Drömmen
Sedan 1971

DRÖMMEN OM ELIN - EKONOMTIDNINGEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET

NUMMER 3, 2018

"Education is the most powerful weapon which you can
use to change the world."
-Nelson Mandela

Redaktionen

Innehåll

HÖSTNUMRET
Chefredaktör
Sarah Larsson

Alumni Stories

Fantastiska n0lle-P
Grafisk designer
Thilde Palmquist

Skribent

Elias Eriksson

LiU-Jargong
Utlandskorrespondent
Stina Lissbers

Fotograf

Felicia Karlsson

Är du vår nästa
skribent? Tveka
inte på att
kontakta:

ESN

drommen@elin.se

Skribent

Sara Lealem

Redax testar Caféer
Årets Globetrotters

ledare

Nobel laurates and broadening hoirzons
Before I begin I want to start by welcoming everyone back from a beautiful
summer, long to be forgotten. And welcome to all the new students as well, you
have survived two weeks of Nolle-p and are now starting to get a taste of being a
university student. For those of you that are confused (and maybe a little scared):
No! Drömmen hasn’t switched to English. This edition is just an exception. As
you will see throughout the magazine, the theme for this issue is “International”.
I figured why not write my editorial in English. After all we do have international
students in our association, ELIN.

"Open your eyes and
search for new horizons."

Just a couple of days ago it was revealed who the Nobel Peace prize winners are
going to be this year: Denis Mukwege a gynaecologist in Kongo and Nadia Murad
a survivor from, and now one of the strongest voices for victims of, Isis. I was
reading this article about how Nadia Murad would be the second youngest laureate of the Nobel Peace prize, (the youngest being Malala Yousafzai) and I found
myself remembering my childhood. I remembered dreaming about how one day
I was going to earn that prize, but I was going to be the youngest girl, I was just
going to be 12 years old. Well that dream is physically not possible anymore, I’m
now older than Malala but still younger than Nadia. And both of them are more
than worthy of the prize. Anyway, both of this year’s Peace prize winners have risked their own lives to help women and children who have been abused and given
them a voice again. I feel like, somehow, these two are way ahead of our time in
a way. They did all of that before it even was acknowledged. Look at the US for
instance, now I’m not throwing them under the bus and not going to name any
names, but it starts with K- and ends with -avanaugh. It’s a bit scary isn’t it? On
one side you’ve got this amazing doctor who lives for helping women recover after
being abused and on the other side you’ve got someone who has been accused
for sexual assault sitting in the Supreme Court. Almost feels like we just took a
HUGE step backwards, doesn’t it?
That 12-year old girl might not save the world alone, but she will try. And she
can make changes. Because you see, life isn’t defined by what you become but
from what you do with it and the choices you make. Small things can make big
differences. Be kind to each other and try to see things from the other person’s
viewpoint. Open your eyes and search for new horizons. One day, maybe not today
or even tomorrow, when we gained some more experience we will be able to use
our knowledge to make a change. And then the 12-year old inside us will be able
to show us the pure way.
So again I welcome you back to Drömmen. As usual you can read your horoscope, great recipes and what our sommelier has to say about red wine. Learn
how to pimp your overall, read what an international student has to say and meet
some of the globetrotters around the world from LiU. Enjoy.
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LiU-Jargong

Definition:
Jargong: "(ibland även chargon, från franska jargon) är ett internt språkbruk som
ofta är svårbegripligt för utomstående."

Baljan

Ekonomflygeln
Om du står på övervåningen vid ledsna flickan och tittar mot
C-huset har du ekonomflygeln i rummet till höger. Här hänger
det oftast många ekonomer och mingelpluggar.

Kulvertarna

Baljan - I Kåralles hjärta hittar ni älskade baljan. Här köper man kaffe och
klägg för en tia och fylla en hel termos med kaffe för en femma. Om du laddar
ditt LiU-id med pengar kan du gå före i kön med blipp. Kön är enkelriktad med
riktning mot Gasquen.

Växthuset

Långt, långt nere på camOm du står vid
pus under byggnaderna
övervåningen vid ledsna
finns det en undergång
flickan hittar du växthuset
eller en så kallad kulvert.
till vänster. Lite lugnare
För att komma dit
miljö här oftast än i
behöver ni ta er till en
ekonomflygeln. Kallas
byggnad, t.ex. A-huset
växthuset då det finns så
och ta er så långt ner ni
himla många fönster.
bara kan. Sedan är det är
bara att gå, ni kan alltså
gå från A-huset ända bort
till D-huset!!! Perfekt när
det börjar bli kyligare eller
när det regnar.
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"Det är med stor
glädje jag ser tillbaka på vår tid
under n0lle-p..."

D

I ett hav av cider och öl-kort finns det vissa minnen som står
ut. Vem kan glömma (komma ihåg) hur det antika Grekland
kom till liv i flammans underjord? Den naturnära glädjen som
bara ett lerbad under sport é inte torrt kan inbringa? Hur
många av oss spanjorer har inte redan leende fantiserat oss
tillbaka till den eftermiddagen i Ryd då vi övade på Beyonces
sensuella danser samtidigt som grannar och förbipasserande stirrade med en blandning av nyfikenhet samt förskräckelse och vem vet kanske även åtrå när vi väl började få kläm
på de olika stegen.

et var med en blandning av förväntan och nervositet
jag likt många andra av nollan (nu ettan) begav sig till en volleybollplan i Ryd. Under en av sommarens sista dagar. Bilden
jag hade av en ekonomstudent var starkt färgad av mina äldre
vänner, vilkas beskrivningar var förankrade i uttryck som stela, dryga, uppblåst självbild, kuggar tentor, festar för mycket.
Chocken var därmed total när jag möttes av 56 vrålande främlingar iförda varsitt par smutsiga vita byxor täckta av konstiga
tyglappar. När dessa gormande främlingar sedan uppmanade
oss nollan att helt nyktra och nervösa skrika tillsammans med
våra faddrar om guacamole, español och kanelbullar undrade
jag om Linköping verkligen var rätt val. Dagen därpå när uppropet var över och nolle-p drog igång skingrades mina orosmoln
lika snabbt som de skapats. Redan på första basecamp visste
jag att de närmsta två veckorna skulle bli bland de bästa i mitt
liv. Stämningen med den nya klassen var likt drickan långt ifrån
kall. Vi n0llan kände knappt igen varandra och var det inte för
de omisskännliga flugorna hade vi nog inte ens kunnat klargöra vilka som var del av ekonominollan eller ens vilka som gick
i samma klass. Detta till trots vågade alla bjuda på sig själva,
kanske kan det vara så att en total nonchalans gentemot de
svenska sociala normerna i Ryd första dagen resulterade i att
folket vågade vara mer utåtgående under nolle-p.

Det är med stor glädje jag ser tillbaka på vår tid under Nolle-p, det finns många att tacka för det varma mottagandet
till Linköping. ELIN players, ELIN, ÖF & UF, sponsorer och alla
andra nollan. Utan er hade nolle-p aldrig blivit så bra som det
faktiskt blev. Det är lätt att tänka på hur bra och roligt vi har
haft det hittills. Det vi inte får glömma är att det här var bara
början. Nolle-p är över men i skrivande stund har vi fortfarande 4 fantastiska år framför oss.
Text: Olof Johansson
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Ovveguide
Den ultimata

Nu har ovven äntligen invigts och det är dags att pimpa ert mest värdefulla plagg.
Lilla ettan, misströsta ej för här får ni alla svaren serverade på silverfat.

Knytning

Märken

Detta är bland de svåraste som
finns, men fear not vi finns här för er.
1. Ta på dig ovven och knyt ett
skärp precis under resåren så
att ovven inte åker av när man
flänger på Kårallen.
2. Tag ett kraftfullt nyp om axlarna
och dra åt och ryck till. Se till
att ELIN märket syns tydligt på
ländryggen.
3. Knyt ärmarna runt magen, ovanför skärpet, stramt. Det ska göra
ont. Se till så att lite av ärmarna
hänger fram.
4. Kolla in dig själv i spegeln och
flirta med dig själv.

Dessa införskaffas i samband med olika
event, men kan användas för att representera
diverse utskott och föreningar. Mycket viktigt
att komma ihåg att märket inte får sättas på
innan eventet och om man mot all förmodan
inte lyckas ta sig till eventet ska märket sättas upp och ned. Hett tips är att sätta märken
nära varandra då man kommer samla på sig
en hel del märken under dessa år. Om ni lyckas få tag på Systemet-märket rekommenderar vi att sätta den upp-och-ned då ni snabbt
kan kolla öppettiderna när du sitter ned.

Baksidan

Om du är en SPREKare ska ditt språks
flagga pryda fint din vänstra bakficka. Det
finns även en oskriven regel att HG-märket
ska sitta på den högra fickan. Utöver detta
händer det inte så mycket där bak!

Namn

Namnet som du har fått dig tilldelad sedan födsel ska sitta på högra benet. Här
får du välja tyget of your dreams. Det kan
vara glitter, fluffigt, med roliga mönster
på, you name it. Det kan till och med vara
tejp, det är bara fantasin som sätter stop.
Vi skulle rekommendera att sy på namnet
då det håller längre, självklart kan man
limma också men risken finns att de
behöver fästas om.

Krims-krams

Revärer
På sidorna ska dina stilfulla revärer sitta.
Som demonstrerat på bilden ska den blåa
vara längst bak, sedan en vit (eller bara
mellanrum då ovven är vit (-ish)) och till
sist den röda. De flesta limmar på sina då
det är lättast, men det håller bättre om
man syr på dem. Revärer kan införskaffas
på Bokab eller diverse tygbutik inne i stan.

9

På fickorna kan man hänga olika saker
som ett glas om man blir törstig eller
om man vill vara cool på festen och ha
kapsylöppnare. Tips är att fästa nyckeln
med en kabinhake på ovven så att man
inte tappar bort den!

Text och illustration: Sarah Larsson

TEAM

Möt

En av Projektledarna
för TEAM 2018

D

en 25e och 26:e september gick TEAM-dagarna 2018 av stapeln. Vi träffar
Elin Sjölin som läser sitt fjärde år på internationella civilekonomprogrammet, spanska. Hon är även en av
projektledarna för TEAM 2018.
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Vad är TEAM ifall någon har missat det?

