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BPS for a Day – 19 mars i Stockholm

Under våren ordnar Deloitte BPS for a Day den 19 mars i Stockholm. Evenemanget ger dig en unik inblick i vardagen bland
Deloittes medarbetare på Business Process Solutions.
Under dagen får du träffa medarbetare på Deloitte, lösa ett
verklighetsbaserat case och ta emot feedback på den lösning som
du och ditt team presenterar. Du lär dig vikten av kommunikation i
team, utvecklar din problemlösningsförmåga och får tillfälle att visa
upp dina kunskaper.
Du erbjuds även ett enskilt samtal med någon av våra medarbetare.
Dagen avslutas med en middag där du får ytterligare tillfälle att
nätverka.

www.deloitte.se/bps4day

SIDA 28–29
Anmälan
Läs mer och ansök på
www.deloitte.se/bps4day
senast den 2 mars. Ange var
du studerar, bifoga CV och
skriv en kort motivering till
varför du vill delta. Vi vill att
du tar examen under 2016
eller 2017. Deloitte ersätter
dina resekostnader.
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För frågor är du välkommen
att kontakta vår studentkoordinator Lisa Ericsson på
student@deloitte.se.

REDAKTIONEN

Läser du redovisning eller ekonomistyrning men är osäker på vad
du vill jobba med? Vill du ha möjlighet att arbeta i en rad olika
roller inom ekonomiavdelningen? Vill du förstå olika branscher och
utvecklas snabbt i din karriär? Då ska du ta chansen att besöka
Deloitte och lära dig mer om arbetet som BPS-konsult.

Hallå där!
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Julia Fuentes

Johanna Nyberg
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“Vart är vi på väg?”
De
för
många
välkända
orden lämnar Kristian Luuks
hårbeklädda mun och resan längs
ett spår mot en hemlig destination
tar sin början. Den enda hjälp
resenärerna har att tillgå är olika
uppsättningar
av
ledtrådar
finkänsligt inlindade bland kluriga
gåtor, smala referenser och fyndiga
ordlekar. Ovanför resenärernas
huvud hänger en stor röd nödbroms
redo att bli dragen i då destinationen listats ut.
10 poäng, 8 poäng, 6 poäng. En
lägre poängsumma delas ut ju
senare resenärerna lyckas lista
ut destinationen allt eftersom
ledtrådarna, gåtorna och ordlekarna blir aningen lättare utformade.

Känslan bestående av osäkerhet,
spänning och kanske även rädsla
återfinns hos många medverkande
i årets första nummer av Drömmen,
då de startat en resa utan vetskap
om hur den kommer att se ut och
än mindre resans slutstation.

På andra sidan Stångån, några
kilometer nordost om universitetet,
har Mike Helber i 22 år varit en
del av Linköping Hockey Club.
Civilekonomexamen togs här på
Universitetet
under
pågående
spelarkarriär
som
sedermera
följdes upp av 12 år som
Vårterminen innebär den sista
klubbdirektör innan han för bara
etappen på LiU-resan för de
några månader sedan valde
som går i fyran på
att lämna klubben för att
Civilekonomprogrammet.
växla in på ett nytt spår
“Vi njuter
Slutet på deras resa
och starta en ny resa
av resan trots
till trots är det inte allt
inom näringslivet.
att tåget saknar
för många som vet vart
de är på väg.
Utan ledtrådar, gåtor
fikavagn“
eller ordlekar till hjälp
Nya Players ställer inte
färdas även den nya
bara upp på bild, de berättar
Drömmen-redaktionen
nu
även om barndomsminnen och
längs ett ringlande spår med
avslöjar hemligheter EXKLUSIVT
okänd destination. Jag måste
för Drömmen. Sofie Åsell publicerar
däremot erkänna att det finns
sitt premiärordföranderi och styrets
något befriande över att inte kunna
nya medlemmar har skrivit sina
besvara Kristian Luuks fråga för att
första utskottsrapporter. Alla har
istället helt enkelt luta oss tillbaka
de gemensamt att de påbörjat
och se vart spåret leder oss.
en härlig och lärorik resa i ett
skramligt, ostadigt tåg som helt
Vi njuter av resan trots att tåget
saknar fikavagn.
saknar fikavagn samtidigt som vi
inte har några tankar på att dra i
Civilekonomen Johan Dennelind
den röda nödbromsen.
är en nyfiken person. Han har
för att utvecklas som person
Vi har ingen aning om vart vi är på
genomgående under sin karriär
väg.
sökt den väg som han tyckt verkat roligast och vägvalen har tagit
honom över hela världen där nuvarande anhalt är den prestigefyllda
rollen som VD för Telia Sonera.
Joachim Hörnqvist
Chefredaktör
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DRÖMMEN KULTUR
-EN SNAPCHAT FRÅN KULTURVÄRLDEN

Med den lättromantiserade titeln kulturskribent hoppas jag i tron om att jag sitter på någon form av
kulturkoll berika Drömmens läsare i varje nummer. Till skillnad från DN Kultur och andra tunga spelare
i den här genren, vars texter ska nå läsarna dagligen, riktar jag nödvändigtvis inte in mig på pinfärska
ämnen.

Podcast:
Värvet (Gustaf Norén).
Eller poddradio som det nu heter i SAOL
så att alla som läser horoskop, firar Pingst
och spelar Postkodmiljonären ska förstå. Värvet som podd
har alla högst troligt redan koll på. Kanske har däremot
avsnittet med Mando Diao’s fantastiska och fängslande
Gustaf Norén gått er förbi. En knappa två timmars
visdomskälla som kan beskrivas med det något urvattnade
uttrycket ”borde ingå i skolundervisningen”.

Bok:
Lasermannen – En
berättelse om Sverige.
En förträfflig bok om inte enbart
John Ausonius aka Lasermannen d.ä. utan också om ett
Sverige i gungning. Massa roliga anekdoter blandat med
mord, rasism, psykisk ohälsa och en fåfäng bankrånare.
Extra plus att man kan snappa upp ett och annat matnyttigt
inför TP-kvällen med polarna.

Dokumentär:
Astrid

Film:
The Imitation Game.

Tre varma fina timmar om Sveriges största
- Astrid Lindgren. Att höra hennes FELFRIA
berättarröst får en att fundera över om man själv hade
pallat med det, att ha den rösten. Eller hade man fastnat i sin
studentlägenhet, pratandes med sig själv för att få höra
rösten så mycket som möjligt. Oavsett om du klarat av
att ha hennes röst eller inte så är det här en fantastisk
dokumentär om vad som måste vara ordet godhet
personifierat.

Trots 8 Oscarsnomineringar och en dryg 8
på Imdb är den underskattad. En kanonstory
som verkligen borde ha uppmärksamats mer
och tidigare. Baserad på den verkliga berättelsen om
en smått excentrisk, egen, lättälskad professor från
Cambridge som uppfann datorn och räddade miljoner
människoliv i andra världskriget, men som själv straffades
för sin sexuella läggning.

Grej:
Vinylskivor
Hipster-Spotify. Ett billigare alternativ än
flyget till Berlin och ett mer realistiskt
alternativ än tidsmaskinsresan till 1977. Skaffa
dig en vinylspelare, åk förbi Bengans och köp på dig
ett gäng plattor som farsan hade gillat, plus något mer
modernt - och vips har du en efterplugget-aktivitet bättre
än Fresh Prince, mackor och O’boy. Schysst ju.

Huvudsamarbetspartners:

Grafik:
Fotografi: Julia Fuentes
Layout: Jesper Willman
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Lär känna nya Players
Vem skulle du vilja vara för en dag och
varför?
Eftersom jag helt och hållet saknar kreativ
talang skulle jag vilja vara konstnären
Henri Matisse, för då skulle jag kunna
måla av all skönhet jag ser här i världen.
Viktor Trollsten
Överste Grek
Spanska SPREK

Favoritbok?
En sorts kärlek av Ray Kluun
Musikalbum?
Genius needs company- Ray Charles

Edvin de Klerk
Ljud & Ljus
REK 3

Vad skulle du inte göra om du vann
10 miljoner kr?
Vinna 11 miljoner. HEHEHEHE

Vem skulle du vilja vara för en dag och
varför?
Oliver Sjökvist, med skräckblandad
förtjusning skulle jag faktiskt vilja
tillbringa en dag i hans huvud.

Therese Josefsson
Push & repro
REK 3

Joachim Eriksson
Vice Ordförande
Kassör
Fristående/REK4

Per Andreassen
Push & repro
REK 4

Vem i nuvarande Players är du och varför?
I nuvarande Players är jag Adam Skhiri
eftersom jag ser mig själv som en stark
kandidat till hans utskottspost. Det blir
stora skor att fylla men med hans
vägledning är allt möjligt.

Malin Anderstedt
Info
REK 2

Min allra första Facebook-status?
“jag pratar i telefon”

Oliver Sjökvist
Öl & Bar
REK 3

Axel Hallinder
Spons
Spanska SPREK

Vad skulle du INTE göra om du vann
10 miljoner kr?
Spara #yolo

Favoritbok:
Mamma Mu och Kråkan
Vem skulle du vilja vara för en dag och
varför?
Drottning Silvia för att hon har en sådan
utomordentligt bra klädsmak.
Vem skulle du vilja vara för en dag och
varför?
Jag hade velat vara Hanna Jirskog i G3 på
NHs dansgolv för en kväll eftersom hon
dansar som en kung!

Elina Ulvsbäck
Spons
REK 3

Musikalbum:
”Kaviar, Sånglekar och Tigerjakt” med
Mora Träsk
Film:
Sagan om ringen-trilogin, BAKLÄNGES.
En liten grabb som hittar en ring i en
vulkan för att sedan gå hem igen.

Playahead:
Lillemannen_King

Vem skulle du vilja vara för en dag och
varför?
Vem skulle inte vilja vara Zlatan?
Vilken dröm att både få vara kaxig, rik
och respekterad samtidigt.
Musikalbum:
Hitz for Kidz vol. 28

Vem i nuvarande Players är du och varför?
Lars Samuelsson, för att vi båda är två
riktiga kanonkillar.

Favoritbok:
”The Game”, om den hade funkat….

Vem skulle du vilja vara för en dag och
varför?
Leonardo DiCaprio, Ja varför inte

Vad skulle du inte göra om du vann 10
miljoner kr?
Om jag vann 10 miljoner skulle jag inte
bo kvar i korridorsrummet. Stora delar av
pengarna hade gått till att köpa köpoäng.

Favoritbok, - musikalbum, -film:
Alla Harry Potter
One Direction – Midnight
Memories (stolt Directioner)
Alla Harry Potter

Rebecca Schäder
Ordförande
Spanska SPREK

Vem i nuvarande Players är du och varför?
Filip Beijbom, det känns som att vi tänker
rätt lika och är jordnära personer båda
två. Och jag följer hans fotspår som ljud
och ljus.

Vem skulle du vilja vara för en dag och
varför?
Edward Blom. Smält ost med vitt vin på
bakfyllan passar mig utmärkt!

Favoritbok:
Att förstå externredovisning,
Faktabok, av Gunnar Eriksson

MSN:
edde-skate94@msn.se

Vem i nuvarande players är du och varför?
Lol enkelt, Adam Fröman såklart. Vi båda
är kungar på att backa med släp.

Min allra första FB-status:
”precis kommit hem från en
klasskamp där man ramlar och slår i
huvudet i dragkampen och tappar
idiotpinnen under stafetten”

Vem skulle du vilja vara för en dag och
varför?
Zlatan. Han verkar ha det ganska soft.

