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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Stort grattis till din antagning och varmt välkommen till 
Linköpings Universitet!

Jag tillsammans med resterande i Ekonomföreningen vid Linköpings Universitet vill väl-
komna just dig till en av Sveriges främsta ekonomiutbildningar, där fyra helt fantastiska 
år väntar dig. Ekonomföreningen vid Linköpings Universitet eller ELIN i kort är sektionen 
för din utbildning här på universitetet och är en del av din studietid, från dess att du sät-
ter din fot på campus och inleder mottagningsperioden, Nolle-p, till dess att du fyra år 
senare medverkar på diplomeringsceremonin som arrangeras i ELIN:s regi. ELIN är här 
för att ge dig den bästa tiden du kan få under dessa fyra år och bidra med ett studentliv 
i toppklass!

I denna folder vill vi i ELIN:s styrelse klargöra vad du kan förvänta dig som medlem hos 
oss och vad vi vill erbjuda dig under din studietid. Du kan läsa en kort presentation av 
våra utskott som tillsammans arbetar för att säkerställa utbildningskvalité, erbjuda en 
tidig kontakt med näringslivet och inte minst arrangera mängder av studiesociala event 
så som kravaller (krav på overall), fester, sportande, resor och mycket, mycket mer. Här 
får du dessutom träff a dina faddrar som inom en mycket snar framtid kommer välkom-
na dig med öppna armar!

Jag kan förstå att ovissheten och nervositeten fi nns där men vi i ELIN kan inte vänta på 
att få ta emot dig och alla andra nya studenter med öppna armar och få dela med oss 
av vad ELIN och hela Linköpings Universitet har att erbjuda. Du kommer bli välkomnad 
direkt av alla oss och få den bästa starten på din studietid under mottagningsperioden 
där du kommer träff a vänner och skapa minnen som kommer vara med för resten av 
livet, och allt kommer bara fortsätta under hela studietiden. Jag kan bara avundas er 
som är precis nyantagna till utbildningen och har allt detta framför er, för dessa har varit 
några av de bästa åren av mitt liv.

Vi som väntar på att få träff a er har alla varit nya på Linköpings Universitet och har full 
förståelse för att en del frågor och funderingar kan uppstå nu när uppropsdagen när-
mar sig. Har du några frågor eller funderingar är det bara att kontakta dina faddrar eller 
någon annan av oss i Styrelsen eller föreningen så ska vi se till att hjälpa dig. Återigen 
ser vi alla i ELIN fram emot att få träff a och lära känna dig och alla andra nyantagna 
studenter!

Grattis igen, vi ses på uppropsdagen och varmt välkommen!

Karl Mets
Ordförande för ELIN, tillsammans med Styrelse

Jag tillsammans med resterande i Ekonomföreningen vid Linköpings Universitet vill väl-
komna just dig till en av Sveriges främsta ekonomiutbildningar, där fyra helt fantastiska 
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                                       VAD ÄR                                       VAD ÄR

ELIN, Ekonomföreningen vid Linköpings Universitet , är en ideell för-
ening som grundades år 1971. 

Föreningen har idag cirka 1000 medlemmar, vilket gör oss till en av 
Linköpings största studentföreningar. 
ELIN är en öppen förening där alla medlemmar ska trivas och känna 
att de kan dra nytta av vår verksamhet. Detta gör vi genom att kvali-
tetssäkra utbildningen, erbjuda attraktiva kontakter med näringslivet 
samt anordna studiesociala aktiviteter. Vi arbetar även löpande med 
miljöfrågor och strävar alltid efter att värna om vår omgivning.

Föreningen har en styrelse som består av 13 personer, utöver dessa 
fi nns fem förtroendevalda som tillsammans arbetar för att utveckla 
och driva ELIN framåt. Några av styrelsemedlemmarna sitter även 
som ordförande i de utskott som också bedrivs i ELIN vilka beskrivs 
nedan. Total engagerar sig cirka 200 studenter i ekonomföreningen. 

Varför ska man vara medlem?

Som medlem får du bland annat delta på evenemang såsom gäst-
föreläsningar, företagsbesök, partnerdagar, ELINs årsbanket samt 
mingelkvällar med företag. Du får därigenom ökade chanser till 

kontakt med attraktiva företag för ekonomistudenter.

Du får även större möjlighet till studiesociala aktiviteter, lära känna 
andra ekonomer genom E-pub, Nolle-P reunion, Play for Charity, 
Herrmiddagen, Dammiddagen, Åreresan, Majraj, volleybollturne-

ringen Copacabana samt ekonomevenemang på Kårhuset Kollekti-
vet och mycket mer.