TEAM står för TekniskEkonomiska ArbetsMarknadsdagarna. Vilket är en
arbetsmarknadsmässa för civilekonomer och industriella ekonomer vid
Linköpings Universitet. Mässan arrangeras av ELIN och I-sektionen. Företagen ställer ut för att träffa studenter och knyta kontakter. Under mässdagarna finns det många events såsom workshops och föreläsningar. Det
finns även möjlighet att gå på kontaktsamtal med olika företag. Det är helt
enkelt en mässa för studenter av studenter.

Vad fick TEAM att bli så lyckad?

Att mässan blev så lyckad beror helt klart på vår grymma kommitté som
har jobbat stenhårt för att mässan ska bli så bra som möjligt. Vi har blivit
ett tight gäng som har haft väldigt roligt tillsammans. Självklart hade vi inte
klarat oss utan alla duktiga värdar som ställde upp och jobbade tillsammans med oss under mässdagarna.

Varför borde man söka TEAM?

team

Att jobba med TEAM har varit det roligaste med universitet. Det är en jättemöjlighet att få leda och vara med i ett stort projekt. Man får lära känna
nytt folk från olika årskurser både inom vår egen sektion och andra från
industriell ekonomi. Det är väldigt kul då man får prova på saker man inte
gjort tidigare vilket har varit väldigt givande. Man ska vara beredd på att
det är tidskrävande och innebär hårt arbete men jag måste säga att det har
varit värt varenda minut med tanke på resultatet. Jag kan definitivt rekommendera att engagera sig inom TEAM - Det är SÅ kul!!!

Om detta låter intressant; vad och hur kan man söka?

I höstvalet kan man söka posterna projektledare och ekonomiansvarig.
Tillsammans med den andra projektledaren och koordinatorn från I kommer de sedan bilda staben. Sedan kommer resterande kommitté att bildas. För att söka de poster får man hålla utkik på TEAMs sociala medier.

Jag har svårt att nämna en specifik sak som blev extra bra, mässan i sin
helhet blev väldigt lyckad. Jag tror att helheten av mässan är det som gör
att den är så omtyckt. Det finns något för alla, vilken årskurs man än går
i. Eventen var intressanta och hade en bra bredd, loungerna var fyllda av
studenter mest hela tiden och överallt stod studenter och minglade med
spännande företag. Förra året infördes “extrajobbsloungen” och “mässjakten” för att locka studenter från de lägre årskurserna och det ville vi jobba
vidare med och jag tror och hoppas att vi lyckades med det även i år.

Text: Sara Lealem
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Sommelier

Sommeliern summerar...

Rödvin

Nu när vi kommit in i rödvinets förlovade tid, kan det väl ändå inte passa bättre än att Drömmens egen sommelier (no joke,
diplomet hänger i korrerummet) ger sina tips på några fina rödtjut att avnjuta i Sundsvall, inför Kravall eller i konsthall.
Något människor brukar ha lite svårt för är det här med strävhet i rött vin, man vill inte att gommen ska torka ihop och att
tänderna ändrar färg för en vecka framåt. Även om allt rödvin innehåller viss strävhet på grund av ett färgämne som finns i
de blåa druvornas skal så finns det alternativ för er som vill ha något lättare.

De lättare rödvinerna

Det kan vara ganska svårt att sondera terrängen om man söker ett lätt rödvin som inte käftar
emot när man vill ha en myskväll. Här kan man inte riktigt hänvisa till en speciell druva, för
beroende på vinifiering och lagring så kan en druva som upplevs som väldigt sträv i vissa
sammanhäng inte alls bli samma sak i andra. Men det finns vissa sorter som alltid kommer
upplevas som bob svartvinbärsdryck, fast alkohol. Leta efter viner from det franska området Beaujolais (mormor kommer veta exakt vad du pratar om), där gör man vin på den lite
ovanliga blå druvan Gamay vilket kan vara något av det mesigaste man kan hitta. Missförstå
mig rätt, den druvan kan inte generera annat än saftliknande bärdryck vilket också gör den
så genialisk. Om man vill ha något som kanske har lite mer kropp och fyllighet, utan att man
går till det extrema, så kan man testa ett vin från Veneto, Italien, som inte är en Ripasso eller
en Amarone. Det kanske låter snävt, men et finns en del att välja mellan. Om du nu kommit
så här långt i din upptäktsfärd av röda viner så kan det vara läge att börja ge sig på de tuffare
vinerna. Då föreslår jag att man köper något av druvan Carmenère, som genererar ganska
generösa viner med mycket smak och fyllighet men med mycket mjuk strävhet. Man kan också prova Rumäniens enda bidrag på Systembolagets hyllor, La Revedere. Det är inte någon
kulinarisk höjdpunkt men det är ett vin med mycket smak, liten strävhet och med viss sötma
därför känner jag att jag måste ta upp den här.

De sträva

Beaujolais Royal (Beaujolais, Frankrike), 79kr, artikelnummer 5408
Modello Masi (Veneto, Italien) , 79kr, artikelnummer 2386
Saveroni (Veneto, Italien), 89kr, artikelnummer 3658
Torres Las Mulas Carmenère (Chile), 89kr, artikelnummer 2362

Jag kan inte avsluta denna sida utan att tipsa om några riktiga rödviner (no offense). Vill man
ha riktigt sträva rödviner som klarar lagring eller som nästan enbart kan drickas till en rejäl
måltid så föreslår jag viner från den gamla världen. Alltså Frankrike, Italien eller Spanien. I
sydvästra Frankrike görs bland de strävaste vinerna i hela världen, leta efter ursprunget Madiran eller Cahors. I Piemonte, Italien, förvaltas den mycket karaktäristiska druvan Nebbiolo
till fantastiska viner, om än väldigt kraftiga. Själv är jag inget större fan av Spanska viner, men
vill man ha något drickbart så skulle jag köpa något från Ribera del Duero och hålla Rioja på
armlängds avstånd.

Domaine Laougué Les Passionnés (Madiran, Frankrike), 99kr, artikelnummer 2397
Colline Novaresi Nebbiolo (Piemonte, Italien), 109kr, artikelnummer 2025
Ribera 1 One (Ribera Del Duero, Spanien) 99kr, artikelnummer 3027

Text: Elias Eriksson
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Krönika

Att byta perspektiv
Då var vi tillbaka. Det ”akademiska nyåret” har re-

dan varit och ett nytt läsår står vid dörren. Det är en
förväntansfull tid och kroppen spritter fortfarande av
all nyvunnen sommarenergi. Enligt mig är detta mer
en nystart än nyår. Plötsligt slungas man tillbaka in i
Linkans underbara vardag, med plugg, baljankaffe,
kravall och allt vad det innebär.
Vad beträffande mig själv befinner jag mig just nu i
Montpellier i södra Frankrike, med datorn i knät sitter
jag på min säng och blickar ut genom min tre meter
höga balkongdörr. Med utsikt över granntaken som
är utsmyckade med stuckaturer och takplattor vackert utsatta av tidens prägel känns det som att jag
befinner mig i en äldre fransk, lite klyschig film.
Jag har inte levt livet som utbytesstudent särskilt
länge, snarare drygt en månad, men under denna
korta tid tycker jag mig ändå ha hunnit uppleva så
mycket. Det har varit en fullspäckad månad utan
tid att riktigt slappna av och inte göra någonting
någon gång, men kanske är det bra. Jag tycker att
jag upplever nya saker hela tiden, men för var dag
som går inser jag också att det finns mer och mer
att upptäcka. För mig har jag alltid visualiserat mig
Europa och européer som en relativt homogen grupp.
Jag tänker mig att vi delar liknade historia och liknade tankesätt, men jag märker mer och mer att så
inte är fallet. Hittills har jag blivit utskrattad för att
ha ätit glass på kvällen (även fast det inte är soligt!),
en ost- och skinkmacka till frukost, att killar cyklar
på damcyklar i Sverige och att vi velat reklamera en
vara som inte hade prislappen kvar. Jag tycker det är
så underhållande att sådana saker som man aldrig
skulle kunna tänka sig var några konstigheter, kan
vara så bisarra och komiska för andra. Jag tycker att
det är lite härligt när jag upptäcker dessa skillnader.
Det är helt harmlöst och lite charmigt.

Men jag upptäcker också andra skillnader som
faktiskt får mig att uppskatta Sverige mer, som till
exempel den Grande École som jag går till varje
dag vilket de franska eleverna betalar flera hundra
tusen kronor per läsår för att gå på, den extrema
byråkratin i Frankrike som får varje litet ärende
att bli en evighetslång process och att skillnaden
mellan vad tjejer och killar kan göra och fortfarande anses vara kvinnliga/manliga i Sverige, inte är
särskilt stor.
Det är väl allmänt känt att det är lätt att glömma
bort hur bra man har det tills man inte längre har
det, och jag tror faktiskt att det är nyttigt att medvetet förlora detta något lite då och då för att vidga
sitt perspektiv. Hemma i Sverige tenderar jag ofta
att mestadels använda mitt mikroperspektiv, världen ÄR min lilla Linkan-bubbla och allt som händer
i denna bubbla är ju givetvis livsviktigt. Ett utbyte
bidrar till att förändra sitt synsätt och ger ett vidare
perspektiv, ett makroperspektiv. Plötsligt ser man
att världen är betydligt större än Linkan-bubblan
och att Sverige inte är så dumt ändå. Plötsligt ser
man det vackra och fantastiska i saker som man
annars tar för givet. Det är ganska fint.
Missförstå mig inte, jag tycker Frankrike är helt
fantastisk och jag älskar varje dag som jag får
spendera i detta underbara, färgstarka land. Men
Sverige är också ett fantastiskt land och det är
viktigt att inte glömma bort. Börjar tankar av negativitet cirkulera runt i ditt huvud kan det kanske
behövas ett litet avbrott från verkligheten, som en
utbytestermin till exempel, för att få tillbaka sitt
mer verklighetsspeglande perspektiv och inse vilket
fantastiskt land som vi faktiskt lever i.

Text: Stina Lisspers
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frågor i Baljan

Erik Sundqvist
Tyska ettan

Hur upplevde du Nolle-P?
Jag tycker att det var ett bra sätt att
lära känna klassen på ett intensivt
och effektivt sätt. I och med att jag
inte kände någon på LiU från början
var det ett bra sätt att komma in det
hela. Jag tycker att det var sjukt roliga sittningar och det var bra blandning på fest och aktiviteter.
Överlever du det riktiga livet?
Det är en ovan men spännande grej
att börja plugga igen och behöva
strukturera upp livet med matlådor
plugg och sin tid. Än så länge har jag
kommit in i det bra, makro är ju en
skön mjukstart för oss SPREKare.
Vart hade du tänkt åka på din utlandstermin, och varför?
Min tanke är att åka till södra Tyskland, kanske München eller liknande. Större stad i Tyskland känns
spännande då det är större ekonomi
och mer att lära där.
Varför valde du just Tyska SPREK?
Till att börja med ser jag Tyska som
en bra merit, speciellt eftersom att
Sverige och Tyskland har stor handel och jag ser mig jobba inom den
branschen i framtiden.
Vad ska du göra när du druckit upp koppen?
Jag ska hem och laga lunch sen dra
vidare till gymmet.