Vad skulle du INTE göra om du vann 10
miljoner kr?
Jag skulle inte handla produkter av
Eldorado.

Min allra första Facebook-status?
Elvira är bäst.

Kan du berätta mer om Elvira?
Haha varför Elvira är bäst är än idag ett
mysterium. Men jag vågar nog påstå att
Elvira var lite av en drömtjej, kanske till
och med min första olyckliga kärlek!

Efter timmar av intervjuer och långa urvalsprocesser har Players tillslut lyckats
simma genom högarna av ansökningsbrev för att presentera sina efterträdare.
Med stor stolthet kan Drömmen exklusivt publicera de första intervjuerna.
Under namnet ”Blöjers” ska de lära sig Allt från hur man lägger upp YOLOiga bilder
på My story med texten “inga konstigheter” till hur man marscherar i takt med
solglajjer innan de tar över som fullfjädrade Players inför Nolle-P 2015.

Podcast:
SR Ekonomiekot Lördag
Ebba Ellman
Sittning & Gyckel
REK 3

Vem i nuvarande Players är du och varför?
Jag önskar att jag hade varit Sandra för
att hon är den snyggaste mamman och
har linkans finaste leende!

Vem i nuvarande Players är du och varför?
Helt klart Sofia för att mitt största
intresse också är klockor och urverk.
Try me, jag kan det mesta.

Vem skulle du vilja vara för en dag och
varför?
För en dag hade jag velat vara Snövit för
det hade varit kul att gå runt och sjunga
hela dagarna med massa djur. Och bo
med sju killar. Nice.
Ellen Kronstam
Vice Grek/spons
Spanska SPREK

Playahead: ellizan, men bytte senare till
ett coolare: LNK
Msn: ellen_tusse@hotmail.com
(tusse = min första katt)

Musikalbum:
Spice Girls - Greatest Hits

Favoritbok:
50 shades of grey (vadårå?)

Film:
Legofilmen

Vem i nuvarande Players är du och varför?
I nuvarande players skulle jag vara Sofia
för jag är också crazy cat lady och jag
kan inte leva utan katter, så är det bara.
Annars skulle jag vara min mamma Elin
för jag har hört att vi är lika färska på att
dricka.

Min allra första Facebook-status?
”Is in Manchester J”

Johan Dennelind
Civilekonomen Johan Dennelind är en av de starkast lysande stjärnorna på den
svenska näringslivshimlen. I intervju med Drömmen berättar Telia Soneras VD om
framtidsdrömmar, studenttips och vikten av att ha roligt.
Text & intervju: Joachim Hörnqvist, Foto: TeliaSonera

Efter jobb på flertalet positioner inom Telenors organisation, varav många år i Malaysia, blev
Sydafrika det sista stoppet på Dennelinds utlandsturné. Jobbet som VD på Telia Sonera var
till slut det som fick Johan Dennelind med familj att flytta hem till Sverige igen hösten 2013.
Tillbaka till företaget där allting började med en trainee-plats för ganska precis 20 år sedan.
Dennelinds framgångar till trots är det tydligt att det inte är någon uttalad målbild eller en i
förtid utstakad väg som har tagit honom till toppen. Att leva i nuet och göra det han tycker är
roligt är receptet på framgång. Allt började med civilekonomutbildningen i hemstaden Örebro.

> Efter examen tänkte jag aldrig på karriären - det gör
jag nog inte nu heller. Jag gör det jag tycker är kul tills
det inte är kul längre. Eller tills jag har gjort det jag kan
inom det uppdrag jag har haft. Sen skall någon annan
ta det vidare. <

En tävlingsinriktad lagspelare som är duktig på att hitta
bra folk att jobba med. Det är de egenskaperna Johan
Dennelind använder som förklaring till sin framgång. Att
vara orädd tillsammans med sin nyfikenhet är vad som
hela tiden tillåtit honom att utvecklas.

Trots det avslappnade och delvis planlösa intrycket
Johan Dennelind ger av sin karriär hävdar han dock att
man ska följa sin inre kompass. För hans egen del har
det inneburit eftersträvan att ha kul, söka sig till bra
chefer, våga testa nya saker samt att njuta av det han
håller på med.

När Johan Dennelind försöker blicka framåt på ett
personligt plan är det inga storslagna planer eller
enorma drömmar han presenterar utan mer ett
klargörande att saker oftast blir som det blir och att
man bör ta dem som de kommer.

Telia Sonera har tydliga ambitioner och mål om vad
de ska uppnå gentemot deras fyra huvudintressenter:
ägare, kunder, anställda och samhället. De har en
spännande och händelserik framtid framför sig.
> Det är stora omställningar som pågår. Vi investerar
kommande åren 15-18 mdr SEK per år för att bli det
bästa samt mest omtyckta och respekterade bolaget
på de marknader där vi är närvarande. Vi bygger nya
generationens telekombolag, vilket är helt annorlunda
än vad det var igår. <
Telia Sonera ska bli snabbare, bättre och mer fokuserat
på vad kunderna vill ha, både nu och i framtiden.
Dennelind påpekar också vikten av att återbygga det
tilltufsade förtroendet för företaget efter de senaste
årens muthärva i bland annat Uzbekistan. En härva
som ledde till tidigare VDn Lars Nybergs avgång i
februari 2013.
De senaste åren har Telia och Dennelind pratat öppet
om svårigheterna i länder som just Uzbekistan där
mutor historiskt sett ofta varit mer regel än undantag.
Tack vare en väl genomarbetad beslutsprocess kan
ledningen avlasta individerna från risker och problem
som kan uppstå, allt med ett tydligare etiskt ramverk
som stöd.

> Jag planerar väldigt lite runt framtiden eftersom
det ändå aldrig blir som man tänkt. Jag vill fortsätta
att ha kul på jobbet, se världen, lära mig mer och
förhoppningsvis få vara pigg och kry nog att se mina
barn växa upp och lyckas med sitt. <
Bland fritidsintressena återfinns förutom familjeresor
även sport varav en hel del golfspelande. Trots att
han själv hävdar att hans största svagheter är att han
är ostrukturerad och otålig ser han varje vecka till
att planera in 2-3 träningstillfällen och att hela tiden
försöka maximera sin vakna tid för att lyckas ha
utrymme för familj, vänner och fritidsaktiviteter.
Johan Dennelind berättar om sina styrkor, svagheter
och vad för kompass som hjälpt honom välja väg genom
karriären. Överlag är det lugnande svar som poängterar
vikten av den personliga resan och att hela tiden
utveckla sig själv, en resa med glädje som färdbränsle.
> Oroa dig inte för vad du skall göra om 10 år.
Var nyfiken. Bli duktig på flera saker och på att kunna
parera när det oväntade sker. Njut av studietiden
med fest, vänner och kunskap. Många blir vänner och
nätverk för livet. <
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Ålder:
45
Bor:
Stockholm
Huvudsyssla:
måste väl bli VD antar jag….:)
Pluggade:
Civilekonom, MSc, Örebro
examen 1994
Lön:
14 miljoner kronor per år
På fritiden:
Resa, sporta, äta, umgås – som
de flesta gör antar jag
Motto:
”var nyfiken” – ”allt kan bli bättre”

SIMONS KULTURFRÅGOR
Johan Dennelind berättar
om sina favoriter!

Böcker:
Gillar Jo Nesbøs alla om
Harry Hole (när jag läser
blir det deckare och aldrig
managementlitteratur…)
Filmer:
Pink Panther 1 och 2 med Steve
Martin. Grym för barn och vuxna
då man skrattar åt samma scen
men av olika skäl…
Album:
Det blir ”The River” med Bruce.
Jag hade ett grymt år i USA
1986/87 i hans hemtrakter
New Jersey.
Podcast:
Värvet

Willman – så kan man

STUDIETIPS

-Spara pengar som en riktig smålänning
Text: Jesper Willman

Ny termin och nya kurser vilket innebär att vi i Utbildningsutskottet vill hjälpa till med tips som gör att det går lite lättare
att plugga. Tipsen är från gamla studenter och sammanställningar från kursutvärderingar. Lycka till med studierna och
kom ihåg att det kommer gå lättare nu när våren är på väg med värme och sol.
Text: Emma Björkman

REK 1
Tips inför Statistik A

SPREK 1
Tips inför Externredovisning

*Ett räkneexempel*

Gå på alla föreläsningar, föreläsarna är mycket kunniga i
ämnet och är pedagogiska i sitt sätt att lära ut. De är även
till stor hjälp för att kunna lösa inlämningsuppgiften Intertrade.

Kursboken i statistik A är skriven för just denna kurs vilket
underlättar pluggandet. Den går på ett bra och noggrant sätt
igenom alla olika formler som ingår i kursen så läs i den och
använd som ett uppslagsverk.

Använd kurslitteraturen som ingår, den är väl anpassad efter
kursen. Övningsboken innehåller ett stort antal övningsuppgifter som har utförliga svar. Se till att arbeta med övningarna
kontinuerligt så att du ligger i fas med planeringen, du kommer
kunna hänga med mycket bättre då eftersom många moment
bygger på varandra.

Tidigare studenter har i början av statistikkursen tyckt att det
varit svårt att förstå och hänga med i alla formler som gås
igenom, men ta det bara lugnt. Allt kommer falla på plats när
du har givit det lite tid att mogna. Till varje kapitel finns det
övningsuppgifter med lösningsförslag som är bra att göra eftersom det ökar förståelsen för när och hur man ska använda
formlerna.

Utnyttja de räknestugor som finns inlagda i kursen. Du kan sitta
själv och göra uppgifter i lugn och ro och om du behöver hjälp
finns lärarna tillgängliga för att svara på frågor som dykt upp.

Inför lektionerna är det bra att ha försökt lösa uppgifterna
som läraren redovisar under lektionerna. Även om du inte
förstår hela uppgiften eller kanske till och med gjort fel så är
det mycket bättre än att inte ha tittat alls på dem. Genom att
redan ha funderat på en lösning så är det mycket lättare att
förstå och hänga med i den lösning som läraren ger.

Småland, landskapet där hårt arbete och slit värderas högre än en universitetsexamen. Att vara redig
och icke-märkvärdig är klassiska motton nere i de mörka och djupa skogarna. Det som nästan alltid är
återkommande för en smålänning är att alla ser dem som snåla. Frågor som exempelvis ”lär era föräldrar er
att vara snåla redan som barn?” eller ”är era madrasser gjorda av pengar?” får smålänning ständigt stå ut
med. Personligen ser jag mig inte som snål utan som ekonomisk. Småland har gjort sig kända för sin flitighet
och sin entreprenörsandan och det har länge präglat samt stärkt regionen. Ingvar Kamprad och Gnosjöandan
är perfekta exempel på detta. Viktigt för en smålänning är att han aldrig tar något, utan att han alltid lånar,
oftast på obestämd tid.
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Fråga alltid
om man får
ta mer!

5

Allt som ingår i
hyran måste
utnyttjas till max,
betalar man för det
måste varje krona
värdesättas

5

McDonald’s app,
skaffa flera konton
så du kan använda
samma erbjudanden
flera gånger

1

Ber någon dig
om en tjänst?
Fråga alltid vad
du får för
besväret!

Intertrade kan ibland kännas som en tung uppgift att ta sig
igenom men genom att aktivt arbeta med databokföring får
du en djupare förståelse av ämnet och du kommer inse att du
omedvetet faktiskt har tentapluggat.

