. På plats fanns representanter 
från samtliga medlemsföreningar,  
styrelsen 14/15 och kandidater till den 
nya styrelsen 15/16. Syftet med års- 
mötet är att avtacka den tidigare  
styrelsen och att tillsätta en ny.  
Utöver detta förs diskussioner och 
workshops rörande verksamhetsplanen 
för kommande år. 

Till vår stora glädje vill vi ännu en gång 
gratulera våra egna FLiNS-medlemmar 
Cecilia Handeland och Sofia Bengtsson 
som lyckades kvalificera sig in i  
presidiet. Cecilia har nu övertagit posten 
som vice ordförande och Sofia tillträtt 
som ny sekreterare. Stort grattis och 
lycka till åt Er båda! 

Vill du veta mer?
http://www.polriks.se  

Politicesstudenternas riksorganisation  
– Pol.riks

Skribent: Ola Gustavsson 
FLiNS representant i Pol.riks
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Redaktören möter
- Välkommen in! 

Det är Viktor som talar.  
Viktor Forsström. Den långe,  
gänglige mannen från de allra 
djupaste av småländska skogar. En 
herre på tjugo vintrar som  
kommande år kommer ha en extra 
betydande roll i både mitt och era liv. 
Han är den som helt ideellt tagit på 
sig rollen som design- och  
layoutansvarig för FLiNS sektions-
tidning, Polemiken. 

Vi slår oss ner vid Viktors matbord 
och framför oss står varsina rykande 
koppar kaffe. Viktors trånga etta är 
för ovanlighetens skull städad, han 
är inte bakfull och man kan säga att 
förändringens vind blåser på  
Johannelundsvägen 31. 

Jag lärde känna Viktor redan under 
årets n0lle-P, och han har varit en av 
mina närmaste vänner ända sedan 
dess, men hans tidigare liv vet jag  
ingenting om. En simpel fråga från 
min egen del och Viktors mun  
tuggar igång;

- Ja, vad ska jag säga. En ganska 
icke-originell uppväxt som präglats mycket 
av diverse sporter, i synnerhet fotboll och 
ishockey. Sommarmånaderna spenderades i 
sommarstugan med aktiviteter likt bad och 
fiske. 

Det enda som varit någorlunda unikt är 
nog att jag har en storasyster som under 
hela min uppväxt varit bosatt i  
Köpenhamn vilket då medfört att jag flera 
gånger årligen besökt denna förtjusande 
stad. 
 
Samtalet fortskrider och vardagliga  
samtalsämnen bockas av. Vi pratar 
sport, musik, senaste skvallret vi 
lyckats komma över och  
Johannelund som område. Det slår 
mig sedan att jag absolut inte har 
någon aning om varför Viktor valde 
att plugga Politices kandidat- 
programmet. Frågan till Viktor om 
varför han valde programmet blir 
därför naturlig; 

- Jag gick den samhälls- 
vetenskapliga linjen med inriktning  
ekonomi på gymnasiet och tyckte att det 
passade mig ganska bra. Jag var inte 
riktigt beredd på att släppa någotdera av 
ämnena och Politices kanditatprogrammet 
kändes således perfekt. Att diverse  
samhällsfrågor alltid har intresserat mig 
gjorde inte valet svårare.

En FIFA-match avklaras och chef- 
redaktör Thedéen vinner i vanlig 
ordning. Ett nederlag för Viktor, 
som kommer med förslaget att dra 
ner till Johannelunds centrum. I 
centan, som det också kallas, skiner 
solen, luften är varm och humöret 
på topp hos oss båda. 
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Redaktören möter
Viktor har lämnat tv-spelsförlusten 
bakom sig och vi kommer in på hur 
han egentligen hamnade här i  
Johannelund, det natursköna.  
 
- Efter en termins boende i 
korridor i Ryd så kände jag att det var 
dags att fixa något eget. Tillslut fann jag en 
lägenhet i Johannelund och med alla lovord 
området fått var jag tvungen att ta mig en 
titt. Efter att ha sett lägenhetskomplexet, 
vars slitna fasad med träd runtom fått en 
att drömma sig bort till en blandning av 
70-talets Christianhavn och de  
småländska skogarna, så fanns det inget 
tvivel kvar.