Anton Kronholm

England raised, Linkan
based, G5

Vem är du (ens) Anton?
Jag är en glad grabb från Göteborg
som älskar att ha roligt. Jag pluggar
nu andra året i G5 och är en del av
den lilla minoriteten som valt att inrikta sig på NEK istället för FEK.
Berätta om din utländska bakgrund?
Att kalla det “utländsk bakgrund” får
det att låta lite mer exotiskt än vad
det egentligen är. Mamma och pappa är svenskar men de jobbade på
Ford i England vilket resulterade i att
jag föddes i London. Av samma anledning flyttade vi till Detroit när jag
var 1 år, sedan tillbaka till England
när jag var två och till sist Göteborg
när jag var 6 år.
Vad har du för framtidsplaner?
Just nu siktar jag på en dubbelexamen, Ekonomie Kandidat och Politisk Kandidat. Efter det vill jag förmodligen tillbaka till rötterna och
jobba utomlands. En barndomsdröm
är att bli diplomat, men finans tycker
jag verkar intressant. Just nu är en
master på tapeten, inom vad är dock
fortfarande ett frågetecken. Korsar
den bron när jag når den..
Om du fick vara ett djur, vilket och varför?
En späckhuggare #freewilly.
Vad ska du göra när du druckit upp koppen?
Efter jag druckit upp koppen ska jag
gå och gråta över mina tre tentor jag
har denna veckan. Börjar förstå hur
TekFak känner sig.
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Victor Österberg

Fuskn0llan, Acapelin,
G2

Vad var det roligaste
med att vara fuskN0llan?
Helt klart att få skådespela lite, bidra till att “bryta lite is” och lätta upp
stämningen som i början tenderar
att vara lite stel.
Bästa tips till den nyblivna Ettan?
Ha kul, engagera dig inom ELIN. Det
finns massor av möjligheter att lära
känna nya människor och samtidigt
få utlopp de intressen man har.
Vad är det roligaste med att vara med i
Acapelin?
Det roligaste är när man har repat
och filat på gückel som sitter som en
smäck på giget.
Vem skulle du säga att du är i One Direction och varför?
Oj, kan nog inte identifiera mig med
någon av dem då alla har ett fördelaktigt utseende som jag inte med all
skönhetsingrepp kan uppnå.
Vad ska du göra när du druckit upp koppen?
Jag ska på informationsföreläsning
om den hemtenta som vi ska skriva.
Ska bli jättekul!

ORDFÖRANDERIET
Hösten är här och jag kunde inte vara lyckligare!
Det förvånar mig inte om många av er sitter hemma i soffan och deppar över ännu en grå, regnig dag med motvinden som
väntar runt hörnet så fort man hoppar upp på cykeln, men misströsta inte! Här kommer Astas bästa tips för att lära sig älska
hösten:
1. Ut med dig utomhus! Ju ruskigare väder det är, desto bättre! Varför i hela friden vill man utsätta sig för något sådant, undrar
ni? Jo, för när man kommer in igen kan man med gott samvete unna sig tidernas största kopp kaffe nedkrupen under filten i
soffan. Kaffet serveras med fördel på irländskt vis…
2. Mörkret kommer tidigare och tidigare om kvällarna, perfekt! Längre och längre kvällar när du med gott samvete kan bingewatcha serier. För dig som vill ha något spännande (och lite, lite skruvat) – spana in Altered Carbon om du inte redan sett
den! Att Joel Kinnaman är en pudding gör ju inte direkt serien sämre.
3. Sist men inte minst, hösten är perfekta tillfället att fylla korrerummet eller din lilla etta med levande ljus och bjuda hem
den där snyggingen du spanat in. Det sägs att levande ljus framhäver en persons utseende på bästa sätt. Om det är sant? Nja,
ligger nog mer i att det blir mörkt så man ser varandra sämre och fantasin får göra sitt. Oavsett borde lite mys en kylig kväll
vara en mänsklig rättighet. Och med ”mys” menar jag middag och djupa samtal om livet såklart, inte det som ditt dirty mind
svävade iväg till…
Som Ordförande finns det dock utöver ovanstående en massa andra faktorer som gör att jag fullkomligt älskar hösten. Inte
nog med att alla ni som precis påbörjat ert första år har anslutit er till ekonomfamiljen, hösten är dessutom proppfylld med
roliga events! Först ut efter ett fantastiskt Nolle-P hade vi våra arbetsmarknadsdagar – TEAM-dagarna. Gänget bakom alltihop
gjorde ett strålande jobb med rekord på antal deltagande företag OCH lyckades dessutom klimatkompensera hela mässan!
Imponerande är bara förnamnet!
TEAM var startskottet på riktigt för hösten och nu kör vi på så det ryker om det.
E-kravall, Diplomeringshelg, Traineedagen, Herr- och Dammiddag, lunchföreläsningar, sportevents, Luciakraballen och
mängder av grejer däremellan.
Alla dessa event kräver ju självklart en hel del arbete och där kommer ni in, kära medlemmar. ELINs höstrekrytering stängde
nyss och alla våra 71 (!!) öppna poster inom föreningen fylldes. Det värmer något otroligt att se detta stora engagemang hos
er allihop! (Och om du sökte en post som du inte fick den här gången, misströsta inte. Fler rekryteringsperioder kommer där
nästintill lika många poster kommer sökas. Håll utkik!)
För mig själv börjar det bli dags att så smått knyta ihop säcken. Med endast tre månader kvar som er Ordförande finns det
många idéer och planer jag vill hinna sätta i verket innan jag kliver av, och även en hel del lösa trådar som ska tas om hand
på redan påbörjade projekt.
Nästa gång jag sätter mig ner för att skriva mitt Ordföranderi så har jag en efterträdare. En protegé. En liiiiiten, liten nybliven
Ordis-bebis. Det är med lika delar pirr i magen och vemod som jag börjar inse det kan jag säga!
Ännu är det dock inte slut. Först ska vi njuta av hösten och tillsammans dansa fram till Stad i ljus vareviga torsdag terminen ut!

Puss & Kram,
Astrid Tingström
Ordförande 2018
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Recept

Thildes

Höstrecept

Tänka sig, att nu är äntligen hösten här, min favoritårstid. En stor anledning till
denna förkärlek är såklart allt mysigt man kan mumsa på under filten! Därför tänkte jag dela med mig av mina bästa höstrecept. Recepten är vegetariska och baserat på
säsongens råvaror och smaker. Temat är mustigt, enkelt och billigt. Due to tidningens
internationella tema har jag valt en multi-nationell, ganska svensk förrätt, indisk huvudrätt och en fransk dessert.

Mustig sötpotatissoppa med basilikakräm

Bjöd en väninna på denna soppa för ett litet tag sedan och hon har tjatat
länge om receptet. Här är det. You are in for a treat!
Ca 4 portioner, förutsatt att man inte äter allt själv

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 gul lök
1 vitlöksklyfta
2 sötpotatisar (à ca 200 g)
1 msk riven ingefära
2 msk olja
2 tsk curry
1 msk tomatpuré
1 krm chiliflakes
8 dl grönsaksbuljong (vatten och fond
eller tärning)
• ca 400 ml kokosmjölk
• ca 1 msk färskpressad limejuice
• salt och svartpeppar
Basilikakräm:
• 2 dl crème fraiche, välj den med högst
fetthalt
• 1 kruka färsk basilika, hackad
• 1 tsk flytande honung
• 1 nypa flingsalt

Gör såhär:
Skala lök, vitlök, sötpotatis och ingefära. Hacka
lök och vitlök, skär sötpotatisen i ca 2x2 cm stora
tärningar och riv ingefäran.
Fräs grönsakerna utom ingefäran i oljan i en kastrull. Tillsätt curryn och fräs med någon minut.
Tillsätt ingefära, tomatpuré, chiliflakes och buljong.
Koka sakta i cirka 10 minuter. Häll i kokosmjölken och koka ytterligare i cirka 10 minuter. Mixa
soppan slät med en stavmixer.
Om du vill ha i mer protein, tillsätt kokta röda linser
och mixa. Sedan har du dig en riktigt höstig och
billig matlåda. MUMS
Basilikakräm:
Mixa ihop crème fraichen med basilikan med en
stavmixer och tillsätt honungen och flingsalt.
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Linsgryta "Dhal" med matvete

En riktig matlådeklassiker för min del. Billig och enkel att göra, men framförallt
mysig och svingod! Dubbla receptet och du har typ 10 lådor. Lägg dem i frysen och ta
upp när du är lat, trött, stressad eller bakis. Eller bara sugen på någe gött.
Ca 5 portioner

•
•
•
•
•
•
•
•

1 lök
2 morötter
2 vitlöksklyftor
2 msk rapsolja
1 msk riven, färsk ingefära
1 tsk koriander
1/2 tsk mald spiskummin
1 krm malen kanel

•
•
•
•

4 dl röda linser
400 g krossade tomater
400 ml kokosmjölk
1 grönsaksbuljongtärning
• 2 dl vatten
• salt
• lime

Gör såhär:

Skala lök, morötter och vitlök. Tärna lök
och morötterna och finhacka vitlöken.
Fräs lök, morötter och vitlök i oljan i några
minuter. Rör ned ingefära, koriander,
kummin och kanel. Häll i linserna och rör
om ordentligt, tillsätt sedan krossade
tomater, kokosmjölk, grönsaksbuljong
och vatten. Låt det koka sakta under lock
i 25 - 30 minuter. Smaka av med salt och
limejuice.
Servera med matvete.