Gå på laborationerna som finns även om ni tycker de känns
lätta. De kommer ge en mycket bra grund inför statistik b där
en stor del av kursen baseras på uppgifter som ska lösas i
datorprogrammet Minitab som ni får lära er på laborationerna. Se det alltså inte som slösad tid att gå dit!

REK 2
Tips inför Marknadsföring

SPREK 2
Tips inför Internationell ekonomi

$ £
-0,1% €

EUR/SEK 9,5686

Skriv ut powerpointpresentationerna på halva A4 papper och
ta med till föreläsningarna. Dessa innehåller tomma grafer
vilket gör det lätt och smidigt att rita och göra exakt som
läraren gör på tavlan. Detta gör att du slipper stress när man
själv ska rita upp graferna i sitt kollegieblock och kan istället
verkligen fokusera på det som sägs och förklaras på tavlan.

I kursen ingår det case-uppgifter som ska lösas och redovisas.
Se till att vara väl förberedda när de ska redovisas. Gå igenom caset, det är bra att göra det i grupp för att få flera se
olika lösningar på problemen. För att lättare kunna lösa problemen är det bra att ha läst in sig på den litteratur som ingår.

Föreläsarna och lärarna är mycket kunniga och undervisar på
ett pedagogiskt vis så försök att gå på föreläsningarna.
Förbered dig och försök lös uppgifterna till övningstillfällena,
detta gör det lättare att hänga med under genomgångarna.

Eftersom det är obligatoriskt närvaro på seminarierna är det
bra att försöka gå på dem. Missar du ett seminarium får man
en kompletteringsuppgift men missar man fler får dessa tas
igen nästa gång kursen ges.

Köp färgpennor för att ha till föreläsningar, lektioner och eget
plugg. Genom att ha färgpennor i olika färger blir det lättare
att särskilja alla olika grafer som ritas.
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10

1

5

Fråga alltid om
stället du handlar på
har studentrabatt,
rabatter är till för
att användas

Låna aldrig ut
något, hyr istället
ut till en rimlig
summa

Glöm inte dra
bonuskortet
på ICA eller
COOP!

5

1

5

Spara in på
kaffebönor och
filter genom att
återanvända samma,
byt bara till nytt när
du får besök!

10

1

10

Ute och fikar?
Ta med en termos
och fyll på om
påtår ingår

Ta alltid med
egna kassar
när du ska
handla

Spara
potatisskalen,
tillaga i ugnen,
gott som snacks

5

Ingår inte el i hyran?
Ta med alla
elektroniska prylar
till någon annan och
ladda dem där

1

Påminn aldrig
den du lånat
pengar av om en
skuld han eller
hon glömt bort!

1

Kan du sälja
något och tjäna
på det, gör det
för guds skull!

Kom ihåg
gratis är
ALLTID
godast!

5

10

Går det att pruta
eller få rabatt med
en kupong, använd
denna möjlighet

1

Tomt i kylen?
Besök exempelvis
Maxi en fredag
och prova alla
smakprov

Pengar trivs
bäst i madrassen,
högriskplaceringar
och dylikt är inte
att föredra

Släng inget,
det kan vara
bra att ha!

60,2 USD/Barrel

OMX PI 532,84

Se till att börja med projektet i tid. Det tåls att säga många
gånger men av tidigare studenters erfarenheter är det bland
det viktigaste av allt att börja i tid. Det finns många fördelar
med det; ni blir inte stressade på slutet, ni hinner genomföra
arbetet ordentligt och minimerar risken för slarv.

1

Gå på krogen
innan de börjar ta
betalt för inträde

5

Få andra att bjuda
dig på alkohol och
säg att du tar nästa
(oftast har de glömt
det till nästa dag)

Avslutningsvis kan sägas att en sparad krona alltid är en tjänad krona.

5

1

Bestäm det
pris du anser
rimligt och ge
dig inte förrän
säljaren gått
med på att

Låna gärna andras
saker, går de sönder
eller skadas skyll
på att dn redan var
trasiga

10

När du swishar,
skicka bara
sms:et

5

5

Bibliotek är till för
att användas. Varför
köpa böcker när man
kan låna dem gratis?

Ha alltid en fickplunta
i innerfickan
(visitering i Sverige är
nästintill obefintlig)

10
Fråga alltid

1

Spela gärna ut
olika företag mot
varandra (bolån,
försäkring m.m.)

efter Wi–Fi

Efter den excellente Gustaf Bogered som
näringslivsordförande så är det nu min tur
att försöka fylla hans skor. Vi i näringslivsutskottet har mycket roliga projekt på gång
och det kanske mest spännande är att vi
håller på att starta upp en caseskola. När
ni läser det här är den förhoppningsvis i
full gång med att planera massa roliga och
utvecklande events. Sedan håller vi på att
starta upp Excelskolan. Kunskaper inom Excel
är något som är högt efterfrågat inom näringslivet och vi LiU-ekonomer har fått en viss kritik i att vi saknar tillräckliga kunskaper inom
området. Så det är något jag varmt skulle
rekommendera er i att vara delaktig inom.
Sedan kommer våra partners att fortsätta
hålla sina föreläsningar framöver, håll
utkik efter dem! Ha det gott nu, så syns vi på
Suntrip! /Oscar ”nye Bogered” Walfridsson

När förändringens vindar blåser finns det de
som bygger vindskydd och de som bygger
väderkvarnar. Det senare är min förhoppning
om vad årets styrelsearbete kommer att
spegla. Med ett nytt år och nya möjligheter har
jag tagit över efter Sophie som ordförande för
marknadsföringsutskottet, något jag gjort
med skräckblandad förtjusning.

Framöver bjuder näringslivsutskottet på
en mängd inspirerande föreläsningar samt
lärorika workshops. Under våren kommer
även våra huvudsponsorer, SEB och Deloitte
anordna en partnerdag för alla oss medlemmar. Just nu och framöver i vår sker det en
mängd spännande saker i vårt utskott. För att
inte missa något så råder jag er att titt som
tätt hålla utkik på ELINs facebook-sida, i ELIN
News och på vår hemsida, elin.se.

Ha det fint!
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Nästkommande event är i traditionell anda
Oss Ekonomer Emellan, som sker den 28
mars. Ett helgdagsarrangemang tillsammans
med vårt nära besläktade program, Industriell
Ekonomi. Lekar och tävlingar står på agendan
för att sedan på kvällen avslutas med en underhållande sittning tillsammans med våra
kära kusiner.

Ha en fantastisk vår så syns vi!

Till sist är det dags för terminens höjdpunkt,
den årliga ELINpiaden! En helhelg den 8-9
maj bestående av togafest, lagtävlingar och
många minnesvärda upplevelser, allt i äkta
grekisk anda. Vi hoppas ni alla är lika taggade
och förväntansfulla som vi är inför den händelserika vår som väntar!

Ordförande
Clubutskottet
Josefin Jangälv

Hallihallå underbara medlemmar!

Hej!

Måste först bara säga hur otroligt roligt det
känns att nu ta över som internationellas
ordförande. Och vilken fantastisk vår vi har
framför oss ingen februari-depp här inte bara
internationella-pepp.

Vårterminen har dragit igång och vi i utskottet
planerar inför flera olika saker som kommer
att ske under terminen. I februari är det dags
för studentundersökningen och då kommer
det att hända mycket på universitetet så då
gäller det att hålla ögon och öron öppna och
självklart svara på enkätundersökningen.
Sedan är det dags för er att söka till tävlingen
SM i Ekonomi för att tävla mot universitet i
Sverige för att göra upp om titeln som svenska mästare i ekonomi. Under våren kommer vi
också tillsammans med näringslivsutskottet
att hålla i en Excelskola. Emma, informationsansvarig, har även i detta nummer utav
drömmen skrivit ihop tips inför kurserna som
går nu som ni kan ta hjälp av. Filmprojektet
är i rullning och projektgruppen arbetar på för
fullt och förhoppningsvis kommer filmen att
bli klar denna termin så det är mycket att se
fram emot denna termin!

I mars kommer vi att för första gången att
anordna en internationell sittning för våra
SMIO-studenter tillsammans med I-arnas
mastersstudenter. För att även de får se hur
kul en student sittning kan vara.

Glöm inte att gilla ELIN på Facebook och
Instagram!
2:e vice Ordförande
med näringslivsansvar
Emmie Tisell

Ett välförtjänt jullov senare är vi återigen samlade i vår kära studentstad med en fantastisk
spännande vår framför oss. Kaninfamiljen har
under jullovet utökats och Players kan stolt
presentera sina nya små Blöjers. Vi tvivlar inte
en sekund på att detta underbara gäng kommer göra ett riktigt kanonjobb!

För internationellas del så startade vi vårterminen med att välkomna tillbaka alla som
varit utomlands med ett utlandsmingel, där
de yngre årskurserna fick ställa frågor inför
sitt kommande val av utlandstermin. Mycket
lyckat och uppskattat av de som var där.

Den nya kravalltröjan för ekonomerna hittar
ni nu i LiU-store. Den är snabb och kvalitativ. Men hemlisen är att det är bara när det
verkligen gäller. Att den rätta vägen till ELINs
medlemmars hjärtan är genom magen är nog
däremot allmänt känt, och därför kommer det
snart att landa nytt ELIN-godis i expen. Är det
trots allt mammas köttbullar du saknar mest,
läs då mer om hemmissioneringen på sida
35. Med blickarna framåt har vi i marknadsföringsutskottet precis påbörjat arbetet inför
höstens civilekonomväska, vilket är otroligt
roligt.

Med det sagt vill jag hälsa alla varmt välkomna tillbaka till en spännande och rolig vårtermin. Kom gärna fram och säg hej eller ställ
frågor om ELINs näringsliv, jag ska svara er så
gott jag bara kan. Vi ses i vinterkylan!

Hoppas ni är lika förväntansfulla inför våren
som vi i Club är! Vi är just nu mitt uppe i vår
invalsperiod där vi ska välja in tre nya projektledare för vårens event och några nya ansikten till e-pub. Vi har också så smått börjat
planeringen av dessa tillställningar. Vi har lagt
Åre och snön bakom oss efter en fantastisk
vecka av skidåkning och annat kul och ser
nu fram emot varmare, ljusare tider och nya
clubutskottsmedlemmar!

Den 30 maj är det dags för den årliga beachvolleybollturneringen i Trädgårdsföreningen!
Samla ihop ett lag och kom och spela i det
soliga maj-vädret eller heja fram ditt favoritlag
till den prestigefyllda segern! Dagen avslutas
med Majraj som anordnas av Players. En riktig
heldag innan det välförtjänta sommarlovet!
Ordförande
Näringslivsutskottet
Oscar Walfridsson

Det är med frusna tår men glädje i hjärtat jag
äntligen är tillbaka i Linkan. En termin har
spenderats i Chicago men nu känner jag både
redo och taggad på att ta mig an rollen som
2:e vice ordförande.

Nytt år, nya festligheter!

Det här året kommer vi att satsa på Valborg i
gamla kära Linkan så glöm Uppsala och Lund
i år och fira istället med ELIN Club i trädgårdsföreningen! Mer info kommer inom kort!

Ha det gott!

Hej mitt vinterland,

Hej alla glada ekonomer!

Ordförande
Marknadsföringsutskottet
Julia Hellerstedt

Sen har vi självklart Play for Charity att se
fram emot den 21 maj. Projektgruppen är tillsatt så nu är det bara full fart framåt. Det var
ett uppskattat event förra året och jag tror inte
att ni kommer bli besvikna i år!
Vi ses osv!