Som medlem i ELIN har du även möjlighet att engagera dig inom 
olika projekt, såsom i utskott eller styrelsen. Sådana engagemang 
är av företag en mycket uppskattad erfarenhet att ha med sig ut 
i arbetslivet. Du får utöver detta också delta på evenemang som 

Excelutbildningar, caselösningar och casetävlingar samt chansen 
att påverka utbildningen genom att till exempel engagera dig som 

utbildningsbevakare eller kursvärd.

Som medlem får du även förtur till information från våra partnerfö-
retag om till exempel olika events och jobbannonser genom fören-
ingens nyhetsbrev ELIN-news. ELIN har också instiftat olika stipen-
dier som medlemmar kan söka och tilldelas. Medlemmar får även 

sektionstidningen Drömmen hemskickad fyra gånger per år.

Signa upp er på www.elin.se



DECEMBER

JANUARI

DECEMBER

Tjejer, nu är det er tur - 

det är dags för damsittning!
Årsbanketten - 

Årets finaste sittning

Se upp i backen, Åreresan är här! 

Utmana dina vänner i ELINpiaden (och  vinn)!

AUGUSTI SEPTEMBER

OKTOBERNOVEMBER

FEBRUARI MARS

APRILMAJ

Läsåret börjar med ett 

helt oförglömligt Nolle-P
Innan overallerna får användas måste 

de invigas på ovveinvigningen

Killar, ta på era finaste kostymer 

- det vankas herrsittning!

 är här! 

Valborg i Lund eller Uppsala? 

Nej, vi stannar i Linkan och firar 

Kvarborg!

Visa dina vänner hur en sittning 

går till på kompissittningen! 

 (och  vinn)!

Festa enbart med 

civilekonomer på E-kravallen!



VARFÖR SKA MAN VARA

Att engagera sig i ELIN tar en del tid, men det är en tid 
som ger tillbaka otroligt mycket. Engagemang är inte 
bara roligt, det är även lärorikt och medför chanser till 
goda kontakter med både näringslivet och andra stu-

denter, något som kan väldigt bra att ha när studierna är 
över och det är dags för att söka jobb.

I juni har vi även den årliga Aktiva-sittningen där alla 
engagerade bjuds på en stor och omtyckt fest som tack 

för sitt engagemang i föreningen.

Så här roligt har man som aktiv medlem!

NÄRINGSLIVSUTSKOTTET

Näringslivsutskottet fungerar som en länk mellan företagen och 
studenterna. Många av ELINs medlemmar är osäkra på var och 
med vad de vill arbeta. Via utskottets evenemang, som kan vara 
allt från middagar till föreläsningar, kan man träff a yrkesverksamma 
ekonomer och få ta del av vad de sysslar med och hur kulturen är 
på deras företag. Genom detta kan vi skapa matchningar där stu-
denterna själva har möjlighet att hitta vad de tycker är intressant 
och spännande.

Så passa på att komma på utskottets events under året och få en 
inblick i vad du tycker verkar vara roligt! Oftast bjuds det dessutom 
på mat till eventen, något som sitter fi nt i studentplånboken.



CLUBUSKOTTET

ELIN club är ett studiesocialt ut-
skott som anordnar allt från resor 
till pubar och sittningar för att stu-
dietiden ska bli så rolig som möjligt.
Några exempel på eventen som 
utskottet anordnar för dig som eko-
nom är: E-kravall, Åreresan, Herr-
middagen, E-pub, volleybollturne-
ringen Copacabana och Kvarborg. 
Dessa event bidrar till den starka 
gemenskapen på ekonompro-
grammen och är utmärkta tillfällen 
att lära känna dina studiekamrater 
lite bättre. Clubutskottet har olika 
projektledare för varje tillställning 
men jobbar alltid tillsammans som 
ett team. Förhoppningsvis ses vi på 
något av våra framtida event! 

MARKNADSFÖRINGS-
UTSKOTTET

Marknadsföringsutskottet ansvarar för 
hur föreningen når ut till företagen och 
potentiella studenter samt hur vi mark-
nadsför oss mot våra medlemmar och 
övriga studenter på universitet. Visio-
nen för marknadsföringsutskottet är att 
marknadsföra ELIN på bästa möjliga 
sätt. 