Tarte Tatin med rårörd vaniljsås
Systrarna Tatin drev ett litet hotell utanför Paris i slutet av 1800-talet. Det sägs att de
skulle göra vanlig äppelpaj men råkade steka äpplerna för länge. För att rädda upp situationen lade de smördegen ovanpå stekpannan, skjutsade in kakan i ugnen, och vände den
sedan upp-och-ned. Det blev en klar succé, uppenbarligen.
Une grande tarte
Pajen
• 1 kg äpplen, gärna Pink Lady
• 2 msk strösocker
• Kanel
• 75 g smör
• 1 tsk pressad citronsaft
• 1 kyld smördegsrulle (250 g)
• Ev flingsalt
Rårörd vaniljsås
• 2 äggulor
• 2 msk strösocker
• 1 msk vaniljsocker
• 2 dl vispgrädde

Gör såhär:
Vaniljsåsen
Vispa äggulor, strösocker och vaniljsocker fluffigt.
Vispa grädden rätt fast.
Vänd ned äggvispet i grädden, tadaaa
Färdig vaniljsås! Busenkelt och
supergott!
Tarte Tatin
Skala och skär äpplena i stora klyftor.
Låt sockret smälta i en ugnstålig
stekpanna tills det är gyllene. Tillsätt
smöret i tärningar och stek tills det
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blir ljusbrunt. Pudra över kanel enligt smak
och tycke. Lägg ner äppelbitarna och låt
steka med ca 10 min. Droppa över citronsaften. Lyft pannan från värmen. Skär ut
en cirkel ur smördegen så den är något
större än stekpannan. Lägg ovanpå äpplena
och gör ett kryss i mitten så att ånga kan
komma ut. Grädda gyllene mitt i ugnen, ca
20 min. Ta ut och låt vila 2–3 min. Lägg en
tallrik på och vänd runt så att kakan hamnar ”upp och ner”. Strö ev över lite flingsalt.
Låt vila 15 min och servera med vaniljsåsen
och en köpp av valfri ångande dryck. Sedan
måste du mysa. Det är sedan gammalt.

E

rasmus Student Network fick sitt startskott 1989 på initiativ av
dåvarande Europeiska Gemenskapen (nuvarande EU). Det bildades i
syfte att främja internationella utbyten på akademisk nivå mellan olika universitet. Visste du att det faktiskt många gånger är Erasmusprogrammet som möjliggör att du får åka på utbytestermin utan kostnad?
I praktiken kan man säga att när du får åka på utbyte utomlands, så tar
ditt hemuniversitet emot en student från det universitetet du åker till.
Det sker ett temporärt byte, vilket innebär att det inte blir någon extra
kursavgift för vare sig universiteten eller dig!
Erasmusprogrammet har givit många tusentals människor chansen till
nya språkkunskaper och att få uppleva länder och kulturer som skiljer
sig från deras vardag. Det bildades på grundprincipen - av studenter för
studenter, och ESN finns på lokal, nationell och internationell nivå. Vår
studentförening på Linköpings Universitet agerar på lokal nivå, och vårt
främsta syfte är att integrera internationella studenter i kulturen här.
Det gör vi genom att hjälpa dem med frågor som berör universitetslivet
i Linköping, introducera dem till svenska traditioner och få dem integrerade bland både svenska och andra internationella studenter. Vi jobbar
även tätt med den nationella och den internationella nivån vilket innebär att vi skickar representanter på konferenser och sammanträden utomlands då och då. Detta för att hjälpa till att utveckla organisationen
ESN som helhet och representera oss i Linköping för inte bara resten
av Sveriges ESN-föreningar, utan även Europas. ESN kommer på detta
sättet alltid att jobba för mångkulturen och för att försöka få världen att
kännas lite mindre än vad den faktiskt är.

Website: http://www.esn.studorg.liu.se/
Facebook page: https://www.facebook.com/esnlinkoping/
Instagram: @esnlinkoping
Bilder: Jawed Lalee

Vad gör vår förening på LiU rent konkret då? Vi gör faktiskt himla många
roliga grejer! Vår förening består av en styrelse och tre utskott. Activity
Committee anordnar sociala evenemang, t.ex. Language Café i samarbete med andra internationella föreningar. Buddy Committee parar
ihop svenska studenter med internationella studenter där de svenska
studenterna får agera lite som faddrar, och anordnar evenemang där
samtliga av dessa så kallade Buddy Students får chans att mötas. Party
Committee är vårt festutskott som anordnar fester och oftast kvällsrelaterade tillställningar som t.ex. sittningar. Deras mest kända evenemang
är Intervallen, så om ni vill mingla med internationella studenter rekommenderar vi starkt denna kravall. Årets Intervallen anordnas den 13e
oktober på Kårallen!
Utöver det som nämndes ovan anordnar vi grymma resor varje termin till
olika platser i Skandinavien och runt Östersjön. Sea Battle är en kryssning till Tallinn eller Riga som vi på nationell nivå anordnar tillsammans
med ESN Danmark och ESN Norge, och allting är av studenter för
studenter.
Hur kan då du ta del av ESN? Du är välkommen att delta på de flesta av
våra evenemang under året, och du kan också anmäla dig som Buddy
Student och bli fadder åt en internationell student! Eller så ansöker du
om att gå med i styrelsen eller något av våra utskott i vår. Kolla in vår
hemsida, vår facebooksida och instagram för att hålla dig uppdaterad!
Text: Tilda Forslin, External Relations, Tyska Sprek
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Words of an
International Student
Hej! My name is Eva and I am a 23 years-old student at Linköping
University. I am part of the International master program called
“SMIO” (Strategy and Management in International Organizations)
which is so much fun! During my first year, I met many new friends
from a lot of different countries such as Finland, France or Spain.
What I realized, it can be challenging to work together with people
from different cultures, but in the end it is always a great way to
get to know other ways of working and to reflect on how you work
yourself.
If I could change one thing about my education at LiU, it would be
to increase the contact with Swedish students! Even though I am
studying in Sweden I have not met many Swedes through my program, which I find really sad since I had the intention of meeting
some local people when moving from Germany to Sweden! Because I wanted to change that for myself I decided to become more
involved in the student life at LiU and became an active member of
ELIN. And I am happy I did! ELIN and in particular the committee
which I am part of, the Master Club, has really given me the opportunity to get to know many new people! I have worked with other
Internationals but this time also with Swedish students to create
more of a common community between Swedes and International
master students by hosting events for both! For example, we have
organized a typical Swedish sittning where we combined traditional things like the gyckel and more general things like games! I am
so happy about the results we have achieved because thanks to
my part time job at SICK, a company located in the Science Park
Mjärdevi, I have gotten to know how fun, friendly and fika-loving
Swedes can be! I think if we and others continue with the efforts to
integrate the international students more into the Swedish-student
community we can end up with a fun, diverse and interesting group
of people!
Text: Eva Mayer

19

utskottsrapporter
Hej i höstrusket!
Med sommaren i ryggen och vintern
nalkandes kan man undra vad man
ska hitta på utöver plugget. Gå på alla
roliga ELIN-event såklart!
Jag vill slå ett extra slag för våra företagsevent. Dessa är en jättebra chans
att få träffa framtida arbetsgivare,
möjligheter att ställa frågor och ofta
bjuds det på mat (wow!). Gå in och
gilla ELIN Karriär på Facebook så får
du info om våra kommande evenemang samt företag som annonserar
om lediga extrajobb.
Ser du mig på campus, tveka inte att
säga hej! Jag svarar gärna på frågor
angående ELIN generellt, specifika
frågor om vår koppling till näringslivet eller för er nyblivna studenter så
enkla frågor som vilka är och vad gör
egentligen ELIN?
Om en månad öppnar rekryteringen
till flera av posterna i ELINs styrelse,
missa inte din chans att söka!
Ha en fantastisk höst kära Elin-medlemmar, vi ses i A-huset!

Hej!

Hej alla glada ekonomer!

Hoppas att ni alla har haft ett fantastiskt sommarlov och är taggade på
denna termin. Mitt namn är Malcolm
Jobe och jag är ordförande för Clubutskottet och just nu håller vi på att
förbereda oss inför vårat första evenemang som är E-kravall. Under kvällen kommer det bjudas uppträdande
från vårat alldeles egna E-band. Förra
året var de kvällens solklara höjdpunkt mellan klockan 00-01, missa
inte deras uppträdande i år. Vi hoppas
verkligen att ni ser framemot att detta och är taggade på en grym kväll!
Utöver E-kravall så är även planeringen inför Herrsittningen nu igång och
vi hoppas även där kunna bjuda på
ett grymt evenemang för herrarna på
vårat program. Slutligen så är förberedandet inför Åreresan, en av årets
höjdpunkter, i full rulle. Om ni älskar
skidor, träffa nya människor och afterski så finns det inget bättre alternativ
än att följa med på våran resa.

Efter en varm och härlig sommar har
vi nu påbörjat ett nytt lässår vilket
innebär nya möjligheter men också
nya ansikten i Styret. Mitt namn är
Linnéa, jag går i G3 tvåan och klev i
somras på posten som ordförande för
Utbildningsutskottet. Hoppas ni är
lika taggade som jag inför detta läsår!

Simon Daveby

2:a vice ordförande med
näringslivsansvar

Vi i Utbildningsutskottet ska fortsätta
jobba med att se till så att ni är nöjda
med den utbildningen som ges här
på Civilekonomprogrammet. Samt
fortsätta med aktiviteter som spetsar
våra kompetenser så som Excelskola,
SM i Ekonomi, det nya projektet Presentationsskolan samt Mentorskapsprojektet 2.0. Så i skrivande stund
sitter jag och rekryterar personer till
dessa projekt och diskuterar hur vi
ska utveckla projekten så dem blir
ännu bättre!
Om du har någon synpunkt angående utbildningen eller något förslag
på en utbildningsrelaterad aktivitet,
tveka inte att skicka iväg ett mail till
mig på uu@elin.se eller hugg tag i
mig på Campus! Alla inputs uppskattas!

Malcolm Jobe

Ordförande ELIN club
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Linnéa Falk

Ordförande Utbildningsutskottet

Hej alla glada fina medlemmar!

Hej!

Vilken fantastisk sommar vi har haft,
men nu har ju äntligen kurser och allt
annat roligt dragit igång.

Ni ekonomettor kommer säkert ihåg
att höstterminen drog igång med
Nolle-p 2018 där vi i ELIN Players marscherade omkring och såg allmänt
bittra ut. Jag kan däremot lova er att
bakom solglasögonen och de sura
minerna så hade vi en tuff match med
att hålla skratten borta. Vi hoppas att
ni hade två riktigt roliga veckor och
att ni kände er varmt välkomnade till
såväl Linköpings universitet som till
vår förening ELIN!