Ordförande
Playersutskottet
Jessica Liljestrand

Kram på er!
Ordförande
Internationella Utskottet
Caroline Berndtson
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Ordförande
Utbildningsutskottet
Frida Dalros Sköld

En himla Maaß(a) kärlek
Text: Nathalie Gawell

Universitetet är inte bara en plats där man studerar, festar och tar sin examen. Som ni kanske noterat är det många
som även träffar sin stora kärlek under studiernas gång, närmare bestämt 14 %. Nu ska vi berätta en historia om
två personer som tillhör den andelen. De träffades visserligen inte här på LiU, men det är två personer som har stort
inflytande på våra studier och vår vardag här på universitet.

Allt började 1995. Året då alla satt bänkade framför
Bond-filmen ”Golden Eye” i biosalongerna och året som vår kronprinsessa Viktoria blev myndig och fick börja inta klubbarna.
Men året innebar så mycket mer än så.
Det var året som det hetaste kärleksparet på LiU träffades och
en livslång romans blommade igång.
Han kom från Hamburg i Tyskland. Hon från Sverige. Av en
ren slump hade de båda valt att plugga ekonomi i en känd
tysk studentstad, Göttingen.
Studentlivet där skiljde sig inte mycket från våra dagar här
på LiU. Föreläsning efter föreläsning satt de där och låtsades
lyssna, men precis som här var det egentligen bara nästa
fest som befann sig i tankarna.
Väl hemma i korridoren var det inte heller mycket annorlunda.
Samma gamla människor och samma gamla irritationer på
de som inte diskat efter sig.
Han var den som flyttade in först av dem. Inte långt
därefter flyttade som tur var den där tråkiga killen i rummet
bredvid ut. Beskedet om att det nu var det dags för en ny kamrat i korridoren spred sig snabbt. Denna gång en utbytesstudent. Men det han inte visste då, var att denna utbytesstudent
kom att bli så mycket mer speciell än någon man bara delar
sällskapsrum med.
Den nya utbytesstudenten visade sig vara hon. En ung blond tjej
från Sverige. Första gången de träffades var i det gemensamma
köket. Han lyckades kläcka ur sig ett stelt hej när hon kom in
genom dörren. Tillbaka fick han endast ett blygt leende.
När de senare fick reda på att de läste samma kurser så fick de
mer att prata om. På knagglig engelska blandat med lite tyska,
som berodde på nervositeten hos dem båda, utbytte de lite ord
här och där. Eftersom han känt de övriga i korridoren en lite
längre tid så bjöd han in henne till förfesten de skulle ha innan utgången som ägde rum varje torsdag. Därifrån är det inte
svårt att förstå att han och hon började umgås mer och mer
med varandra. De umgicks tillsammans med andra vänner men
även på tu man hand. De upptäckte att de båda hade ett stort
intresse för tennis. En sport de utövade mycket och fick på så
sätt chans att vara lite för sig själva. Efter att ha umgåtts med
varandra konstant i några månader så ledde det ena till det
andra och det utvecklades till slut till en het romans mellan
dem.

Trots att tiden på universitet är underbar, kommer problemen
när man väl tar sin examen. Vad ska man göra då? Har man
samma framtidsplaner? Var ska man bo?
Men i denna historia hade både hon och han stort intresse för
att resa och efter att ha bosatt sig i både München och Lübeck
i några år, valde de slut att bege sig tillbaka till hennes
hemland, kära fina Sverige och inte i vilken stad som helst utan
i den stad där idéer bli verklighet. I den stad där ett av Sveriges
största universitet återfinns. I den stad där ekonomstudenter
på torsdagar köper billiga drinkar i barerna på NH. I Linköping.
Här började de båda jobba på vårt universitet, där A-huset
under tentastressen blir vårt hem.
Tänk er att dessutom få träffa er livs kärlek under
oväntade tillfällen varje dag. För alla vet väl hur det känns att
se den där snygga från kravallen i skolkorridoren, visst pirrar det lite extra i magen när hen hälsar på en? Tänk att få
uppleva det varje dag! Det får vårt kära kärlekspar. Som
studievägledare är hon, Malin Gröndahl-Maaß, en viktig
del av våra studier och framtidsplaner. Och som tyska- och
ekonomilärare är han, Stefan Maaß, en viktig person för Tyska
SPREK-eleverna och deras möjlighet att klara sig utomlands en
termin eller två.
Det var på detta sätt som Maaß-paret träffades och hamnade
här mitt ibland oss. Så tro det eller ej men kanske är det inte så
omöjligt som man kan tro att finna kärleken på Campus.
Trots att Alla Hjärtans Dag redan varit för i år, glöm inte att han
den nya i korren kanske är ett riktigt kap eller att hon du stirrat
på under föreläsningarna i snart ett år kanske är ditt livs kärlek.
Sprid Maaßa kärlek helt enkelt.
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ORDFÖRANDERIET
Det var en kall januaridag som jag övergav familjens årliga rensning av garaget för att gömma mig bakom
min datorskärm och skriva denna ledare. Jag började med att fråga mig själv: Vad vill ELINs medlemmar att
jag ska skriva om? Vad vill de ha ut av det kommande ”ELIN-året”? Vad förväntar de sig av mig? Frågorna
blev många och till slut gick jag in i den Dropboxmapp som min företrädare Erik lämnat efter sig som stöd
till mig.
Efter en stunds letande finner jag definitionen:
Ordförande delar det ekonomiska ansvaret för föreningen med skattmästare och är ytterst strategiskt
ansvarig för föreningen i helhet.
Diffust och tråkigt kan tyckas, men jag ser det som ett härligt och brett mandat!
Mitt kommande år som ordförande har alltså väldigt få nedskrivna ”måsten” och jag inser att det är mycket
upp till mig att göra någonting av året. Självklart kan jag och övriga styrelsen jobba ett helt år för vad vi tror
att ni medlemmar vill, men det är överlägset bättre om vi jobbar för något som vi faktiskt vet att ni vill! Jag
öppnar den, från julen kvarblivna, Aladdinask som står på bordet bredvid mig och tar mig en chokladbit. Det
enda jag kan konstatera just nu är att jag för stunden bara vet att jag faktiskt INTE vet vad ni skulle vilja att
jag skriver om.
I år var vi 8 stycken nya styrelsemedlemmar som den 31 december, mitt på tolvslaget, stod på lite skakiga
ben. Självklart inte bara på grund av champagnen, utan även på grund av det arbete som nu väntar oss nu
under 2015. Nu när några veckor har gått bär benen bättre, men vi blir ständigt påminda om att vi faktiskt
inte är några proffs.
Jag håller nu på att anta en ny roll, och som alltid så vill man göra sitt allra bästa. På samma sätt som man
som liten kämpade för guldstjärnan i läxboken vill jag kämpa nu. Jag vill jobba för att ni ska få ett föreningsår
att minnas och därför vill jag att ni utmanar mig och den övriga styrelsen. Utmana oss genom att berätta för
oss vad ni vill att vi ska göra och vad ni vill att vi ska arbeta mot!
Aladdinaskens översta lager är nästan slut och jag funderar om man får ta från det undre laget. Att vara
engagerad i ELIN är faktiskt lite som att få ta ifrån det undre lagret, man får helt enkelt lite mer av det goda.
Det finns ett stort utbud och nästan alla kan hitta något som den gillar. När jag för 1,5 år sedan, den första
dagen på Nolle-P, skulle gå med i något som hette ELIN så förstod jag inte riktigt var det var. Men efter ett
oförglömligt Nolle-P, var jag ”hooked”. Under hösten var jag med i näringslivsutskottet och under våren höll
jag i Play for Charity samtidigt som ÖF-äventyret började. Linköping är idag inte bara mitt hem, utan också
en stad jag känner mig väldigt hemma i, mycket tack vare ELIN.
Mitt löfte till er under 2015 blir att jag ska göra allt jag kan för att få ert föreningsår så bra som möjligt.
…och jag lovar att aldrig vara den som ligger bakom att ”trillingnöten” ur ELINs Aladdinask tas bort.

Sofie Åsell,
Ordförande ELIN

Prokrastinering
-En text om att skjuta saker framför sig

Hur blir man nu ordis?
Som ni vid det här laget kanske redan vet lade Valberedningen, i och med Februarimötet, fram en motion
kring ELINs valprocess till ELIN:s Styrelse och Förtroendevalda. Detta med syftet att förbättra strukturen på
processen där vi i Valberedningen dessutom skulle få möjlighet att förbättra kvalitén på samtliga intervjuer
vi genomför med kandidater. Med mer tid till varje kandidat samt med ökat utrymme för diskussion är vi övertygade att den nya valprocessen kommer innebära att Valberedningens funktion i ELIN kommer utnyttjas
optimalt. Därmed kommer vi kunna leverera grundligare material för er medlemmar då ni står inför era
beslut om vilka som ska bära ELIN:s namn vidare mot nya framgångar.
Dock innebär ju förändring att vissa frågetecken och förvirringar kan uppstå, åtminstone till en början.
Därför utnyttjar vi nu en sida i Drömmen för att ge oss på ett försök till förtydligande av vad det är vi faktiskt
ämnar förbättra:
Valprocessen inleds, precis som tidigare, av en kandideringsperiod. Kandideringsperioden varar i en vecka
för att sedan övergå till en vecka då Valberedningen ges tillfälle att träffa alla kandidater för intervju. Under
denna vecka finns ej möjlighet att kandidera. När processen därefter påbörjar sin tredje vecka presenteras
Valberedningens nomineringar. I detta skede presenteras alltså enbart de nominerade kandidaterna och
det är under denna period alla medlemmar har möjlighet att motkandidera eller nominera annan medlem
om man anser sig själv eller någon annan vara bättre lämpad för posten i fråga. Detta innebär med andra
ord att även de kandidater som sökt under den ordinarie kandideringsperioden under denna period kan
välja att antingen gå vidare i processen genom att motkandidera eller att avsluta sin process utan att offentliggöras.
Med detta upplägg följs motkandideringsperioden av ett valmöte där samtliga kandidater ges möjlighet att
presentera sig för ELIN:s medlemmar, varefter två veckor röstningsperiod påbörjas.
Vi i Valberedningen är övertygade om att ovanstående förändring innebär en förbättring av ELIN:s valprocess där vi får förbättrad möjlighet att lyfta fram vår nominering, samtidigt som Ni Medlemmar ges möjlighet
att lära känna samtliga kandidater innan ni bestämmer Er för vem Ni vill rösta på!
Förhoppningsvis har vi hjälpt till att räta ut de frågetecken som denna förändring kan innebära. Har ni fortfarande funderingar och tankar kring det nya upplägget på ELIN:s valprocess så tveka inte att höra av er till
oss. Syftet med Valberedningen är ju att hjälpa samtliga ELIN:s medlemmar kunna få en så bra bild av alla
kandidater som möjligt och vi besvarar därmed glatt alla frågor ni möjligtvis kan ha om ELIN:s valprocess!

