Engagera dig i FLiNS!
Observera att du kan söka till flera utskott - det är till och med bättre att ha varit i flera när det blir
dags för dig att ansöka till Styrelsen och andra utskott.
Polemiken-redaktionen
Gå med i redaktionen för statsvetarnas och nationalekonomernas egen sektionstidning! Passar dig som
gillar att skriva eller bara har en del tankar och åsikter att dela med dig av. Vid intresse, kontakta
polemikredaktor@flins.org.
Utbildningsutskottet
Är du studiemotiverad och vill säkerställa att de kurser du läser håller en hög standard? Då är
utbildningsutskottet något för dig. Utskottet leds av vår utbildningsbevakare och har i uppgift att
utvärdera varje avslutad kurs för att uppmärksamma eventuella brister och förbättringsområden. Det
kan gälla såväl upplägget som kurslitteraturen eller själva tentan. Vid intresse, kontakta
utbildningsbevakare@flins.org.
Aktivitetsutskottet - PuMP
För dig som får saker att hända och gillar att styra upp sociala aktiviteter. Gå med i aktivitetsutskottet!
Här får du möjlighet att förverkliga idéer om allt från volleybollturneringar och bowling till
klädbytardagar. Vid intresse, kontakta viceordforande@flins.org.
PK-bandet
Om du välsignats med en musikalisk talang har du chansen att vara med i sektionens eget band,
PK-bandet. Håll utkik på bandets instagram @pk.bandet för att bli uppdaterad om auditiontillfällen.
PK-puben
PK-puben anordnas normalt sett en gång i månaden i gasquen på Kårallen. Där tillhandahålls quiz,
tv-spel och billig mat och dryck. Som jobbare lägger du ner cirka 10 timmar per pub med rigg och
städ inkluderat. Som bonus anordnas AW samt terminsöppningar och avslutningar för alla som är med
och jobbar. Ansökningstillfällen kommer att annonseras på Facebooksidan PK-puben.
Musikhjälpen
Brinner du för att samla in pengar till ett välgörande ändamål? Gillar du kreativa lösningar, eget
ansvar och att sprida medvetenhet bland dina medmänniskor? Då är Musikhjälpen som klippt och
skuret för dig! I november drar det igång i sekreterarens regi! Har du idéer, frågor eller dylikt är du
varmt välkommen att höra av dig till sekreterare@flins.org
Pol.ar
Vill du vara med och anordna pol.kands egna arbetsmarknadsdag? Vill du ha kontakt med företag och
myndigheter, jobba med marknadsföring och bygga upp självaste eventet som kan lägga grunden för
din framtida karriär? I pol.ar får du djupare kontakt med näringslivet och du får ta del av pol.kands
största projektarbete! Gillar du eget ansvar och är du stresstålig, sök då Pol.ar! Har du frågor?
kontakta externsamverkan@flins.org