Under hösten har näringslivsutskottet massor av spännande evenemang
inplanerat. Vi har framförallt mycket
roliga Casekvällar, företagsevent och
stockholmsresor inplanerade för er.
Håll koll på ELIN Karriär för att inte
missa chansen att nätverka och träffa
nya spännande företag men också för
att utvecklas inom exempelvis caselösning. Som sistaårsstudent kan jag
personligen gå i god för värdet att
nätverka med olika typer av företag
och personer ute i näringslivet.

I skrivande stund håller vi på att planera Dammiddagen, som kommer
att äga rum den 15e november. Detta
kommer att vara en minnesvärd kväll
som inkluderar finsittning, underhållning och eftersläpp på Kollektivet.
Alltså något som en ekonomtjej absolut inte vill missa!

Nog om det, jag är svag för att lära
känna nya personer så om ni är sugna
på att rycka tag på mig i korridoren
eller ta en liten fika och ställa lite frågor eller kanske bara lära känna mig
lite bättre. Kontakta mig.

I slutet av denna termin, 8e december, nalkas vinterns ballaste kravall;
Luciakraballen. Kårallen förvandlas
då till en enda stor fest och det kommer också dyka upp ett känt namn på
scen – so stay tuned och så hoppas
jag att vi ses där!

Ha en underbar höst!

Alice Eriksson

Ordförande Näringslivsutskottet

Hej hallå alla ekonomer!

Hej everyone!

Sommaren bjöd på så himla mycket
sol och värme att man inte kan tro det
nu när vi sitter här i höstmörkret. De
nya fina ryggsäckarna syns på campus och det är väll ett av de största
tecknena på att vi är inne på ett nytt
läsår!

My name is Nina and I am the head
of ELIN’s international committee. I
hope all of you had a great start into
the new semester and are enjoying
Linköping’s student life to the fullest!

Jennifer Lindén

Ordförande ELIN Players

A few weeks ago, our subcommittee
Master Club, held its master sittning
at KK for master students from several business programs which was so
much fun! This winter we will organize a few lunch lectures and mingle
events for all of you out there who
wants to take the chance to study
abroad! During our events, you will
get information about possible partner universities and what it takes to
apply for it. Moreover, you will also
get inspiration from former students
who have already been abroad. So,
this is your chance to ask all of your
questions about your dream destination!

I marknadsföringsutskottet har vi
kommit igång med att planera nästa års Civilekonomväska, årsbokens
upplägg och fotograferna har börjat
synas på eventen för att det ska finnas lite härliga minnen. Vi har en hel
del på gång i det här utskottet; nytt
läsår, nya möjligheter!
Se till att ta göra det bästa av höstmörkret, lite varmchoklad och en filt
gör allt bättre!

Hope to see you there!

Annie Engström

Nina Krauter

Head of the International
Comittee

Ordförande Marknadsföringsutskottet
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Drömmen guidar dig genom

ELIN

Ibland är det inte alltid så lätt att hänga med i alla svängar om allt vad som händer på
campus och allt fantastiskt roligt man kan ansöka om att vara med i. Därför har Drömmen sammanställt en guide på alla ansökningsperioder och allt man kan ansöka om att
bli inom ELIN.

September

THE EDUCATIONAL COMMITTEE
Project Leader for the Presentation School
Project Leader for SM i Ekonomi
Project Leader for the Mentoring Program

THE MARKETING COMMITTEE
Vice Head of Marketing
Layout Managers (2 people)
Photographers
Product Manager
Sponsor Managers (2 people)

THE INTERNATIONAL COMMITTEE
Project Leader for Play for Charity
Marketing & Communication Responsible
Language Café Responsible (6 months)

CASEGRUPPEN
Vice President

ELIN CLUB
Project leader for Åreresan (1 girl, 1 guy)
Project leader for Aktiva

ACAPELIN
THE SCHOLARSHIP COMMITTEE
E-PUB (3 people)

WOMEN'S FINANCE DAYS
Project Leader
MASTER CLUB (The International Committee) Marketing
Project Leader for Social Activities
Event and Sponsor
Project Leader for Welcoming Activities
Business Contact
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Januari

NU
Ordförande Revisionsgruppen
Casegruppen
Valberedningen

November

ELINS Höstval

Styret
• Ordförande
• 2:e Vice Ordförande
• Skattmästare
• Informationsanv.
• NU
• Marknadsföringsansvar
• Internationella Utskottet
• Head of ELIN CLUB
Förtroendevalda
• Utbildningsbevakare REK + SPREK
• DRÖMMEN <3
• 2:e Vice Skattmästare
• Studentrevisor (internt)
TEAM

• Projektledare TEAM
• Ekonomiansvarig TEAM

Diplomering en
General
Ekonomiansvarig
Ansvarig fredagssittningen
Ansvarig fredagssittningen
Ansvarig ceremoni
Ansvarig ceremoni
Ansvarig lördagssittningen
Ansvarig lördagssittningen
Sponsansvarig
Sponsansvarig
Tryck och spons
Mafö
2 fotografer
CLUB
E-kravall
Kompissittningen
Aktiva
Copa
Herrsittning
Sportclub ordis
Kvarborg
E-pub 5st
IU
Language cafe
PL utlandsansvarig
Masterclub
Ordis Masterclub
PL welcome week
Masterclub - Marketing and sponsor.
Acapelin

Februari
Fadderval

Sportclub 3 pers

APRIL

ELINs vårval

Intendent
IT
1:e Vice med utbildningsansvar
UU

MAJ

NU
Företagsgruppen 10st
Årsbanketten
Mafö
Vice mafö (kolla med annie)
UU
Excelskolan 2st
Acapelin

E-bandet
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Globetrotters
around the world
Emma Idsäter,
Guadalajara

Emil Svantesson, Lyon

Vad är största omställningen?
Hur dagarna och skolan är upplagd här. Man läser sex kurser samtidigt och alla lektioner är obligatoriska att gå på. Vissa börjar vid
07 och andra slutar 21,30. Istället för att ha en stor tenta på slutet
av varje kurs har man läxor i nästan alla ämnen varje vecka och tre
delprov under terminen. Jag går bara i skolan mellan tisdagar och
torsdagar så det är perfekt om man vill passa på att resa runt under
terminen!

Vad är största omställningen?
- Att jag börjar 8.00 varje morgon samt att dom flesta föreläsningarna och ALLA lektioner är obligatoriska
Lever det upp till förväntningarna?
- Har bott i Frankrike förut samt varit i Lyon tidigare så jag kände
igen staden och den franska livsstilen, däremot trodde jag att
universitetslivet skulle vara mer strikt och att studenterna skulle ha
mer fokus på studierna än vad dom faktiskt har. Folk sänker gärna
1-2 flaskor vin vare sig det är vardag eller helg.

Lever det upp till förväntningarna?
Jag hade inte hört så många som åkt till Mexico på sina utbytesterminer tidigare så jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta
mig, men eftersom att jag tidigare hade rest runt i Asien kände jag
mig taggad på att se något nytt. Mexico har hittills slagit alla mina
förväntningar och jag skulle verkligen tipsa alla att göra sitt utbyte
här! Innan jag åkte var det också många som varnade mig för hur
kriminellt det skulle vara här, men det är inget man märker av.

Bästa lifehacket utomlands?
- Här gäller samma som i Linköping - skaffa en cykel. Lär dig även
att skifta mellan bonjour/après-midi/soir för att göra konversationen mindre stel än vad den redan är.
Största kulturkrocken?
- Det finns två stora kulturkrockar; den ena är ”pusshälsningen”,
tror alltid att jag kommer tycka att den är väldigt stel och att jag
aldrig kommer lära mig vilket håll man börjar hälsa åt. Nummer två
är självklart Frankrikes byråkrati och hur dom sköter sitt administrativa arbete, förvänta dig aldrig att någonting är lättfixat.

Bästa lifehacket utomlands?
Haha, det får nog bli Google translate! Räddar en i många lägen
Största kulturkrocken?
Tempot helt klart! Människor är mycket mer avslappnade här och inställningen till ”att allt löser sig” blir lite av en krock. Exempelvis var
vi utan vatten i tre dagar och vår ytterdörr ramlade av. På bussarna
vi åkt har vi fått stanna pga punktering och trasiga dörrar men allt
löser sig, det är inte bara riktigt vad man är van vid i Sverige.

Saknar du baljan kaffet och kårallen?
- Ja, sad but true. Det finns ändå en charm med baljans kaffe
och särskilt om man jämför med maskinkaffet man köper på mitt
campus här i Lyon.

Saknar du baljan kaffet och kårallen?
Jaa! Framförallt svensk FIKA!!

Godaste lokala maträtten?
- Lyons lokala maträtter är inte en favorit, har däremot en stor kärlek
till baguetter och fransk ost

Godaste lokala maträtten?
Inte helt oväntat… Tacos och guacamole! Det är i princip vad jag
lever på här borta och favoriten är helt klart med räkor.

Har du bränt alla dina pengar än?
- Inte än men är på god väg, ett år är en rätt lång tid

Saknar du svensk mat?
Inte så mycket faktiskt, mest att fika haha

Vad lämnade du kvar här som du önskade att du tog med dig?
- Min flickvän (undrar om någon annan ni intervjuar kommer att
svara lika cheesy?)
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Maximilian Brobjer,
Viña del Mar,

Sofia Svensson, Sydney
Vart befinner du dig någonstans?
Hello mates! Jag är på utbyte i Sydney, Australien. Jag bor rätt
centralt i staden, och pluggar vid Macquarie University som ligger
ca 35 min med tåg från stadskärnan.

Vart befinner du dig någonstans?
Jag befinner mig i Viña del Mar, Chile. Viña, som staden kallas
av dess invånare, ligger vid kusten och är med sina ca 250.000
invånare Chiles fjärde största stad.
Vad är största omställningen?
Föga förvånande så är självklart språket en väldigt stor omställning.
Något annat som är en väldigt stor omställning är närvarokrav på
kurserna.
Lever det upp till förväntningarna?
Ja, det gör det absolut. Utöver att det skulle bli ett spännande
äventyr så hade jag inte så många förväntningar innan jag åkte. Det
är mycket som har överraskat och toppat alla möjliga förväntningar
jag kunde haft, framförallt studentlivet!
Bästa life-hacket utomlands?
Det bästa life-hacket som jag har här i Viña är att besöka det olika
marknaderna som finns. Där kan man köpa all mat man behöver för
veckan för en femtedel av priset i matbutikerna.
Största kulturchocken?
För mig så är avsaknaden av struktur den största chocken. Det finns
inga tidtabeller för bussen och om det fanns skulle det inte spela
någon roll eftersom tider här är ett ungefärligt mått. Det är ett stort
kontrast mot hur det är i Sverige och är något som kan försvåra
vardagen en aning ibland, men gör den samtidigt mer intressant.