Text: Joel Daver

2015. Vi har ett nytt år att se fram emot, nya prövningar men också en möjlighet till
förändring. Deadline för årets första Drömmen-krönika närmar sig med stormsteg.
Den här gången är böckerna införskaffade i tid och omtentorna är avklarade. Det
här året är det fullt fokus på studierna som gäller. ”I den här kursen ska jag hänga
med från början”, tänker man och ger sig tidigt en oförtjänt klapp på axeln. Känner
du igen dig?
Tre veckor kvar till tenta. Jag har varit på alla föreläsningar och ligger bara ett kapitel efter
i boken. Det här är inte omöjligt att lära sig, ett VG känns långt ifrån ouppnåeligt.
Två veckor kvar nu. En kravall och en missad fredagsföreläsning. Man måste ju ändå få
leva, eller hur?
Kammade noll på duggan, mina chansningar till svar gick inte hem. Kanske
borde ha pluggat istället för att kolla ”Die Hard 2” igår kväll. För sjätte gången.
En vecka kvar. Vad är det här för jävla skitämne? Jag kommer aldrig att få
användning för det här senare i arbetslivet.
En dag kvar. När är omtentan?
02:00, sex timmar kvar. Varför hängde jag inte med från början?
Prokrastinering. Ett medvetet uppskjutarbeteende vilket leder till

Det sägs att det viktigaste är själva igångsättandet. Att ta fram

negativa konsekvenser. Sällan har ett bullbak, tvättkorgen eller

böckerna eller logga in på sin internetbank är det tuffaste hindret,

ett avsnitt ”Cops” varit viktigare än när det är dags att betala

sedan är man igång. Sätt upp delmål och bortse från eller ignorera

räkningarna, söka sommarjobb eller tentaplugga. Vi känner alla

lockelser som mobilen och Facebook. Ser ni vart det här är på väg?

till det, beteendet har följt oss sedan barnsben. Alfons Åberg och

Man ska inte skjuta upp framtiden för nuet, men däremot nuet för

hans ”Jag ska bara…” när hans pappa ber honom gå och lägga

framtiden? Snacka om inskränkning av Nutids-Joels rättigheter.

sig. Hur kommer det sig att vi inte lärt oss hantera detta? Varför
sitter man oförberedd och svettas dagen innan tentan?

Det forskarna vill komma fram till är att om man inte kan
kontrollera sitt uppskjutande, så spelar det ingen roll

“Man ska inte
Denna ”skjuta upp-sjuka” kan fysiologiskt enklast
om du sitter ensam i skolan dagarna innan tentan
skjuta upp framtiden för
beskrivas som att vi belönar oss själva i nuet, snaraeller har stängt av telefonen, du kommer hitta andra
nuet, men däremot nuet
re än att vi belönar vårt framtids-jag. Att bli av med
uppskjutande medel att tillfredsställa din tillfälliga
för framtiden? Snacka
om inskränkning av
berget av smutstvätt belönar mig direkt, men tar tid
prestationsångest med. Nutids-Joel håller inte med,
Nutids-Joels
rättigheter.
från prestationen jag ska göra i framtiden. Alltså ska
han misstänker partiskhet från forskarnas sida.
Nutids-Joel offras för att Framtids-Joel ska frodas. Vad

Väl mött,
ELIN:s Valberedning
Valberedningen@ELIN.se

Varför ska han anpassa sitt liv efter någon annan?

hände med klyschan ”Lev i nuet” och det alltför vältatuerade ”Carpe Diem” (Fånga Dagen)? Går inte det att tilläm-

Oavsett vad jag skjuter upp, och för vem, så bör jag som er-

pa på en stackars student? Kan Alfons skjuta upp så kan jag.

faren prokrastinerare själv ta åt mig av ovanstående vetenskapliga tips. Min deadline passeras om två timmar och vår käre

Forskarna kring fenomenet prokrastinering menar att, i och med

chefredaktör måste således snarast erhålla denna krönika för

att det är ett medvetet beteende, så är det också hanterbart. Vi

godkännande. Dock är det något som förhalar själva inlämnan-

måste försöka se förbi nuet och begripa vad konsekvenserna

det. Jag ska bara ner i tvättstugan först. Och näshåret måste fan

blir om man fortsätter skjuta upp uppgifter. Fine, Framtids-Joel

trimmas. Det kommer faktiskt Framtids-Joel ha nytta av också.

som uppenbarligen är lite narcissistiskt lagd ska be Nutids-Joel
att strunta i sina åtaganden, och slava för Framtids-Joel, eller?
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Nu nalkas våren!
Vinterns kalla klor börjar så sakteliga släppa sitt grepp om vår vardag samtidigt som maskrosor, hundbajs och bleka
underarmar börjar blotta sig för vårsolens värmande smekningar. Eftersom filosofiska dikter som romantiserar kring
vår, värme och blommor är lika uttjatade som studentfester med Gatsby-tema så kommer här vårens alla viktiga
datum utan KRUSIDULLER svart på vitt(?).

April

April

April

12

18

20

Barnridning på Valla gård.
PING Niklas Bergman x2.

Klädbytardag.
Naturcentrum i Trädgårdsföreningen.
Googla för mer info.

Häng mé! Allas våran spårvagnsguru
Carl-Henrik fyller 18 år.
Ja det stämmer bra det!

Mars

Mars

Mars

April

April

April

5-7

8

14

21-24

23

24

Kravall. Suntrip.
Beach ’15 invigs.

Internationella kvinnodagen.
#Drömmentarkampen

Melodifestivalen, final.
Heja Samir!

Norrköping International Horse Show.

Eric Saade, Konsert & Kongress.
Biljetter finns på Ticnet.se

Norra Europas största kravall
Utekravallen, UK.

Ölstopet – Torsdagskröken deluxe.

Mars

Mars

Mars

Maj

Maj

Maj

15

17

22

2

8-9

14-17

Sven Wollter gästar Sagas Vänner
Sagabiografen, Potatisstaden aka Mjölby.

Irlands nationaldag St. Patrick’s day.
PING Olivia Hogan.

Linköping FC vs Bröndby
Kvartsfinal Champions League, första mötet.

Planetens bästa människa,
David Beckham firar 40 år. Grattis David!

Kravall. ELINpiaden.
OS för alkoholpåverkade!
(går lika bra att vara nykter)

StudentOrkesterFestivalen, SOF
kommer till Linkan.

Mars

Mars

Mars

Maj

Maj

Maj

26-28

27

28

15

17

21

Kravall. Dömd.
Dart har aldrig varit sexigare.

EM-kval, Moldavien borta i Chisnau.
”Tuff match” enligt Hamrén.

Oss Ekonomer Emellan.
Kul!

Sofie Åsells namnsdag.
Grattis till dig och alla dina namnar.

Syttonde Maj.
Grattis Norge! Grattis Öystein!

Play for Charity
Fotboll, hamburgare och öl,
Välgörenhet i sin finaste form!

Mars

April

April

Maj

Maj

Maj

30

6

9

23

30

31

Ingvar Kamprad
smålänning och grundare av IKEA
fyller 89 år. Grattis!

Borås finest John Gard d.y. fyller 24 år.
Grattis John!

Föreläsning om Carl Larsson
Vår mest mångsidige och populäre konstnär.
Östergötlands museum.

Eurovision Song Contest i Wien.
Heja Sverige!

Majraj
Kul!

Fyra år sedan Erik Falks student.
Bra jobbat Erik!!

En lärarröst har kommit att bli ett återkommande avsnitt i Drömmens fullspäckade
nummer. Utan ramar, restriktioner eller spelregler får en lärare 900 ord att förvalta
helt efter eget tycke. Nu har turen kommit till Gunilla Söderberg, här är resultatet.

En till två koppar kaffe per dag från Baljan, säg en och en halv
kopp i genomsnitt per dag, i 220 dagar per år under 23 år. Det blir
7 590 koppar baljankaffe för ibland fem kronor per kopp och förr
tre kronor per kopp. Med ett uppskattat snittpris på fyra kronor per
kopp blir det hisnande 30 360 kronor till baljan. Undrar om jag
tjänat ihop till en gratiskopp snart, guldkoppen går i år till…
Från Uppsala till Linköping
Baljankaffe med klägg i all sin ära men jag tror inte det var det som
fick en Uppsalatjej som sedan 12 års ålder sommarjobbat vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala att sedan 23 år arbeta i Linköping
vid Linköpings Universitet. Resan gick via Luleå till studier i Umeå och
Stockholm. Därifrån vidare till Gotland för jobb som controller och
därefter tillbaka till fastlandet och Norrköping för jobb som ekonomioch personalansvarig. Efter en period i Basel, Schweiz, så föreföll
ändå Linköping ha mer gemensamt med Uppsala och alltså vara helt
OK.
Om någon skulle ha frågat mig 1992 var jag skulle jobba 23 år senare så är jag helt övertygad om att jag inte skulle ha svarat ”här”. Det
är ju helt sjukt, att en och samma arbetsplats kan erbjuda en sådan
mångfald och omväxling i arbetsuppgifter att man aldrig får nog.
Att det alltid finns något nytt och spännande att göra: utvecklingsprojekt, undervisning, administrativa uppgifter, internationella utmaningar
eller nya kollegor att lära känna.
Studenten i centrum
Men vad vore allt detta om det inte var för er, våra studenter. Att
man efter så lång tid och så många terminsstarter ändå ser fram emot
nästa. Hur verkar de nya studenterna: diskussionsvilliga eller pratiga; reflekterande eller tysta; studiefokuserade eller mer inriktade på
ett rikt studentliv? Vi kände igen er på tjejernas hästsvans och stora
pärlörhängen och killarnas rosa skjortor och backslick.
Det är en stor förmån att som programkoordinator få vara med och
ta emot er när ni kommer till oss vid LiU. Jag försöker så gott jag kan
hjälpa våra nya studenter som inte har tak över huvudet att få ett
korttidskontrakt på en hyreslägenhet. Det är tyvärr inte så mycket vi
kan göra åt den allt svårare bostadssituation som råder i Linköping,
vid höstterminsstarterna. Om du åker på utlandstermin under termin
fem kanske du kan tänka på att hyra ut ditt boende till en nyantagen
student?

En lärarröst
Gunilla Söderberg

Jag har turen att tillsammans med ett lärarlag få undervisa er i Organisation redan under er första termin oavsett om ni går REK eller
SPREK. Det är mycket som är nytt för ”nollan” och de flesta är rätt
så lättlurade men även det hanterar ni galant. Ni lär er snabbt var
lärosalar och baljan ligger samt hur man klär sig till fin- och fulsittning.
Ni lär er också hur man skriver en PM på Universitetet, kanske inte vid
första eller andra försöket, men ni lär er.

