
Engagera dig i FLiNS! 
 

Det finns absolut ingen gräns för hur många utskott du får 

vara med i samtidigt – det är jättekul och ger bra 

erfarenheter att engagera sig i flera! Dessutom får alla som 

engagerat sig i FLiNS under verksamhetsåret gå på vår 

roliga sektionssittning. 

 

Styrelsen 
 

Var med och bestäm över FLiNS! Att sitta i styrelsen är ett mycket roligt, givande och 

lärorikt uppdrag där du som styrelseledamot får hålla kontakt med alla föreningens 

utskott och medlemmar och resten av studentlivet på LiU. Dessutom får du massor av 

bra erfarenheter inför framtida yrkesliv. Ansökan till styrelsen sker i februari och den 

nya styrelsen väljs in på årsmötet i mars. Läs mer om de olika styrelseposterna på vår 

hemsida eller kontakta ordforande@flins.org med frågor. 

 

Polemikenredaktionen 
 

Har du vass penna, roliga idéer till innehåll eller har bara alltid velat testa att skriva för 

en tidning? Då passar du in på Polemikenredaktionen! Polemiken är sektionstidningen 

för statsvetare och nationalekonomer som kommer ut 3 – 4 gånger per år. Redaktionen 

söker alltid nya skribenter så om det låter intressant – kontakta 

polemikredaktor@flins.org.  

 

Utbildningsutskottet 
 

Är du studiemotiverad och vill säkerställa att de kurser du läser håller en hög standard? 

Då är utbildnings- och arbetsmiljöutskottet något för dig! Utskottet leds av vår 

utbildningsbevakare och har i uppgift att efter varje avslutad kurs utvärdera kursen för 

att uppmärksamma eventuella brister och förbättringsområden men även påpeka vilka 

studiemoment som varit extra givande. Det kan gälla såväl upplägget som 

kurslitteraturen eller själva tentan. Ibland medverkar även vårat arbetsmiljöombud för 

att diskutera förbättringsförslag på den fysiska och psykiska studiemiljön. Vid intresse, 

kontakta utbildningsbevakare@flins.org. Just nu pågår ansökningsperioden, ansök 

senast den 29/9! 
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Aktivitetsutskottet PuMP 
 

Ett utskott för dig som gillar att styra upp roliga aktiviteter! Här är det bara fantasin 

som sätter gränserna – såpabrännboll, paintball, volleybollturneringar eller vad som 

helst som kan vara kul och givande för föreningens medlemmar. Varje år tar utskottet in 

nya medlemmar så håll utkik på @polkand_pump för info. Frågor? Kontakta styrelsens 

PuMP-ansvarige på viceordforande@flins.org eller hör av dig direkt till PuMP på 

instagram.  

 

PK-bandet 
 

För den som välsignats med musikens gåva finns sektionens egna band, PK-bandet! Följ 

bandets Instagram @pk.bandet för att bli uppdaterad om auditiontillfällen! 

 

PK-puben 
 

Innan pandemin anordnade PK-puben pubar för bara FliNS-medlemmar i Kårallen 

ungefär en gång i månaden. Nu söker pubutskottet nya talanger som kan ta över och 

(med hjälp såklart) starta upp pubverksamheten igen! Om du är någon som gillar att 

anordna event, fixa quiz och tävlingar och sälja billig mat och dryck är detta utskott helt 

rätt för dig. Kontakta kommunikator@flins.org vid intresse. 

 

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 FLiNS igång sin egen 

insamling, som sedan slås ihop med hela universitets insamling till det rikstäckande 

Musikhjälpen. Ändamålen är olika, till exempel var temat 2020 ”Ingen människa ska 

lämnas utan vård”. Det är sekreteraren som drar i spakarna så om du har idéer, frågor 

eller dylikt är du varmt välkommen att höra av dig till sekreterare@flins.org. 

 

Pol.Ar 
 

Vill du vara med och anordna FLiNS egen arbetsmarknadsmässa? Vill du ha kontakt 

med företag, myndigheter och sponsorer, jobba med marknadsföring och bygga upp ett 

event som kan lägga själva grunden för din framtida karriär? I Pol.Ar-utskottet får du 

djupare kontakt med näringslivet och du får ta del av sektionens största projektarbete – 

något som både är kul och ser bra ut på CV:t. Gillar du eget ansvar och är du stresstålig, 

sök då Pol.ar! Frågor? Kontakta externsamverkan@flins.org. Ansökan är öppen till den 

11/10! 
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