Vi är goda vänner, Viktor och jag, 
och konversationen oss emellan 
känns, som vanligt, naturlig vid det 
här laget. Jag minns inte vad vi pratar 
om men trevligt är det. I centrum 
inhandlas bullar på det lokala  
bageriet innan vi återigen tar oss 
hem till Viktor för lite redigering av 
vår sektionstidning, Polemiken. Jag 
vet knappt själv varför Viktor hjälper 
till med tidningen. Ett visst intresse 
vet jag finns men jag ber Viktor själv 
att besvara frågan;

- Haha, bra fråga. För det första 
kan man nog säga som så att jag aldrig 
använt mig utav dessa grafiska design- 
program tidigare så jag ser det som ett 
ypperligt tillfälle att lära mig något nytt. 

Att jag även har något av en liten nörd 
inombords som kan uppskatta att sitta och 
fippla vid datorn gör inte saken sämre. 
 
Jag lämnar Viktor och hans hem- 
trevliga lägenhet med ganska raska 
steg. Promenaden hem till mig är 
bara två minuter. Innanför min egen 
dörr slänger jag jackan på golvet och 
lägger mig på soffan. Trött, ut- 
pumpad efter gårdagskvällens 
äventyr försöker jag skriva ner några 
meningar om vem Viktor egentligen 
är.

Det finns människor som av någon 
anledning intresserar mig. Viktor är 
en sådan. En människa som handlar 
icke rationellt och gör det lite  
oväntade hela tiden. Han lagar  
konstig mat som det inte finns  
recept på, han flyttar från student-
livets epicentrum och han börjar 
designa en tidning, egentligen, helt 
utan anledning. En fin människa 
är han den gode smålänningen och 
förhoppningsvis en god kamrat långt 
framöver. 
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Redaktören möter

Fem snabba med Viktor

Kravall eller klubb? Kravall

Bubbel eller trubbel? Trubbel

Peter eller Petter? Peter

Bal eller festival? Festival

Pasta eller pesto? Pesto

Viktor i sin påstådda rökrock
Skribent: Jesper Thedéen

Fakta om Johannelund
Smeknamn: Det natursköna.
Naturskönt? Ja!
Invånare: Cirka 5 000.
Arbetslöshet: 9,8 procent.
Planerad enligt: ABCD-modellen.
Centrum? Ja.
Beachvolleybollplaner: Två.
Scoutkår? Ja.
Pol. Kandare boendes i Johannelund: David Stenvall, Josefine Tapper, 
Viktor Forsström & Jesper Thedéen. 
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Vilka är Gen!us? 
Gen!us är en nybildad student- 
förening på LiU. Styrelsen består av 
tolv studenter som har ett  
engagemang för att skapa ett mer 
inkluderande studentliv. Vi kommer 
från olika program på universitetet i 
Linköping och Norrköping. Gen!us 
arbetar aktivt för att alla i styrelsen 
och alla medlemmar ska känna sig 
inkluderade och få uttrycka sin åsikt. 
Det krävs inga förkunskaper om 
genus för att vara med, utan endast 
ett intresse för jämlikhet! 

Vad gör Gen!us? 
Vi planerar att anordna diskussions-
kvällar, föreläsningar, sittningar och 
andra liknande event.  Genom detta 
hoppas vi kunna vara en plattform 
för diskussioner och samtal om 
genus och jämlikhet. 

Vi kommer även att föra ett  
påverkansarbete för att öka det 
normkritiska synsättet på  
universitetet. Detta arbete kommer 
att ske genom att granska föreningar, 
evenemang och utbildningar, samt 
skapa alternativ till de aktiviteter som 
inte alla känner sig välkomna till.  
 
Vad vill Gen!us uppnå?
Vårt mål är att öka genus- 
medvetenheten på universitetet, 
inom utbildning men främst det  
studiesociala (sittningar, gyckel, 
kravaller och liknande). Vi vill 
samarbeta med universitetet, andra 
föreningar och organisationer för 
att motverka diskriminering och 
exkludering. Vi kommer göra vårt 
bästa för att alla studenter ska känna 
sig välkomna och inkluderade på 
universitetet! 