Som lärare träffar jag även merparten av er under andra kurser senare på utbildningen. Jag blir alltid lika imponerad av hur ni växer
som studenter och människor under era år här vid LiU. Det gör att
avtackningen i samband med er avslutande uppsats ofta blir en gråtmild historia. Diplomeringen är många gånger sista gången vi träffar
er, uppklädda till tänderna tar ni stolta emot diplomet på Katedralskolans upphöjda scen och det blir tydligt för mig vilka kompetenta
och härliga civilekonomer Linköpings Universitet förser arbetsmarknaden med.
Internationalisering
I egenskap av landkoordinator, i huvudsak med inriktning på våra engelskspråkiga avtal, åker jag på lärarutbyte eller något annat besök
till våra partneruniversitet. I början av sommaren besökte jag därför
Kemmy Business School vid University of Limerick på Irland, ett mycket
bra campusuniversitet med utbildningar i ekonomi som är mycket lika
såväl REK som SPREK.
I höstas medverkade jag vid den internationella veckan på Robert
Gordon University i Aberdeen, Skottland. Det var allt från marknadsföringsaktiviteter till möten med prominenta personer. Jag fick även
möjlighet att vara med på en kurs i Organisation och genomföra ordinarie undervisningsmoment för deras studenter på kandidatnivå. Det
var både roligt och lärorikt att få insikt i hur man gör hos ett av våra
partneruniversitet, inte minst hur man tänker kring pedagogiska och
administrativa frågor. Självklart träffade jag även vår erasmusstudent
vid RGU och gjorde en liten utflykt till några skottska sevärdheter.
Jag besökte även Surrey University i Guildford under hösten som utställare på deras studentmässa. Jag hade mycket god hjälp av vår
erasmusstudent på plats.
WELD Atlantis
I egenskap av Atlantisdirektör besökte jag under hösten de nya Atlantisstudenterna när de kommit igång med sina studier vid ECE-INSEEK
i Lyon. LiU och ECE genomför en metodkurs tillsammans vid ECE som
utmynnar i en kandidatuppsats vid LiU. Under våren skall jag besöka
de Atlantisstudenter som befinner sig i USA och som därmed går sitt
andra år på programmet. Jag kommer att besöka såväl DePaul University i Chicago som att medverka vid Atlantis Graduation den 16
maj på Western Illinois University i Macomb/Moline.
Tillbaka till studenterna
En gång per år har jag i egenskap av kapten för lärarlaget nöjet att
bjuda in studenterna till den årliga golftävlingen Gebers tallrik, instiftad av en student 1999. Det är en tävling där studenter och lärare
möts i matchspel. Hur excellenta våra studenter än är så kvarstår det
faktum att denna tävling genom åren oftast vunnits av lärarna.
Nu går jag till Baljan för att ta en kaffe med klägg.
Gunilla Söderberg
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Tanken var att stanna i två år, men som ni säkert vet blir det inte alltid som man tänkt sig. Det har nu
gått drygt 22 år sedan Michael Helber kom till Sverige och Linköping. Sedan dess har Helber tagit en
civilekonomexamen, fått sin tröja hissad i taket i Saab arena och Linköping HC har gått från att vara
en liten förening i division 2 till en toppklubb i SHL. Det nya året innebär att Mike Helber startar en
ny resa utanför idrotten.
Text & intervju: Joachim Hörnqvist, Foto: Mike Helber & Cojn

Det är inte första gången Mike Helber medverkar i Drömmen,
men det var fyra år sedan sist och vid tidigare tillfällen har han
varit mitt uppe i jobbet som klubbdirektör för Linköping Hockey
Club. Nu går Mike Helber en ny vår till mötes som VD för
konsultföretaget Cojn.
> Det är en stor förändring, sen om det är till det bättre eller till

det sämre är för tidigt att säga. Sett till antalet timmar jobbar
jag lika mycket som förut, men det är mindre press och brus nu.
Man har färre synpunkter riktade mot sig och jag hade jättesvårt
att inte ta kritik mot LHC personligt. Ser man till helheten
tycker jag inte att det finns någon bättre klubb vilket jag som
klubbdirektör hela tiden vill få fram. Nu är det lättare att koppla
ifrån när arbetsdagen är slut, vilket så klart är skönt. <

> Jag har haft ett fantastiskt jobb som klubbdirektör och jag har lärt
mig otroligt mycket av det, men nu var det dags att sluta. Jag är
fortfarande nära klubben men jag saknar inte bruset och pressen,
än så länge i alla fall. <

Mike Helbers nya uppdrag i näringslivet påminner till stor del av
jobbet som klubbdirektör samtidigt som det är väldigt mycket
som skiljer en SHL-klubb från ett vanligt företag. Linköping HC
omsätter idag ungefär 160 miljoner kronor per år och har ca 80
anställda som inte är hockeyspelare. Resturangpersonal, säljare,
administratörer är bara exempel på olika områden inom klubben
som i högsta grad påverkas av resultatet på planen.
> Det är absolut speciellt! De som går på årsmötena är inte alls
intresserade av balans- och resultaträkningen utan vill veta
vilka nyförvärv som är på ingång och hur det kommer att gå i
serien. Allt beror på hur det går rent sportsligt. Som exempel skulle
en nedflyttning innebära en halvering av omsättningen över en
natt. Det värsta en klubbdirektör i SHL kan göra är inte att gå
med ekonomisk förlust, det värsta är att låta sin klubb
åka ur högsta serien. <

Varför Michigan blev Östergötland berodde mest på ren slump.
Det skulle bli två år i Linköping, nu har det gått drygt 22. Allt
började 1992 hemma i USA när Mike Helber pluggade på
University of Michigan där han även spelade hockey.
Han studerade för att få en motsvarande
magisterexamen som efter kandidatexamen krävde
två års erfarenhet från arbetslivet för att fortsätta.
“Det värsta en
Lösningen för Helber var att spela hockey i
klubbdirektör
i SHL
Sverige
då
universitetet
lät
honom
kan göra är inte att gå
tillgodoräkna sig det som arbetslivserfarenhet
för att sedan återgå till universitetsstudierna i USA.
med ekonomisk förlust,

MIKE HELBER
–Mr. LHC om att lära sig svenska, plugga till civilekonom och att bli misstagen för att
vara fusknolla.

De senaste åren har många elitidrottsklubbar
brottats med ekonomiska problem, problem
som har väckt debatten kring hur man ska
skapa ekonomisk stabilitet hos klubbarna. Mike
Helber har varit en av dem som öppet
det värsta är att låta sin kritiserat
> Min kompis Rob Brown tipsade Linköpings
det nuvarande seriesystemet. Ett
dåvarande tränare Jim Brithén och lyckades få klubb bli nedflyttad.”
system som innebär att kvalserien i april avgör
över mig. Jag var på väg att sluta med hockeyn för
vilka lag som får spela i SHL kommande säsong
att hitta ett vanligt jobb så jag tänkte ”varför inte?”.
och vilka som får spela i Allsvenskan. En kvalserie där
Så jag kom till Linköping och kunde inte språket men
miljontals kronor står på spel.
Hockeyn gick bra, vi gick upp från division 2 till division 1. Vi
hade något riktigt bra på gång och Tommy Boustedt var på väg
> Jag önskar jag kunde säga ”vi tänker bara på hockey” men det
tillbaka som tränare. Efter fyra år i Sverige blev jag intagen på
går inte när vi omsätter 160 miljoner, skriver långa avtal gällande
skolan i USA jag ville gå på, en fantastisk skola! Allt var klart men
hyran av Saab Arena samt har 70-80 anställda som inte är
jag trivdes väldigt bra i Linköping och jag hade träffat min blivande
hockeyspelare. För dem är det svårare att hitta nya jobb än vad
hustru Cecilia. LHCs ordförande Christer Mård föreslog att jag skulle
det är för spelarna. Faktum är att det inte finns någon jag suttit
läsa på Linköpings Universitet, och så blev det. <
ned och pratat med som säger att jag har fel när jag fått förklara
och resonera kring varför. Fansen och klubbarna vill ha
Europas bästa spelare här i SHL, samtidigt har vi svårt att
Drömmens möte med Mike Helber pågår i drygt 90 minuter.
Förutom renodlat hockeysnack på nördnivå pratar Helber
inse vilken ekonomi det kräver. Vi måste därför hitta en mer
långsiktigt lösning än stolpe in och stolpe ut. Samtidigt förstår jag
mycket om tiden som civilekonomstudent på LiU, den
ekonomiska aspekten inom idrotten samt om sitt förra och
det brinnande intresse för den spänning som kvalserien medför
nya jobb. Efter 22 år varav tio år som spelare och tolv som
men det är inte ekonomiskt långsiktigt och hållbart. Den svåraste
delen är att vissa lag inte har någon aning om hur kommande år
klubbdirektör i Linköpings Hockey Club har han alltså beslutat sig
för att sadla om.
kommer att se ut ungefär 15 dagar innan bokslut. Det finns ingen
annan bransch som har en sådan osäker situation. Alla andra
bolagvet i förväg hur situationen kommer att se ut och kan därför
budgetera för framtiden. <
Fortsätter på nästa uppslag >>>
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> 15-17e april brukar kvalserien vara slut, och det är först då
lagen som åker ur vet om deras omsättning halveras kommande
säsong. Alla ekonomiska beslut för kommande kvartalet är
redan fattade, budgeten är redan lagd, avtal med spelare är
skrivna men först 17e april vet man hur stora intäkter man
kommer att ha. Lösningen skulle kunna vara att istället avvakta
med att ta beslut och skriva avtal men då står man istället där
med skägget i brevlådan och fansen undrar varför man inte
är bättre förbered för kommande säsong. Det är ett moment
22 vi måste se över. Att koppla ned från en omsättning på 160
miljoner till 80 miljoner på tretton dagar, det finns det ingen
rimlighet i. Vi har byggt systemet själva, det är så vi vill ha det, men
nu när organisationerna är så stora står för mycket på spel.

Inför varje beslut får man ställa sig frågan om det här ett beslut
som företagen och människor i Linköping kommer tacka oss
för om fem år. Kommunen, personal i klubben och sponsorer
kommer inte tacka oss om det leder till att vi åker ur högsta
serien. Dilemmat är där hela tiden, att balansera sportslig framgång
med ekonomi. <

Diskussioner glider över på ledarskap, ledaregenskaper och vad
som kännetecknar en bra ledare. Efter många år som lagkapten
och efter tolv år som klubbdirektör är det tydligt att Mike Helber
är en person som vet vad han pratar om. Han är tydligt
medveten om vilka som varit hans främsta egenskaper.

Mike Helbers favoriter

> Att nå olika människor på deras spelplan/nivå med rätt dialog

Böcker:
Conn Iggulden “Conquerer series”

är min styrka. Att möta dig i en studentmiljö utan att det känns
konstigt, att möta företagsledare, ishockeyspelare, ståplatssupportrar eller universitetsforskare utan att det känns konstigt
samt att man kan ha en bra konversation med alla. Det är
oerhört många olika nivåer på diskussionerna och det är inte
alltid helt lätt att föra samtal på rätt nivå. Men att lyckas
med just det är en förmåga jag har, sen om det beror på
social kompetens eller erfarenheter med människor det vet jag
inte. Nyckeln är att relatera till människorna man leder, och om
man ska få med sig folk i rätt riktning måste man veta vad andra
människor har för ingångsvärden och förutsättningar samt se vad
han eller hon vill ha. Jag är här och föreläser om ledarskap 2-3
gånger om året och känner fortfarande många av professorerna på
ekonomprogrammet som jag pratar med kontinuerligt. <