Vad är största omställningen?
Det är nog upplägget i skolan. Här läser vi fyra kurser samtidigt, och
det är många löpande uppgifter i varje ämne under terminen. Alla
kurser avslutas samtidigt i november med final exams eller final
essays. Det gäller att hålla koll så man är i tid med inlämningar och
uppgifter, annars får man avdrag från sitt betyg.
Lever det upp till förväntningarna?
Jag hade höga förväntningar på Sydney, och jag måste säga att staden absolut håller måttet. Här finns något för alla, perfekt blandning
av beach & city life. Mängder av restauranger, cafeer, parker, massa
stränder, utflykter, festivaler & markets… Allt man kan tänka sig och
lite till som gör utbytesterminen roligare. Sydney rekommenderas!!
Bästa lifehacket utomlands?
Bra fråga! Spara pengar innan du åker som du sen kan slösa på
utbytet. Stressa inte upp dig över skolan. Hitta nya vänner. Njut
ordentligt av tiden utomlands.

Fredrik Gustavsson,
Singapore

Linnea Wennerström,
Borneo

Vart befinner du dig någonstans?
Jag befinner mig i Singapore och studerar på ett universitet som
heter Nanyang Technological University.

Vad är största omställningen?
Helt klart klimatet och kulturen. Med en daglig temperatur på 33 grader
och en luftfuktighet på över 90 % i och med att det är regnskogsklimat så
är man allt annat än frusen. Sen är ju självklart också den asiatiska kulturen en stor omställning då nästan ingenting fungerar som i Sverige men
det gäller bara att anpassa sig och då är det faktiskt riktigt intressant!

Vad är största omställningen?
Att man måste äta ris varje dag och att lektionerna här är FYRA
timmar långa.

Lever det upp till förväntningarna?
Borneo lever helt klart upp till mina förväntningar! Naturen är otrolig
och allt är SÅ billigt vilket gör att man kan resa runt i hela Asien, åka taxi
överallt och äta alla dagens mål ute och fortfarande ha CSN kvar varje
månad, bästa!

Lever det upp till förväntningarna?
Verkligen. Jag kan starkt rekommendera detta land och universitet
för den som vill ha en rolig och lärorik studietid samt ha möjlighet
att resa till många av Asiens paradisöar.
Bästa lifehacket utomlands?
Ha alltid Google maps nära till hands om ditt lokalsinne är lika
dåligt som mitt.

Bästa lifehacket utomlands?
Oj svår fråga, men det är nog klyschigt nog att våga testa saker du annars
aldrig hade gjort. Vi äter bland annat middag i ett parkeringshus (?) två
gånger i veckan bland massa locals. Inget jag hade gjort i Sverige men oj
vad glad jag är att vi har hittat det stället!

Största kulturkrocken?
Singaporianer har inget spelsinne utan går runt och spelar Pokémon
på sina mobiler istället för att se var de kliver, detta medför att
man ständigt måste vara på sin vakt så att man inte går in i dessa
människor, så se upp kära vänner!

Största kulturkrocken?
Malaysia är ett av världens mest muslimska länder så det är helt klart en
kulturkrock. Det är väldigt fritt med vad man får ha på sig och så vidare
men man är inte riktigt van vid böneutropefem gånger per dag. Speciellt
inte tjugo över fem på morgonen men man vänjer sig.

Saknar du baljankaffet och kårallen?
Ja, trots att jag har en tendens att lyckas spilla ut hälften av det
brännande baljankaffet på mina fingrar så skulle jag vilja ha en
kopp här och nu. Att få vingla runt på kårallen en kylig höstnatt vore
inte helt fel det heller.

Saknar du baljan kaffet och kårallen?
Klart man saknar baljan och Kårallen, bästa ställena ju. Men vi har
faktiskt hittat ett liknande café på vårt universitet som vi kallar för
Swinburne-Baljan och som fyller tomrummet fram tills vi kommer tillbaka
till Linkan.

Godaste lokala maträtten?
Ris, du måste gilla ris om du ska bo här.

Godaste lokala maträtten?
Fried noodles with seafood, mums!

Vad lämnade du kvar här som du önskade att du tog med dig?
Victor Österberg ❤
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Redax testar

Redax testar...

Caféer

In Sweden we call it “fika”.

Höstens första köldslagna dagar är här och Redax möts upp för en session av
“Redax testar” och denna gång inget mindre än fyra caféer att spendera regniga
höstdagar på för att stilla tentaångesten. Vi gör allt för er.

Dahlbergs Café
Första anhalt på vår odyssé blev ett anrikt kaffehus i
Gamla Linköping, Dahlbergs café. Situerat i den pittoreska miljön som är Gamla Linköping kan väl ändå inget
gå fel? Gästerna välkomnas av en harmonisk innergård
präglad av den annalkande höstens framfart, äppelträd,
småfåglar och en fontän. Redax är imponerade. Dahlbergs är minst sagt anrikt, gamla kökssoffor, gamla stolar,
gamla dukar, gamla tavlor och gammalt fika. Här finns
PRO-medlemmens favoriter, Pariserflarn, prinsesstårta,
små, små, små kakor och räkmackor på hönökaka. Utbudet är inte lika imponerande som intrycket av omgivningen, men det senare kompenserar.

Babettes kafferi
och bageri
Linköpings okrönta cafédrottning. Tätt omtalad på sociala medier, flitigt Instagrammad och influenser vänlig. Detta måste vara
Edens trädgård. Redax möts av ett brett och
innovativt utbud av diverse hembakat. Här
finns smörgåsar med brie och annat fancy-pancy, smördegsbullar med apelsinsmak,
Fransk chokladtårta och dagens lunch. Förutom det förtärbara, fanns en mängd dryck
av olika slag. Det är inte budgetalternativet,
men det har inte stoppat en ekonom tidigare.
Caféet är pluggvänligt, där finns internet och
stor yta att sprida ut sig på (om man vågar
slåss med de andra gästerna). Babettes lever
upp till sitt rykte och Redax är mycket nöjda
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Redax testar

Chocolat

Linköpings Chocolateria som de kallar
sig själva, här finns det choklad, choklad
och lite mer choklad. Vid det här laget
var vi alla tyvärr väldigt mätta (och lite
smått besvikna på oss själva) det enda
vi kunde trycka i oss var en varsin pralin.
Utbudet var stort på praliner, de var
väldigt fina och minst sagt goda. Men
de har annat gott också, som scones,
sallader och olika bakelser. Atmosfären
var väldigt trevligt och lugnt, ett stilrent
café med vackra bilder på väggarna. Likt

Simons rosteri och bageri
Trendigaste trendcafét. Man möts av en interiör som liknar ett spread i Architectural Digest, att ha vitt kakel från golv till tak har dock vissa nackdelar...ljudvolymen
är kakafonisk. Hursom, fiket är gudomligt. En gåva skänkt från ovan. Ett paket från
storken. Det är...kärlek. Jag måste medge att jag åt den godaste kardemummabullen
i hela mitt liv, jag åt, dog, sen återuppstod jag. Så god var den. Resten av utbudet
är minst lika konkurrenskraftigt. Redax slår gärna ett slag för deras citrontart också.
Även om deras grej kanske egentligen är kaffe, då de rostar själv och så, så är det väl
värt ett besök bara för fikat. Babettes kanske har sin tuffaste konkurrent om tronen i
Simons rosteri och bageri. Observera dock att det är ganska trångt och blir fullt fort,
så planera ditt besök.

Text: Elias Eriksson & Sarah Larsson
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Women's Career network Linköping
Vi har träffat Thilde som är local manager för Women's Career
Network i här i Linköping. Women's Career network är en ideell
organisation driven av kvinnor i syfte att främja och inspirera andra
kvinnor till olika karriärsbanor inom ekonomi och juridik. Organisationen startade i Stockholm och finns idag även i Linköping,
Uppsala och Lund, men den växer även globalt då Helsingfors,
Zürich, Köpenhamn, London och Brisbane har hårt arbetande och
växande team.

Under tidigare år har det anordnats företagsbesök, events och
workshops hos företag som PwC, Grant Thornton, Acando och
Danske Bank men vi har även samarbetat tillsammans med
events som sektioner har anordnat som till exempel Women's
Finance Days. Tanken är att eventen ska vara en möjlighet för
kvinnor att inspireras av hur andra personer valt att bygga sin
karriär på, att få en närmare kontakt med företag för framtida
jobb- eller praktikplatsmöjligheter, men även att få komma ut
till deras kontor och se hur det fungerar på en arbetsplats.

Linköpingsteamet representanter från civilekonomprogrammet
består av Thilde Palmquist, Franska år 2, som är Local Manager
och Sofia Jakobsson, spanska år 4, som är programkoordinator för
ekonomi. Utöver dessa två finns även två programkoordinatorer från
affärsjuristprogramet. "Vi är ett starkt team bestående av fyra riktigt taggade och ambitiösa tjejer som alla vill göra vårt allra yttersta
för att anordna så grymma events som möjligt."

Vad som är så fantastiskt med denna organisation (förutom
att den är inspirerande för kvinnor), är att man får träffa tjejer
från andra sektioner och till och med andra städer då den
inkluderar båda ekonomi och juridik, vilket är en fantastisk
möjlighet för att knyta kontaker på.