Gen!us

Skribent: Amanda Lindblad

Gen!us styrelse
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Avdankade, men svängiga

Under våren har ett gäng på cirka 
tio spritfeta, halvalkoholiserade 
och allmänt avdankade grabbar 
utövat sina ytterst få årliga  
motionspass genom att  
representera Pol Kand:s vackra 
färger i Campushallens  
innebandyturnering. 
  
Vi startade i division 3, vilket är längst 
ner i seriesystemet, men efter några 
riktigt fina insatser kunde avancemang 
säkras. I division 2 har det dock gått 
lite tyngre med endast en seger när 
detta skrivs men vi är erfarenheter 
rikare och det tar vi med oss till nästa 
säsong. 
 
Bortsett från ett fåtal inlånade  
spelare vid spelarbrist är det detta 
gäng som representerat Pol Kand på 
ett utomordentligt sätt under våren.

Staffan Åkesson som trots att han  
aldrig stått i ett mål tidigare nu på  
gamla dagar utvecklats till en  
innebandymålvakt. 

Klas Davidsson tacklas mest i laget. 
Han är även expert på att reta upp 
motståndare. 

Olof  Eriksson, gammal  
hockeyspelare, briljerar med sina 
hockeydragningar och gör många 
poäng sin backposition till trots.

Jesper Thedéen, lagets stjärna, en 
mardröm för motståndarna. Kan  
hålla i bollen på egen hand längre än 
du behöver köa för en biljett till UK. 
Har ett fantastiskt spelsinne och koll 
på allt som händer på planen. Då 
Jesper råkar vara redaktör för denna 
tidning vågar jag inte skriva annat 
med rädsla av att bli censurerad eller 
skickad till arbetsläger.

Amor Ceranic, briljerade på små 
ytor och gjorde ett antal poäng innan 
skador tyvärr satte stopp för vidare 
spel. Rykten gör dock gällande att den 
egentliga anledningen är att  
innebandyn tog för mycket tid från 
Amors två största passioner i livet, 
tvättid och att bygga överkropp. 

Lagets självutnämnde skyttekung är 
David Stenvall. Har ett handleds-
skott som får målvakterna att ducka. 
Skjuter hellre än passar, har på inne-
bandyplanen en ödmjukhet som kan 
liknas med Zlatans.

Ola Gustafsson, speedkula och  
konditionsfenomen, har aldrig stått 
stilla på planen under hela säsongen. 
Att Ola är den enda i laget som kör 
regelbunden löpträning märks oerhört 
tydligt. 
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Felix Grönqvist, svårpasserad back, 
besitter lagets bästa skott. Felix har 
även gjort ett utomordentligt jobb 
som värvningsansvarig då han vid 
ett par tillfällen sett till att publiken 
fått njuta av spelare med meriter från 
världens bästa innebandyliga. 
 
Viktor Forsström är även han  
gammal hockeyspelare vilket främst 
märks på snusandet. Inte rädd för att 
sätta in en tackling eller sju vilket görs 
med bravur och flera gånger gjort 
honom impopulär bland  
motståndarna. Har hoppat in som 
målvakt vid ett par tillfällen och skött 
sig strålande. Att han var en av  
Jönköpings läns bästa fotbolls- 
målvakter vid tretton års ålder är inte 
svårt att förstå. Sällan nykter. 

Elias Nordlinder, expert på att  
befinna sig framför motståndarnas 
mål och störa målvakt, man kan  
nästan tro att han har spelat hockey 
men så är inte fallet. Elias har tack 
vare sitt eminenta spel framför kasse 
gjort och bidragit till flera viktiga mål. 

Undertecknad har på planen främst 
utmärkt sig med att ta få löpningar i  
allmänhet och maxlöpningar i  
synnerhet för att istället låta  
lagkamraterna briljera. 

Jag skulle vilja avsluta med att rikta ett 
stort tack till alla mina lag- 
kamrater för denna säsong. Ett extra 
stort tack till Staffan som utan tidi-
gare erfarenhet av målvaktsspel ställt 
upp när andra tvekat. Jag hoppas att 
alla är sugna på att lira även i höst för 
då ska vi till slutspel!

Skål!

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skribent: Fredrik Johansson 
Självutnämnd lagledare  

& organisatör

Avdankade, men svängiga

Delar av PK-Maffian
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