I praktiken innebär arbetet i marknads-
föringsutskottet att bland annat sköta 
föreningens sociala medier, repre-
sentera civilekonomprogrammen på 
SACO-mässan i Stockholm, och att 
ta fram marknadsförings- och fören-
ingsmaterial såsom civilekonomväs-
kan. Underutskottet Foto- och Medias 
fotografer sköter all evenemangsfo-
tografering. Utskottet utformar även 
årsboken som ges ut till alla medlem-
mar med bilder och höjdpunkter från 
evenemang från året. 

Ekonomprogrammens föreningstid-
ning Drömmen ligger även den under 
markandsföringsutskottets ansvar och 
den skickas ut till våra medlemmar 
fyra gånger per år. Utskottet har med 
andra ord en väldigt kreativ prägel och 
driver många roliga projekt.

INTERNATIONELLA 
UTSKOTTET

ELINs internationella utskott syftar till 
att främja föreningens integration med 
andra kulturer och länder. Genom 
samarbeten med andra organisationer 
hjälper vi våra medlemmar att göra sig 
redo för allt vad de kan tänkas behöva 
veta för att integreras med omvärlden 
och internationella utbyten. Genom 
gästföreläsningar, mingelevent, språk-
café och fadder-verksamheten hjälper 
de dig att hitta rätt i djungeln av allt 
vad världen har att erbjuda.

De håller även i ELINs årliga välgören-
hetsevent, Play for Charity, fotbollstur-
neringen med en twist, där alla insam-
lade pengar skickas till ett välgörande 
ändamål.

Internationella utskottet är ett socialt 
utskott där man träff ar många nya 
människor!

UTBILDNINGSUTSKOTTET

Utbildningsutskottet har som uppgift 
att se till så att din utbildning håller 
måttet och utvecklas efter arbets-
marknadens krav. Utskottet har 
många funktioner som till exempel 
kontakt med utexaminerade studen-
ter vid programmet via alumniverk-
samheten. 

Varje år anordnar utbildningsutskot-
tet deltävlingen inför SM i ekonomi, 
där du kan visa hela Sverige att du är 
bäst i ekonomi. De driver även fl era 
projekt i syfte att ge våra medlem-
mar den spetskunskap som krävs 
på marknaden. Under utbildnings-
utskottet fi nns även casegruppen 
som sätter din problemlösning, ditt 
logiska tänkande och din presenta-
tionsteknik på prov.

Utskottet ser även till att utvärdera 
alla kurser för att hela tiden föra fram 
studenternas åsikter till lärarna och 
håller i projekt gällande utbildnings-
bevakning. 



Drömmen om ELIN är Ekonomstudenternas sektionstidning som informerar 
och inspirerar dess studenter. Tidningen, som är stadigt utgiven sedan 1971, 
ges ut fyra gånger per år i cirka 800 exemplar och uttrycker studenternas in-
tressen i medias allra ädlaste form. Det bjuds på en frisk blandning av repor-
tage, intervjuer, djupgående krönikor och mycket, mycket mer. Redaktionen 
arbetar ständigt med att producera läsvärda artiklar som stimulerar både 
kropp och själ till det yttersta

Women’s Finance Days, WFD, är ett tredagars event på LiU som anordnas 
av I-sektionens Iris, Börsgruppen och ELIN - Ekonomföreningen vid Linkö-
pings universitet. Här får LiUs studenter möjlighet att inspireras, nätverka och 
utvecklas. Detta genom föreläsningar och workshops där det ges tillfälle att 
ta del av framgångsrika kvinnors historier, men också genom aktiviteter som 
förbereder inför en framtida karriär.

TEAM är de TekniskEkonomiska ArbetsMarknadsdagarna, och är en arbets-
marknadsmässa främst inriktad mot civilekonomprogrammet och program-
met för industriell ekonomi. Totalt representeras cirka 80 företag, organisa-
tioner och fackförbund under de två mässdagarna. TEAM är en av Sveriges 
största arbetsmarknadsmässor där ambitiösa studenter möter eftertraktade 
arbetsgivare. Mässan äger rum i slutet av september och har till huvudsyfte 
att presentera och sammanföra företag och studenter.

 om ELIN är Ekonomstudenternas sektionstidning som informerar 

SAMARBETSPARTNERS
ELIN är superstolta över att presentera våra nio samar-

betspartners, varav SEB och Deloitte är våra huvudspon-
sorer. De bidrar alla enormt till föreningen och anordnar 
dessutom massor roliga event under året som man inte 

vill missa!



GRUPP 1
Vad är ert mål med Nolle-p?
Vårt mål med N0lle-P är att N0llan ska få världens bästa start 
på sin första tid i Linköping och vinna N0lle-P.