Teamet byttes ut helt och hållet innan sommaren och vi började
snacka ihop oss redan då. För iår har vi redan hunnit ställa ut på
TEAM-dagarna för medlemsvärvning och i marknadsföringssyfte.
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Medlem blir man enkelt, och helt gratis, på hemsidan
www.womenscareernetwork.se, och som medlem får man helt
gratis gå på alla våra events i hela världen. Vi finns även på
instagram och facebook under Women's Career Network.
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Camilla Stahl en alumn som nu jobbar i Tyskland, Drömmen fick en
chans att intervjua henne och nu kan ni läsa om hur hon tycker det
internationella livet är och om hennes tid på LiU
Jag förstår att du har läst civilekonomprogrammet på LIU, berätta lite om hur
det var?
Det var kul och utmanande om vartannat. Första året var nog det tuffaste, det
är säkert olika för alla, men för mig tog
det lite tid att komma in i studietekniken.
När jag väl hade landat i det gick studierna av sig självt. Studentlivet vid LiU är
fantastiskt. Det finns oändligt många
initiativ att engagera sig i, vilket jag verkligen tycker man ska passa på att göra.
Jag var själv involverad som ÖF och skrev
också en del för Drömmen. Mitt tredje
år studerade jag i Freiburg, Tyskland.
En stad i sydvästra Tyskland, mitt bland
berg och natur. En fantastisk möjlighet
att få bo och studera utomlands, där jag
utvecklade mina tyska språkkunskaper.
Jag läste som ni kanske förstår civilekonomprogrammet med tysk språkinriktning. Efter ett års uppehåll med praktik
i både Stockholm och Berlin fortsatte
studierna i Linköping. Masteruppsatsen
skrev jag inom temat socialt entreprenörskap tillsammans med en vän i Guatemala genom en Minor Field Study. Också
en helt magisk upplevelse och något jag
rekommenderar alla att göra.
Vad hade du för visioner och mål när du
gick på utbildningen? Visste du vad du
ville jobba med?
I början hade jag främst målet inställt
på att överleva alla tentor. Det var nog
efter mitt utlandsår i Freiburg som jag
förstod mer och mer att jag ville arbeta i
Tyskland. Jag ville få användning av den
tyskan jag hade lärt mig och jag trivdes
i en internationell miljö. Det var efter det
året som jag sökte mig till olika praktikplatser och då jag även landade på
Business Sweden i Berlin, där jag har min
anställning idag.
Vad jobbar du med nu?
Sedan slutet av augusti 2015 har jag arbetat som konsult på Business Swedens
kontor i Berlin. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sam
manslagning av Exportrådet och Invest

Sweden. Business Sweden ägs av staten
och näringslivet, som representeras av
Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Business
Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att öka sin globala försäljning och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk
rådgivning och praktiskt stöd, såväl i
Sverige som på nära 50 av världens mest
intressanta marknader.
För mig är det verkligen viktigt att arbeta
med något som har ett större syfte och
mening. Därför är jag extremt ödmjuk till
att få vakna upp varje morgon och gå till
ett arbete där jag får hjälpa svenska företag ut i världen, vilket syftar till att i slutändan främja Sveriges export och tillväxt.
Vill du fortsätta arbeta med detta?
Oavsett vart jag hamnar i framtiden, så
kommer det alltid vara i en miljö som är
öppen, fördomsfri, mångkulturell och där
olikheter ses som en styrka.
Hur är det att jobba utomlands?
Som jag nämnde tidigare trivs jag som
bäst i internationella miljöer. Både på
arbetet och utanför möts jag dagligen av
människor från olika kulturer, bakgrunder
och språk. Det är i dessa miljöer som jag
utvecklas och utmanas mest. Det är där
min egen världsbild och perspektiv på saker och ting ifrågasätts och vidgas, vilket
är något jag drivs och får energi av.
Efter tre år i Berlin har det blivit mitt andra hem, Stockholm kommer alltid också
vara mitt hem. Så jag ser inte riktigt Berlin
som utomlands längre, den 1,5 timmes
flygning det tar mellan mina två hemstäder gör att allt känns mycket nära. Rent
krasst så är själva restiden längre mellan
Linköping och Stockholm. Något som ytterligare suddar ut ländernas gränser är
den fria rörligheten av arbetskraft som
råder inom EU. Den möjliggjorde att jagkunde flytta till Tyskland och börja arbeta
utan några större förhinder. Vi har sådan
himla tur som är födda inom EU!
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Hur gör man om man vill jobba
utomlands?
Då söker man sig utomlands! Tips: Börja
med att tänka ut vilket företag du skulle
vilja arbeta för. Oavsett vart du hamnar
så är det viktigt att du gillar det arbetet,
det är ändå här du spenderar mestadels
av din vakna tid. Se sedan över vart det
företaget finns i världen och om det är
några av dessa platser som du skulle vara
intresserad av att arbeta i så är det bara
att söka!
Om du fick gå om utbildningen, skulle
du ha gjort något annorlunda?
Ångrar ingenting, det tycker jag inte man
ska heller.
Har du några supertips till studenterna
idag?
Ta tillvara på tiden som student. Stressa
inte med jobbsökande i 4an. Våga följa
din egen väg.

En guidning
genom

Höstvalet

Ordförande
Att vara Ordförande handlar ofta om att vara klippan i
stormen, bollplanket för föreningen och en stark ledare
som vågar testa nya vägar för att ta föreningen framåt.
Uppgifter:
- Firmatecknare och ekonomiskt ansvarig för föreningen
tillsammans med Skattmästaren
- Ytterst ansvarig för föreningens strategiska utveckling
- Samordnar och leder styrelsens arbete
- ELINs ansikte utåt mot externa och interna parter,
pressansvarig ut mot media samt representant i insititutionsstyrelsen.
Du bör vara:
Social, stresstålig, lösningsorienterad, analytisk och
ordningsam
Som Ordförande kommer du utvecklas något otroligt
som både person och ledare. Teamwork står i fokus
och ofta uppstår situationer som kräver en snabb men
innovativ lösning där du behöver gå i fronten och vara
på tårna. Ett stort ansvar blandat med otroligt många
roliga möten och minnen för livet helt enkelt!
Har du ett öppet sinne, en positiv attityd och viljan att
lära så kommer ditt år gå galant!

Ordförande för Elin CLUB
Som ordförande för ELIN Club är det du som ser till
att alla ekonomer på Linköpings universitet ska få
den roligaste tiden här tillsammans med diverse
olika evenemang.
Uppgifter: Övergripande ansvar för ELIN Club, E-pub,
E-bandet, Sportclub och Acapelin.
Leda och fördela arbetet inom ELIN Club.
Du bör vara:
Initiativtagande, ansvarsfull, bra på att jobba i
grupp och strukturerad. Som ordförande för Club
har du arbetsuppgifter som kan se olika ut från dag
till dag. Du kommer med hjälp av projektledare
anordna och ansvara för flera roliga projekt såsom
Åreresan, Herrmiddagen, Kompissittningen och
andra event som ELIN Club anordnar. Ett grymt kul
engagemang för den som är sugen på en givande
utmaning helt enkelt!

2:e Vice Ordförande med
näringslivsansvarig

Ordförande för marknadsföringsutskottet

Som 2:e vice ordförande med näringslivsansvar så
arbetar man med strategiska frågor för föreningen och
attraherar nya företag samt tillsammans med ordförande
för Näringslivsutskottet värnar vi om kontakten med våra
samarbetspartners.

Marknadsföringsutskottet ansvarar för hur
föreningen når ut till företag, potentiella
studenter, våra medlemmar samt övriga
studenter på universitetet.

Uppgifter:
-Ingår tillsammans med ordförande och förste vice
ordförande i ELIN:s presidium och har gemensamt ansvar
för den strategiska utvecklingen för föreningen
-Yttersta ansvaret för föreningens kontakter med
näringslivet
-Budgetansvar över TEAM tillsammans med ordförande
och skattmästaren
-Kontaktperson och rekryteringsansvarig för WFD –
Women Finance Days

Uppgifter:
-Civilekonomväskan
- Hemmissioneringen
- Årsboken
- Sociala medier
- Representera civilekonomprogrammen på
SACO-mässan i Stockholm
- Ta fram marknadsförings- och föreningsmaterial
till olika evenemang.

Du bör vara:
Bra på att knyta kontakter, arbetsvillig och organiserad.
Med varierande arbetsuppgifter kommer du bland annat
få jobba med långsiktiga mål tillsammans med presidiet,
nära ELIN:s företagsgrupp kring diverse företagsevenemang och med planering inför TEAM 2019. Det är helt
upp till dig vad du vill göra med ditt år, möjligheterna är
oändliga och ett mer lärorikt uppdrag får man leta efter.
Är du redo för en utmaning och har ett personligt driv
borde du verkligen söka denna post!

Du bör vara:
Kreativ, strukturerad och motiverad.

Skattmästare

En skattmästares största arbetsuppgift är att lägga
fram föreningens budget och arbeta aktivt för att
den hålls. Du får praktisk erfarenhet inom ekonomiområdet som är otroligt nyttig inför framtiden. Du
får också en betydande roll i styrelsearbetet där du
tilldelas mycket ansvar. Är du den som budgeterar
månaden så fort CSN når kontot är denna roll som
gjord för dig.
Uppgifter:
• Ekonomiskt samarbete med ordförande.
• Firmatecknare
• Ytterst ansvarig för att föreningens ekonomiska
ställning förvaltas på bästa sätt
Du bör vara:
Strukturerad, initiativtagande och ansvarsfull
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Som ordförande för marknadsföringsutskottet
har du möjlighet att förverkliga dina egna idéer
och det är en post där det fortfarande finns
stor utvecklingspotential. Du får tillsammans
med dina utskottsmedlemmar leverera grymma
grejer som brukar uppskattas mycket av
medlemmarna, däribland de två stora projekten
Årsboken och civilekonomväskan.

2:e vice skattmästare
Att vara spindeln i nätet är en perfekt beskrivning på hur
det är att vara informationsansvarig i ELIN. Genom att
förmedla all information i föreningen får du som informationsansvarig en bra inblick i samtliga utskott.
Uppgifter:
-Sköta medlemshanteringen
-Upprätta dokumentation i samband med möten
-Huvudansvar intern och extern kommunikation
-Valberedningens kontaktperson
-ELIN-News
-ELIN stadgar
Du bör vara:
Strukturerad, ordningsam och flexibel. Att vara Informationsansvarig i ELIN innebär inte bara att du kommer
få uppleva ett magiskt år tillsammans med resterande
styrelsemedlemmar utan även att du kommer bygga upp
bra kontakt med många utav utskotten, du kommer få en
bra insyn i hela föreningen och hålla dig uppdaterad om
det viktigaste. Därför kan det vara bra att förbereda dig på
att du kommer få svara på en hel del frågor samt mail.

Projektledare för team
Ekonomiansvarig för
TEAM
I posten som ekonomiansvarig utgör du tillsammans
med tre andra en ledningsgrupp, även kallad Staben,
för TEAM 2019. Vilket innebär att du är högst delaktig
i att planera och genomföra en av Sveriges största
arbetsmarknadsmässor.
Uppgifter:
Planera och följa upp projektets budget
Sköta betalningar och fakturering
Löpande bokföring
Vara med och rekrytera till DreamTEAM'19
Du bör vara:
Beslutsam, bra på att planera och trivas med att arbeta
i grupp.
Det här är din chans att ta en central roll i DreamTEAM
2019 där du kommer ha en fantastisk överblick och
vara delaktig i projektets alla delar. Du har ett väldigt
spännande och relativt fritt arbete med att tillsammans
med ett 20-tal grymma studenter sätta din egen prägel
på TEAMdagarna!

