Wermlands Nation
Linköping
Linköping 2002-01-20

Välkommen till seniorträffen vt-2002
Nu är det äntligen dags för en ny seniorträff. Lördag 23 februari träffas vi i samband med
nationens födelsedagsfirande.
Tanken är att vi seniorer ska träffas under dagen och umgås/mingla/snacka, avnjuta en god
måltid och därefter ansluta till pubkvällen på Wermlands. Dagen inleds med en långlunch följt
av lite skön bowling. Efter en god middag drar vi vidare till puben på Wermlands. Då får vi
gamlingar gott om tillfälle att lära de unga hur en slipsten skall dras. För de som vill är bastun
uppvärmd.
Program lördag 23/2-02:
12:30

Lunch på Nationernas Hus

14:00

Bowling

16:00-18:00

Fritt (ev. gemensam fördrink)

18:00

Seniormiddag

21:00

Pubafton på Wermlands Nation

O.S.A. söndag 3/2:
Oskar Räftegård, hem: 013-17 91 23, oskar.raftegard@energyoptimum.com
Jonas Bohlin,

hem: 013-13 16 23, jonas.bohlin@hem.utfors.se

Pris: ”Självkostnad”, ca 350:Hjärtligt välkommen

(seniormedlemskap är ej nödvändigt)

Postadress:
Wermlands Nation
Ågatan 55
582 22 LINKÖPING

Sittningslokal:
Kaserngatan 2

Postgiro:
40 76 40-9

Orgn.nr:
822002-6879

Hemsida & kontakt:
www.wermland.nation.liu.se
013-147525 (förste Qurator)
1q@wermland.nation.liu.se

Seniormedlemskap
Stöd nationen och initiativ till seniorträffar!
Seniormedlemskap kostar en hundring och skall
främst ses som ett stöd till nationen. Avgiften går
bland annat till att finansiera utskick till seniorer och
för att visa nationen att det finns ett intresse för en
seniorförening bland gamla medlemmar. Pengarna

insättes på PG: 40 76 70 - 9 (Wermlands Nation) och
ange namn, adress, telefon, e-post och att det gäller
seniormedlemskap. Tänk på att meddelas adress och
telefonuppgifter till Jonas eller Oskar om dessa inte
går in på ”e-talongen”.

Seniorföreningen
För oss är en senior en tidigare medlem i Wermlands
Nation som slutat studera vid Linköpings Universitet
eller som känner samhörighet med övriga seniorer.

Även om du inte vill gå på denna träff, meddela oss
adressändringar! Detta gäller såväl elektronisk- som
snigelpost.

Seniorföreningen existerar endast i tankevärden, ännu.
Tanken är att bygga upp ett nätverk och en verksamhet där gamla medlemmar kan hålla kontakten med
varandra och träffas regelbundet, t.ex. på årsfesten. En
annan viktig aspekt är kontakten med Nationen och ge
seniorer möjlighet att bidra med erfarenhet och hjälpa
till att upprätthålla traditioner, myter och legender
från svunna tider.

Vi kommer en tid att behandla alla seniorer vi har adress till
lika, oavsett medlemskap eller inte. På sikt kommer vi bara
att skicka information och inbjudningar till dem som anmält
intresse av seniorverksamheten.

Att hålla kontakten:
Huvudsyftet är för tillfället att hålla kontakten och
anordna träffar med jämna mellanrum. Betala gärna in
seniormedlemskapsavgiften för att visa ditt intresse att
upprätthålla kontakt med Nationen.
Vi gjorde ett utskick med e-post strax innan jul. En hel
del adresser studsade och det är lång ifrån alla vi har
adress till.

Mängden utskick vi kommer att göra beror på intresse,
tid och pengar. För att kunna göra brevutskick måste
vi få in seniormedlemsavgifter för att få in såväl
pengar som för att visa styrelsen att intresse finns,
annars lär stödet därifrån minska.
Utskick via e-post kostar ingenting men tyvärr är det
många adresser som studsar och det är inte alltid man
vet om breven kommer fram. Har vi bara fungerande
e-postadresser är detta inget problem.
Hemsidan: www.wermland.nation.liu.se
Klicka på [senior]. Där finns även en länk till Thomas
Michaneks excellenta seniorsida.

Förste Quratorn har ordet:

Nationen, Nationsrådet och framtiden
Ett nytt år för Wermlands Nation har börjat, det 17:e
om jag inte räknat fel. En ålder som betyder fortsatt
utveckling, man tar de första stegen efter puberteten.
För de studerande och aktiva i nationen betyder detta
just nu en helt ny styrelse, med undantag för undertecknad som sitter kvar ett tag till. Vi har haft vårt
första styrelsemöte och har börjat planera vårens
aktiviteter. Bland annat med en pubkväll den 23/2 och
givetvis en semmelkväll den 12/2, fettisdagen. Under
våren kommer förhoppningsvis pubkvällarna tillsammans med söndagsmiddagarna vara återkommande aktiviteter blandat med olika kultur och andra
aktiverande händelser. Vi har även ett preliminärt
datum för vårfesten, 4 maj.
Till Älgjakten förra hösten hade vi ett inledande diskussionsmöte om nationsrådet, som legat nere en tid.
På det mötet var från styrelsen undertecknad och
dåvarande sekreteraren Mattias Backman. Närvarade
var också inspektor, Monica Wennås, Oskar Räftegård,
Thomas Michanek, Anders Bergsten samt Jonas
Bohlin. Vi diskuterade vart nationen står idag, historia
och bakgrund, styrelsestrukturer. Vi tyckte alla att ett
nationsråd är en mycket bra resurs för nationen och
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det är bra om ett sådant finns. På höstlandskapet
gjordes en stadgeändring i paragrafen om nationsrådet. Detta för att få ett mer dynamiskt och aktivt
nationsråd. Skillnaden är att 1Q e.m. skall anmäla
intresse att sitta aktivt i nationsrådet under en tvåårsperiod, tidigare kallades de per automatik. Alla gamla
1Q har inte möjlighet att ta sig till Linköping 2-3
gånger per år och det blir väldigt många kallelser att
skicka ut nu när nationen blir 17 år.
Givetvis är alla välkomna att anmäla intresse att sitta
i nationsrådet. Intresserade väljs in på en tvåårsperiod
vid ett landskap. Om man anmält intresse vet vi och ni
att vi har ett nationsråd med ledamöter som kan och
vill engagera sig.
Anmälan om intresse görs till undertecknad.
Ha ett gott 2002 och så syns vi kanske på
seniorsträffen!

Johan Steimer
Förste Qurator
Wermlands Nation, Linköping
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