Vi sitter i Zodiaken på Campus, ett café som inte fanns på den
tiden Mike Helber studerade på LiU. Även om en del
Matcher, media och samtidigt vara familjefar. Mike Helbers
har förändrats så kommer vi fram till att mycket
liv har varit hektiskt och händelserikt men han har lärt
också är sig likt. Helber minns tillbaka till fika i
sig att hantera det.
–Min klasskompis lade
Baljan, tentaplugg och svårigheterna att som
amerikan studera i Sverige. Det blir tyst för en armen runt mig samtidigt
> Allt handlar om att söka och hitta balans,
stund innan Mike Helber skiner upp och genom
oavsett vad man sysslar med. Det gäller för alla
som han frågade:
ett skratt som väcker hela Zodiakens
att hitta ett läge som inte innebär för mycket av
”När ska du komma ut?
uppmärksamhet börjar han berätta.
det ena eller för mycket av det andra, det gäller
Komma ut som fusknolla?” alla. Du som student kan inte bara plugga då blir
> Efter två veckor på universitetet var jag på en fest
du tokig till slut. Samtidigt kan du inte bara festa
där en klasskompis kom fram och lade armen runt mig
och dricka varje kväll heller. Det gäller hela tiden
samtidigt som han frågade, ”När ska du komma ut?
att finna en balans. Balanserade människor är oftast
Komma ut som fusknolla? ”Jag försökte övertyga honom
de som kan uträtta det mesta. Jag insågatt att min
att jag verkligen kom från USA men han lyssnade inte:
roll som ledare i LHC handlade just om att söka balans och se till att
”Kom igen vilken amerikan skulle gå på Linköpings universitet?! Den
hjälpa medarbetare som hamnat i obalans.
där låtsasbrytningen är den bästa jag har hört!”.
När fans gnäller om hur dåligt vi spelar, kunder som klagar
Det var först efter andra tentan övriga studenter trodde på att
på maten i restaurangen eller kökspersonal som är rädda att
jag faktiskt gick på programmet. Ingen hade koll på hockey
vi åker ur serien och därmed kanske förlora jobbet gäller det
eftersom vi låg i de lägre divisionerna. Många av mina
stanna upp, ha perspektiv på situationen och påtala de bra
klasskompisar hade under tiden slagit vad om när jag skulle
sakerna också. Ibland är det tvärtom och då gäller det att se till
berätta för resten av klassen att jag var en fusknolla, men ju
så att folk har fötterna på jorden och inte svävar iväg när det går
längre tiden gick och framförallt när vi gick upp i Elitserien
bra. När man hittar balansen jobbar man som bäst och i stora drag
handlade mitt ledarskap om att hjälpa människor hitta balans
började folk ha mer koll. Min kompis Andreas var en hockeykilla
som hade stenkoll hela tiden, de andra visste ingenting!
bland all den press som finns kring en SHL-klubb. <
Jag kämpade hårt med svenskan i början! För att komma in
krävdes Svenska B och att klara det så kallade rikstestet. Jag
gick på svenska för invandrare och jag pluggade stenhårt för att
klara det. Först 18 år senare kom läraren jag hade fram till mig
och berättade att jag egentligen fick godkänt minus minus minus
och gav mig godkänt för att de sett hur hårt jag jobbat och
trodde att jag skulle klara av studierna ändå. Jag skulle bli den
första icke svensktalande på Linköpings universitet och jag gick bara
med svenskar. Alla kurser var på svenska på den tiden förutom en
kurs under mitt sista år som var på engelska. Vi tränade ofta vid
fyra på eftermiddagarna så det fungerade perfekt för min del att
vara i skolan mellan åtta och ett för att sedan sticka och träna. Nu
har mängden träning i lagen ökat vilket gör att jag tror det är svårt
att göra samma sak idag. <

Från första januari har 2014 blivit 2015, och för Mike Helber har
Linköping HC blivit Cojn AB. Ett litet företag som omsätter knappt
20 miljoner och har ca 15 anställda i Linköping, Norrköping
och Nyköping. De jobbar med att hjälpa företag att rekrytera
specialister och chefer samtidigt som de själva erbjuder
konsulttjänster och interimslösningar.
> Jag jobbar som VD på Cojn samtidigt som jag också har några
externa uppdrag. Första uppdragen nu handlar i stort om att hjälpa
olika bolag i sin utveckling, företag som kanske inte har möjlighet
att anställa en heltidsanställd VD eller affärsutvecklare så då går
jag in och delar min tid bland olika bolag, det passar mig perfekt. <
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> Det är fantastiskt kul att testa olika saker och träffa
många nya människor. Jag lyckas dessutom hitta tillbaka till
balansen som vi pratade om förut. Balansen mellan yrkeslivet och familjelivet. Jag har trots allt tre barn som jag vill spendera
mer tid med och då måste jag ha ett jobb som tillåter det, där
jag kan utforma schemat själv. Men jag jobbar som sagt lika
mycket nu som förut även om bruset är mindre. Färre människor
har åsikter och synpunkter på det man gör hela tiden. Hade jag varit
kvar i LHC hade jag känt mig tvingad att kolla Twitter ikväll och deltagit i massa diskussioner, som det är nu kollar jag bara Twitter när
jag känner för det. <

Jag har en dag kvar i veckan att fylla och jag har ambition att på
något sätt stanna kvar inom hockeyn, sen om det är här i klubben
med utveckling av spelare eller kanske inom TV, vi får se.
Att våga ta steget och lämna något som varit en så stor del av ens
liv under så många år för att istället testa sina vingar på annat håll
är inte alltid det lättaste. Även om LHC och hockey fortfarande
är en stor del av Helbers liv så var han inte orolig över att
släppa taget och testa om hans färdigheter håller även inom
andra områden.
> Att lämna LHC som har varit en enorm identitet för mig är
självklart väldigt speciellt, å andra sidan går jag på i princip
alla matcher fortfarande och är med som ungdomsledare men
som det känns nu är det mest roligt att få prova på annat. Jag
skräms inte av det nya utan jag vill se om mina idéer och mitt
sett att se på saker fungerar där ute, men det är klart att man har
funderingar kring att lämna ett sådant härligt och häftigt jobb som
jag haft. Men det är ett jobb som tär på krafterna och som är långt
ifrån lätt. I tolv år har jag varit klubbdirektör nu, under den tiden
har HV71 haft fyra stycken, Modo har haft fem, Djurgården tre. Jag
har suttit i tolv och är ändå den som är näst yngst i SHL nu när jag
slutade. <

Det är dags för någon annan att testa nu, det är dags att sluta och
låta någon med nya idéer komma in. Men jag litar på mig själv
och in worst case får jag syssla med någonting annat, så länge jag
hittar ny energi varje dag kommer det bli bra.

Tiden går fort inne i Zodiaken. De nedsuttna skinnsofforna
har tömts på studenter och den soliga vinterdagen har övergått
till mörk och blåsig eftermiddag. Samtalen har vandrat
mellan hockey i allmänhet och LHC i synnerhet, ekonomi och
studentlivet. I ett försök att knyta ihop det hela berättar Helber
om vad som varit viktigast för honom för att nå dit han är idag.
> Företagserfarenheter och utbildning är absolut viktigare än
hockeykunskaper. Att sätta en hockeyspelare utan kunskap på
den positionen idag går inte. Jag fick växa med föreningen från 40
miljoner till 160 miljoner kronor i omsättning. Jag fick vänja in mig
kan man säga.

Men jag kan enkelt säga att hade jag vetat det jag vet idag hade
jag inte överlevt mitt första år. Första året var ett rent helvete, vi
hamnade i kvalserien och var nära att åka ur serien, det var kaos
rakt igenom. Jag överlevde för att jag inte visste bättre och bara
körde på haha.
Att vara VD för en organisation som omsätter 160 miljoner
som är så publikt är ett enormt åtagande. Man ska komma
ihåg att jag fick jobbet som 32-åring eftersom ordförande
Christer Mård ville att klubben skulle representeras av någon med ett
förflutet i klubben. Alla andra på en sådan position är äldre och
tack vare att vi var en ny förening i högsta serien hamnade jag i en
ganska unik position och fick växa med klubben. Så behöver man en
hockeybakgrund? Nej det behöver man definitivt inte.
Studierna här på universitetet gav mig en bra grund att stå på.
Jag hade aldrig hade klarat av det annars och under tiden jag
pluggade fick jag oerhört mycket stöd från lärare och möjlighet
till ett flexibelt schema så jag har Linköpings Universitet och
civilekonomprogrammet att tacka för mycket. <
På sina två decennier i Sverige har Mike Helber spelat upp LHC
från division 2 till högsta serien, fått sin tröja upphissad i taket av
Saab Arena och som klubbdirektör starkt bidragit till att göra LHC
till ett topplag i SHL. Oavsett hur Mike Helbers nya resa slutar är
det rätt hyfsade bedrifter för någon som misstogs för att vara en
fusknolla.
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#theMoreYouKnow
Utan källkritik men med nyfikna ögon och öron har Drömmen-redaktionen grävt ned sig i både
intressant och ointressant fakta.
… Sveriges lägsta punkt
(2,41 meter under havsytan)
ligger i Kristianstad?

Kom ihåg att kunskap är makt!
Visste du att...

… du kan rengöra mikrovågsugnen genom att dela en citron på
mitten och lägga den i en liten skål med vatten? Kör skålen i
mikron på full effekt i en minut och VIPS har alla gamla matrester
lossnat och ”A-husets lunchrum”-lukten försvunnit.

... i Växjö är öster inte bara ett väderstreck
utan också en fotbollsklubb?
…. Carola har vunnit Melodifestivalen fler
gånger än vad Island och Danmark har
tagit medaljer i Vinter-OS (tillsammans)?

… Linn Behrman har 394 facebook-likes
på sin profilbild? Det motsvarar 47% av
landet Vatikanstatens befolkning.

… den orten med längst namn i världen finns i nordvästra Wales och
heter Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch?

…. poesi var en gren i OS i Stockholm 1912?

… 93,5% av den vuxna befolkningen
på Samoaöarna är överviktig?

… den förre Idol-vinnaren
Erik Grönwall 2013 släppte
en egen öl vid namn
Hadiraja som en hyllning till
Dynamit-Harry?
… fler antal män har varit i rymden(480) än
startat en VM-final i fotboll(421)?

… Kronobergs län har
landets flitigaste
Facebook-användare?

… kajakklubben Linköping Kajak
sommaren 2014 slog nytt
världsrekord i flest antal
kajaker som slussas samtidigt i
Linköping (25 stycken!) ?

… det är hjorthornssaltet i drömmar
(kakorna alltså) som gör kakan full
med små luftbubblor och ger den
dess speciella konsistens och smak?

ÅRE-resan 2015
Text: Johanna Nyberg, Foto: Reiseleiter

Åre-resan 2015, som efter ett antal incidenter kom att kallas spÅre-resan, började egentligen redan en
novembernatt utanför Kårallen. Trots bortdomnade tår och ett dovt sug i levern lyckades vi cirka femtio köande
finna motivationen till att härda ut och knipa en biljett.
Ett par ynka dagar innan bussens avfärd samlades
samtliga förväntansfulla resenärer i en kaffesumpluktande
korridor i Ryd för en rejäl uppladdning. T-shirts delades ut,
boendeindelningar spikades och beerpongbollar kastades
under Olof Reichards pulserande discolampor och okända
afterskidängor. Carl Sellman och Olof som agerade reiseleiters
lade även fram den sista nödvändiga informationen, såsom
att bussen självklart skulle stanna vid Systembolaget, innan vi
kunde dra igen blixtlåset på våra väskor.
Dagarna fortsatte swisha förbi och plötsligt var lördagen den
17 januari kommen och vi stod samlade utanför bussen vid
blå havet. Avresan skålades in och den för alla välkända
plastdunken började vandra från den enda raden till den andra.
Den gulgråa sörjan gled ner tillsammans med diverse bakterier
och Gossip Girl var världens bästa tv-serie. Stämningen var på
topp och tio timmar senare rullade ett kanongäng ekonomer in i
Åre där solen ännu inte klättrat upp.