Ordförande
internationella utskottet
Som ordförande för internationella utskottet är
ditt största ansvar att främja ELIN-medlemmars
integration med andra kulturer och länder.
Uppgifter:
- Arrangera mingelkvällar och föreläsningar med
mål att informera om utlandsstudier
- Upprätthåller kontakten och samarbetet med
Language Café
- Ansvarig för underutskottet Master Club vilket
anordnar event tillsammans med andra mastersprogram med mål att integrera både svenska och
internationella studenter
- Upprätthåller kontakten och samarbetet med
internationella kontoret för att integrera utbytesstudenter
- Är med och arrangerar Play for Charity
- Delta i internationella forumet (I-Forum) där
olika internationella representanter från liknande
studentföreningar inom Norden träffas och byter
ut idéer
Du bör vara:
Intresserad av omvärlden (kanske att du själv har
några internationella erfarenheter), driven och
gilla att jobba i grupp. Du ska vara öppen för nya
utmaningar, ha en positiv attityd mot förändringar
och viljan att lära!
Det här är din chans att integrera med omvärlden
utan att lämna campus!

Utbildningsbevakare
Utbildningsbevakarna är ansvariga för den kvalitativa utbildningsbevakningen och arbetar med
program- och kursansvariga samt representanter
från varje klass för att förbättra utbildningen och
kurser.
Uppgifter:
-Ha hand om kursutvärderingar
-Aktivt delta i utbildningsfrågor vid IEI.
-Agera vice ordförande i utbildningsutskottet.
Du bör vara: Tålmodig, lyhörd och inte vara rädd
för att utrycka dina åsikter. Att vara utbildningsbevakare är utmanande men väldigt lärorikt. Du
lär känna härliga människor från andra årskurser
och får en inblick i styrelsearbetet i ELIN. Utbildningsbevakare är en post för någon som verkligen
vill vara med och påverka sin utbildning. Som
utbildningsbevakare så kommer du få ett väldigt
roligt och spännande år!

Ordförande för näringslivsutskottet
Att vara Ordförande för näringslivsutskottet innebär
framförallt mycket kontakt med både företag
och andra utskott. Eftersom att posten innebär
att man är ytterst ansvarig för sponsring för hela
föreningen får man nätverka sig runt till alla olika
utskott samtidigt som man får en större bild av hur
organisationen ser ut samt hur olika utskott jobbar.
Min framförallt största uppgift är att hålla en bra
kontakt med våra samarbetspartners, alltså företagen. vilket vi gör genom mitt fantastiska utskott
företagsgruppen.

Projektledare för TEAM är med och ansvarar för en av
Sveriges största arbetsmarknadsdagar, du och tre
andra utgör stommen i själva projektet!
Uppgifter:
• Arbeta aktivt med planeringen av TEAMdagarna
• Vara med och rekrytera till DreamTEAM’19
• Fungera som stöd och bollplank
Du bör vara:
Organiserad, en teamplayer och driven. Som projektledare i TEAM kommer du att utveckla ditt ledarskap
tillsammans med en järngrupp. Det är en fantastisk
chans för dig att se idéer formas till något konkret. Ett
intensivt arbete, där tiden flyger iväg men med otroliga
upplevelser på vägen.

Chefredaktör för
Drömmen
Som chefredaktör för Drömmen ansvarar du för att ge ut
sektionstidningen för civilekonomer.
Uppgifter:
• Ge ut fyra nummer av Drömmen varje läsår.
• Se till att innehållet i Drömmen är av intresse för alla
årskurser på båda civilekonomprogrammen, en härlig
blandning!
• Hålla kontakt med annonsörer och sponsorer.
Du bör vara:
Intresserad av att skriva, kreativ, nyfiken och social.
Som chefredaktör för tidningen Drömmen får du näst
intill fria händer att forma tidningen till det du tycker
är intressant. Det är också självklart roligt att komma
i kontakt med personerna som intervjuas och låta
kreativiteten flöda. Du får leda och välja ut din egen
redaktion, tillsammans kommer ni ha ett fantastiskt
roligt år! Dessutom så klingar frasen ”Jag jobbar inom
media” fint på Kårallen.

Informationsansvarig

Utskottet består av drivna och härliga studenter
som gillar att nätverka. Min post innebär även att
man förhandlar avtal med företagen. För detta
behövs lite skinn på näsan då företagen är stora
bjässar jämfört med ELIN. Man arbetar även framförallt mycket med sin partner 2:A Vice Ordförande.
Vilket utvecklar ens kunskaper att samarbeta och
ens kunskaper att jobba i grupp.

Som 2:a vice Skattmästare är det du som har hand om
all löpande bokföring som rör försäljning, biljettsläpp och
diverse inköp. Det innebär att du gör allt från att kontera
Lusseballen till att jaga kvitton från styrelseledamöter. Du
jobbar både självständigt och tillsammans med övriga
medlemmar i Skattmästeriet. Detta ger en direkt inblick
i vad Elin gör konkret och såklart massor av erfarenhet
kring bokföring som du kan ha nytta av i framtiden. Är du
en person som gillar siffror och struktur är det en perfekt
uppgift för dig!

Summa summarum, en mycket rolig post att ha för
att utvecklas och jag kan med erfarenhet säga att
det har varit det mest givande året på universitet
hittills. Så sök för att bli nästa Alice. Kom igen, det
blir kul jag lovar!

Uppgifter:
* Bokföra försäljning och inköp
* Göra månadsavstämningar
* Hjälpa skattmästare och vice skattmästare med det som
behövs

Så här kommer valet att gå till:
29/10 Ansökan öppnar
Du kan nu lämna in din ansökan på elin.se
12/11 Valpuben
Ansökningsperioden är nu över och alla som har sökt får chansen
att presentera sig själva och svara på frågor under en valpub. Här
får alla ELIN medlemmar en chans att träffa och ställa frågor alla
som har sökt de olika posterna.
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Du bör vara:
Strukturerad, ansvarsfull och självständig.
13/11 Motkanditering
19/11 Röstning
Alla medlemmar får nu rösta på kandidaterna, det
kan man göra på ELINs hemsida
26/11 Årsmötet

Horoskop

Lelles Horoskop
I ett rökfyllt rum syns sanningens skimmer skymta. Hosta inte, du skrämmer bort rumpnissarna.
Historiens vingslag har tynat bort, Rasputin kopulerar med Trump. Gud spelar inte tärning med
universum. Tärningens svarta och vita fält återspeglar tidsandans extremiteter där ofärdigheter och
kväsande tillhör det vardagliga. Huruvida handskens huvudbry handskas hostilt är oklart (röken
blev plötsligt lite väl tät). Rökigt som jag tänker mig att Uranus yttre sfärer uppfattas från min sputnik. Men varför lita på en rysk uppfinning från trettitalet, när Neptunus tydligt visar sitt ogillande!
Om dess utbrott blir ödesdigert vågar jag bara viska om. Jag menar, inte ens Marie Curie visste att
det hon handskades med var dödligt. Hoten är överhängande! Och jag tror bestämt att det var anarkisten Gavrilo Princip som sa ”Utan lite fara i livet blir kladdkakan torr”. Kanske du borde haft i ett
till ägg? Visst frigående är lite dyrare, men tänk på Greta! Kanske din syster försöker sabotera din
bakkarriär? Osäkerheterna är flertaliga, plötsligt står man där dansandes till Kate Bush i underkläder. Popvärlden är inte det den var. Vem ska man tro på? När Kate Bush inte släppt nytt på ett tag
blir det ändå stjärnorna. Tur att Drömmen gjort ett horoskop åt dig.
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horoskop
Stenbocken 22/12-19/1

Vattumannen 20/1-18/2

Stena inte någon för guds skull! Good girl
get a grip, get a life and get over it!

Ditt sällskap och de människor du rör dig
kring bestäms av Venus rotation kring metamorfosens synapser. Är glaset halvtomt?
Ring din mamma.

Väduren 21/3-19/4

Fiskarna 19/2-20/3

Din hicka har stört dig på senaste
tiden. Gråt inte! Ta en Postafen och
kör igen. Ses på KK.

Brenda försöker närma sig dig, håll henne på armslängd avstånd. Hon menar dock väl denna gång. Allt
hon försöker säga är att du borde investera i ett par nya
strumphållare. Ta detta råd från Brenda och din kärlekstorka ska luckras upp. Inget skriker sex som ett par
tajta strumpor.

Oxen 20/4-20/5

Tvillingarna 21/5-20/6

Mah laasot? Ani kvar amarti she chayiim
zeh lo picnic, lamah meayesh? Haperek
haho nigmar, ma she avar avar! Mechadesh
otchah.

Nu är det kokta fläsket stekt. Men vad är väl en bog på
slottet? Framförallt nu när rotsaker är så billigt, för du
vet vad de säger ”glädje utan rotmos är konstlad glädje”!
Du ska se, Saturnus måne Mimas är din beskyddare
och snart är den ekonomiska snålblåstens vin ett minne
blott.

Kräftan 21/6-22/7

Lejonet 23/7-22/8

Kräftans tid går mot sitt slut, det har varit en hektisk period för dig. Nåväl, Plutos skyddande aura
ska se till att du inte behöver ta på dig någon mer
konhatt, haklapp eller hänga upp någon mer girlang på åtminstone ett år. Drick snaps, håll kræft.

Du trivs inte med att sätta dig längst bak i bussen, och sluta låtsas som att du gör det! Din
skyddande himlakropp är solen, var den ledare
du är! Så nästa gång, kasta bara ut chauffören
och kör själv istället.

Jungrun 23/8-22/9

Vågen 23/9-22/10
Titta upp oftare och du ska finna ljuset.

Temarknaden har exploderat på senaste tiden din
chans finns här, investera i en ceylonsk teodling.
Vem skulle inte vilja dricka ”Virgin’s blend”? Succé väntar runt hörnet, tvätta ditt hår i persiljeavkok och alla dina drömmer kommer besannas.

Skytten 22/11-21/12

Skorpionen 23/10-21/11

I Arktis är det kallt, Tuborg har låg alkoholhalt. Var det allt? Örtsalt!

Mars bana runt solen drar till sig sfärisk laddning runt
din hjässa. Det gör dig impulsiv, eldig och het.
Akta dig för bensin, färga inte håret rött (trots att dina
instinkter kanske säger så) och håll dig undan från
Sriracha!
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Flashbacks

Drömmen tar
dig tillbaka
Året var 1994
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