Vilken fest får nollan absolut inte missa under sitt första år 
på liu?
N0llan får absolut inte missa Dra’t i spat, då det är fest från 
morgon till kväll och vi får heja fram världens bästa eko-
nom-drag-lag. 

GRUPP 2
Vad tycker ni är det bästa med ELIN?

Att man nästan alltid får gratis klägg (fika) på ELIN:s evenemang!

Om ni bara fick ta med er en sak till linkan, vad skulle det vara?
Mammas matlådor.

VI ÄR ERA FADDRAR



GRUPP 3
Vad är ert bästa grupp 3 minne?
Att vinna Nolle-p.

Hur taggar man bäst till inför Nolle-p?
Med bra dunk från Sveriges Queen B - Linda Bengtzing.

GRUPP 4
Vad är ert tips för att ha så roligt som möjligt under Nolle-P?

Slappna av och var dig själv! Även kul att prata med en ny person 
varje dag. Det kan vara allt från en go gubbe från väst, till en 

obegriplig dialekt i söder till midnattsolsmänniskor i norr.

Ett råd ni vill ge till nollan inför första tiden som student?
Skriv upp din adress och portkod. Och signalement på din cykel.

Inhandla även förnödenheter, skolmaterial och bunkra upp med 
matlådor tills kylen inte tar emot mer för att maximera tiden under 

nolle-p.



ENGELSKA
Vad får man inte missa i Linkan? 
- ABSOLUT inte Nolle-P 
- Ekonomtorsdag på KK 
- IKEA i Tornby såklart
       
Tips på hur man får ett så lyckat första år som möjligt?
- Se till att vara aktiv i studentlivet, det är kul! 
- Ta allt med en klackspark, en omtenta är inte allt
- Lär dig cykla SNABBT, du kommer ha bråttom 

FRANSKA
Vad är ert bästa minne från Nolle-P?

Alla i franska älskade ”Sport är inte torrt” förutom Jesper han 
gillar komfort.

Vad är det viktigaste ni har lärt er efter ert första år?
Att cykla i motvind och regn bygger karaktär.



SPANSKA
Vad är ert bästa tips inför första dagen och uppropet?

Skaffa en cykel. Det är din nya livspartner. 

Vilken maträtt tycker ni nollan ska bunkra upp med 
under Nolle-p?

Quesadillas

TYSKA
Vilket är ert bästa minne tillsammans under er tid på liu?

Oj svår fråga, det finns många minnen att välja mellan! 
Men ett av de bästa var La Grand under nollningen, en 

sittning med massor av roliga saker och nya intryck som vi 
sent kommer glömma.

Vad är det bästa med Linkan?
Alla olika ställen att bada på ;)
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STYRET SVARAR

Bästa minnet med ELIN?
Nolle-P by far!

Tips till nollorna inför första året?
Glöm inte att ha kul! Som ny på universiteten är det lätt att 
känna sig stressad inför vad som förväntas av en i skolan 
och det är lätt att ta ut sig för tidigt. Se till att blanda studier-
na och att engagera er i ett roligt utskott, enkelt sätt att 
träffa nytt folk och lära er massor som ni har nytta till i 
utbildningen och framtida arbetsliv! 

Nervös för att bli underkänd i en kurs? Lugn bara lugn, 
majoriteten av studenterna vid vårt program har någon gång 
under utbildningen kuggat en kurs. Om det händer, kom 
ihåg att det löser sig!

Vad får man inte missa under nolle-p?

Under Nolle-P händer så otroligt mycket roligt som ni 
kommer minnas genom hela livet, se därför till att ta vara på 
den perioden så mycket ni bara kan! Missa framförallt inte 
Expedition ELIN och Sektionsdagen där ni får möjligheten 
att träffa våra aktiva ELIN-medlemmar och höra vilka olika 
engagemang som finns!



ELIN-EVENT

AUGUSTI

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUARI

FEBRUARI

MARS

APRIL

MAJ

La Grande Finale   

Infolunch
TEAM-dagarna

ELINs höstval

Herrmiddagen

Drömmen söker utskott

Dammiddagen

Diplomering
E-kravall

Årsbanketten
ELINs årsmöte

Utlandspanel

Lussekraballen

Infolunch

Kompissittningen

Vårval

Nolle-P Reunion
Åreresan
Fadderval

Vårmöte

Copacabana & Majraj
Kvarborg

Play for Charity
ELINpiaden
Aktivasittningen

2018/2019

... och glöm för tusan inte cykeln!

Vi ses i 
Linkan!
Vi ses i 

@elin_lkpg

Linkedin.com/company/
elinlinkoping

@ELINstudent



ELIN
www.elin.se