Liftkort delades ut, skidkläder slets upp och snart dominerade
Linköpings universitet i varenda öppen pist. Skiweekbandet
som var fäst runt våra handleder gav oss sedan en mycket
välsmakande lunch för ynka 50 riksdaler i Platåkåtan, där vi
alla kände oss som hemma. Med några droppar av den gyllene
drycken i blodet fanns det även blodcirkulation kvar till
ytterligare ett par åk innan afterskins dragningskraft blev för
påtaglig.
Lagom handikappade gled vi in på Verandan där draget gick att
likna vid en kväll på Laroy, det vill säga SJUKT bra drag. Med
illaluktande underställ och en kall Carlsberg i handen dansade
Linköpings ekonomer runt tills våra magar skrek efter Felixs
gulaschsoppa. Väl i stugorna fortsatte stämningen att befinna
sig i taket, och eftersom ”GOLVET ÄR LAVA” dansades det såklart
för det mesta på diverse möbler.
Mycket sansat och ansvarsfullt konsumerades goda drycker i
takt med DJ Broilers ljuva toner. Med en touch av deodorant var
alla sedan redo att fortsätta kvällen på den välkända klubben
Bygget, där vi utan tvekan fortsatte göra vår grej tills den första
dagen i Åre blev den andra.
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Tack vare ofattbara mängder Resorb och vetskapen om nysnö
lyckades en stor del av flocken släpa sig ut i backen även dagen
efter, där den friska luften åter försatte våra kroppar i funktion.
Resterande valde horisontellt läge i stugorna med ett eventuellt
besök på universums mittpunkt Max. I vanlig ordning tickade
klockan mot afterski, där vi var några som bestämde oss för att
testa stämningen uppe på Fjällgården. Bergbanan upp
dominerades av törstiga skidåkare som redan var i full gång
med att värma upp struparna.
Inne på Fjällgården svettades alla i takt med den ännu
svettigare gitarristen på scenen, som hejvilt hoppade från
bord till bord sjungandes på ”Summer of 69”. En student från
Handelshögskolan hade även kommit över den briljanta idén att
ta med sig ansiktsfärg, vilket gjorde att vi snart dansade runt
som prideflaggor. Stämningen var på topp och vi lämnade inte
förrän vi var i vägen för städpersonalen.
Sista kvällen arrangerades en sittning tillsammans med
våra kära kusiner från Industriella civilingenjörsprogrammet,
där Louise Carneros representerade oss ekonomer som
exemplarisk toastmaster. De flesta gled runt bakom solglasögon
iklädd hawaiiskjorta, då temat var sommar. Andra valde
Åre-tröjan som vid här laget var nerklottrad med många fyndiga
och mogna hälsningar. På buffébordet stod mängder av pulled
pork, grillad lax och ungefär miljoner goda tillbehör, vilket fattiga
studenter har svårt att hantera på rimligt vis. Efter oräkneligt
många promenader till och från detta bort lyckades vi slutligen
röra oss vidare till dansgolvet. Bortsett från några nya kilon, fortsatte kvällen med våra kusiner vara lika grym som de tidigare.

Tiden går fort när man har roligt och efter fyra oförglömliga dagar
med skidåkning, skratt och rave vaknade vi upp med städning
på schemat. Med inte allt för lätta huvuden lyckades vi med
lite rengöringsmedel och teamwork återställa stugorna till dess
ursprungliga glans. Resterande del av dagen spenderade ett
fåtal krigare ute i backen, medan andra spred ut sig på diverse
soffor och snabbmatshak.
Väl på bussen kapitulerade det ena immunförsvaret efter det
andra och det ifrågasattes huruvida Gossip Girl verkligen var
världens bästa tv-serie. Veckan sammanfattades och snart
letade alla febrilt efter en bekväm ställning att döda timmar
i. Efter tio härliga timmar på en syrefattig buss rullade vi med
bortdomnade extremiteter in på campus, där vi fick slåss med
färdiga kravallbesökare om taxibilarna.
Jag kan med säkerhet säga att vi alla trots detta somnade
med ett leende på läpparna den där natten, med Åre, två
fantastiska reiseleiters och cirka femtio ekonomer lite extra
varmt om hjärtat.
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“Hur många får man ta?”
–har du blivit linkanfierad?

Den klassiska frasen ställer jag alltid när gratisprodukter delas ut. För ett halvår sedan skulle jag
aldrig ställa den frågan. Men, sedan jag började plugga här på Östgötaslätten har flera situationer
liknande den nyss nämnda inträffat och det har minst sagt känts som att jag har genomgått en
personlighetsförändring. Nu har jag till slut kommit på vad det är. Jag har blivit Linkanfierad. Mitt gamla
jag är borta. Från att ha trott att Resecentrum bestod av ett antal resebyråer bor jag nu ett kvarter från
Vinland, följer Hemköp Ryd på Facebook och kan Stad i ljus(i princip) utantill.
Här nedan listar jag vad Linkanfieringen har resulterat i. Hur många kan du bocka för?

Jag...
frågar allt
id efter stu
dentrabatt
kan minst
tre av Fredr
ik Lindfors
inser lyxen
smeknamn.
med glas gj
orda av glas
tycker att
och inte h
det är ett
årdplast
ångestmom
tanke på al
en
t
att bekräf
la ”likes” s
ta vänförf
om uppko
rågningar p
mmer till
har kommit
å Faceboo
f
ö
lj
underfund
d av dem.
k med
m
ed
at
t Mås Lindq
tycker att
ovven är de
vist egentl
igen heter
t ultimata
jämför extr
Måns
plagget
apriser med
m
in
a
vänner i ap
har panik va
pen Matpri
rje gång en
skollen
föreläsning
sugnar är
slutar 12:0
som värst
0 då rusni
ngen till A
mäter utgif
-husets m
ter i antal
ikrovågB
aljankaffe
har blivit ö
verlycklig nä
r jag hitta
har Kir, fu
t ett ledigt
lvin eller V
, obokat gr
odka Explo
upprum i
tycker att
rer som gi
A-huset
Caprice Kir
vet val till
al
är
la
de
festligheter
n fullända
plastflaska
de drycken:
som inte kl
Smaken, al
irrar som
koholhalte
föredrar m
de
s
s
utom går
n samt
ellanfester
at
t
p
an
f
ta
ra
!
m
för för- o
har drömt
ch efterfes
mardrömm
ter
ar om debet
tycker att
o
c
h
kredit.
odören frå
n Tekniska
har hört N
Verken lukt
EK-Janne ta
ar hemtrev
la
ligt
o
m
rö
har fått h
kningens al
järnsläpp
te
rn
ativkostnad
på en tent
a. Det enda
Daniels Sh
oreline. När
som har gå
r på repea
f
ra
s
en
”y
inser jag at
o
t i hjärnan
u
ge
t
confused
t det troli
är Broder
and then yo
gtvis blir en
u fade aw
har kommit
omtenta.
ay
”
på mig sjä
kommer
lv att gå o
har insett
ch nynna p
att man al
å
gy
cklet ”Klam
ltid får ko
i, Klami, Kl
har kört en
mma in på
ami, Klamyd
kravall så
finsitttning
ia”
lä
ng
p
e
å
m
D
o
an har bilje
nken
har kommit
tt.
underfund
med att Lin
helst hem
kan är bra
ma där det
på mycket
finns både
men inte ke
uttalar nam
röd och vi
bab. Det ät
t sås
net Deloitte
er jag
korrekt
har stött
på gårdagen
s ragg i Bal
har suttit
jan-kön
i A-huset
en hel dag
har satt p
utan att p
å mig trän
lugga
ingskläder
och låtsat
har varit o
s att jag h
rolig för at
ar tränat f
t någon ka
bekännelser
ör att däm
nske ska tr
” postar h
pa ångeste
o
at
t
de
t är mig ”L
istorier om
n
IU-stude
nters
Text: Linne
a Bellis

Totalt:		

/26

Hallå där Nils Otterman!
–Ordförande i E-Sport LiU
Hej Nils Otterman Spanska Sprek 2, ordförande i

Ska ni ha någon fest eller annan icke-gaming-aktivitet?

E-sport Liu. E-sport Liu har ansökt om att få fören-

Växer vi oss tillräckligt stora kan det bli aktuellt att

ingsstatus här på universitetet, kan du berätta lite om

anordna en medlemskväll som en form av kick-off, men i

vad ni gör?

övrigt är jag rädd att stereotyper och fördomar gentemot
E-sportare och deras förmåga att festa kan sätta pinnar

Tjenamors! Stämmer! I grund och botten var vi en brokig

i hjulet för större evenemang. Men “Qué será, será”, som

skara unga män som kände ett tryckande behov av att få

man säger.

På väg hem?
Passa på att besöka din gamla gymnasieskola
och berätta om hur det är att plugga på LiU.
Vi betalar resan!

återuppleva guldkornen från barndomen. När andra barn
reste till Skara sommarland eller Legoland, valde vi istället

Kan du bjuda på en spanska-lektion och berätta vad

att gå catwalk på de_dust2 eller att njuta av ett dopp

“Que sera sera” betyder?

på fy_pool_day. Nu har vi en förhoppning om att kunna

Det som händer, händer

förena oss med likasinnade på Linköpings Universitet.

Hemmissioneringen – käka mammas mat och få din hemresa betald!

Vad ser du i spå-kulan för E-sport Liu?
Vad ska er förening göra mer konkret?

En medlemsbas på 2000 medlemmar innan 2020, Ett

Tanken är att anordna ett, eventuellt två, stora lan varje

vinter- och vårlan, sponsorer i form av Jolt, Ica maxi och

år om efterfrågan finns. Ett lan är alltså ett evenemang

McDonalds, årliga roadtrips till Dreamhack i Jönköping

som innebär att ett gäng människor kopplar upp sina

och sist men inte minst. den efterlängtade återkomsten

datorer till ett och samma nätverk och spelar samma eller

för Counter Strike1.6.

olika spel under en viss tid.
Får man mycket tjejer som gamer?
Får alla vara med?

Det handlar inte om antalet, den handlar om att finna

Hahah, absolut, alla får vara med! Det kommer gå att

den rätta.

lösa medlemsskap för 20kr/person. Målgruppen är som
namnet föreslår, studerande vid LiU.

Till sist, vad tar du i bänkpress?
Tog 115 kg för en vecka sedan

Valet av universitet för gymnasietreorna närmar sig och då är det också dags för oss ekonomer att
få dem att välja just vår utbildning vid Linköpings universitet! Hemmissionering innebär att du åker
tillbaka till din gamla gymnasieskola och delar med dig av dina upplevelser här på LiU. Själv eller
tillsammans med en studiekamrat, från REK eller SPREK, besöker du din gymnasieskola för att
berätta hur det är att studera på civilekonomprogrammen vid Linköpings universitet och att bo
i Linköping. Utgå från dina egna erfarenheter som student. Du får med dig en LiU-tischa och
PowerPoint-presentation som underlag när du ska berätta om utbildningen.
Du bokar själv din resa, på billigaste sätt, och Linköpings universitet står för resekostnaden. Besöket
sker på valfri dag innan ansökan till universitetet stänger den 15 april. Efter avslutad hemmissionering
skriver du en kort utvärdering av besöket och mailar till hemmissionering@ffk.liu.se. Detta ger dig även
poäng till utlandsterminen.
Du som student är den enskilt viktigaste ambassadören för Linköpings universitet och det vore riktigt
kul om du ville representera både dig själv och LiU på din hemort!
Låter det kul? Anmäl dig nu på www.liu.se/hemmissionering
Varma hälsningar
Julia Hellerstedt, Ordförande för marknadsföringsutskottet
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Höga förväntningar?
Är du en person som sporras av utmaningar? Brinner du för att leverera det där lilla extra?
Hungrar du efter att utveckla dina kunskaper och arbeta med världsledande företag?
Det handlar om din karriär och din framtid. Hur vill du att den ska se ut?

Besök oss på
www.deloitte.se/karriar

