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1q har ordet
Hej och välkomna till en ny höst tillsammans med
Wermlands. Reccegasquen är just avklarad och nu är
det dags att börja planera inför kommande
aktiviteter. Känner du för att koppla av och ha roligt
så är Wermlands den perfekta ljusglimten i
höstmörkret.

Linköpings största
arbetsmarknadsdag?
Ja, på sitt sätt. LiNA täcker en stor del av mellan/
södra Sverige och har flest representanter från den
offentliga sektorn av Linköpings
arbetsmarknadsdagar.

För er som ännu inte betalat eran medlemsavgift
bifogar vi ett inbetalningskort, så ni kan fortsätta
vara medlemmar och utnyttja rabatterna på våra
egna aktiviteter och nere på Nationernas Hus.

Föreningen LiNA är ett sammarbete mellan
Wermlands, Smålands, Västgöta, VästmanlanSödermanlands och Nerike-Bergslagens nationer.
LiNA arbetar med regionala arbetsmarknadsdagar
med representanter från dessa regioner.

Ni som inte bara vill gå på de roliga aktiviteterna
utan också aktivera er mer i Wermlands får gärna
skicka gärna ett mail till mig på
1q@wermland.nation.liu.se. Självklart går det även
bra att maila och bara lämna förslag på aktiviteter
som man vill att nationen ska anordna.

Årets LiNA går av stapeln den 15:e oktober i
Colosseum och vi söker nu montervärdar! De
representanter som kommer till Linköping kommer
från teknikföretag, kommuner och landsting.

Dan Adolfsson
Förste Qurator
1q@wermland.nation.liu.se

Wermlands fester
Vi på Wermlands Nation ställer oss bakom sloganen
En Wermlandstös blir aldrig full, nej ho blir bare gla!
genom att ordna extremt roliga fester. Älgjakten är
vår största fest som pågår i dagarna tre. Ska man
festa ska man göra det rejält! I år är det den 1:a- 3:e
november som ni redan nu ska skriva ner i era
kalendrar. I vår älgjakt ingår inga grymheter mot
djur, om man inte räknar med baksmällan. Vi börjar
på fredagen med en nävgrötssitning och fortsätter
sedan med lekar på lördagen och kavajsittning på
lördagkvällen. Vi avslutar spektaklet med en trevlig
sillfrukost/sillunch på söndagen. Efter det är det
bara att krypa hem.
Den 7:e december dukar Wermlands Nation upp ett
rejält julbord så att alla klarar sig över jullovet. Mer
småfester ska också bokas in, men när detta skrivs är
de inte färdigplanerade än. Mer info om festerna
kommer att komma på webbsidan
www.wermland.nation.liu.se.
Cecilia Gustafsson
Festerichef
fest@wermland.nation.liu.se

Som montervärd hjälper man till att sätta upp
montern på morgonen, visa representanterna till
rätta under dagen och knyta kontakter. Exakt vilka
som kommer är ännu inte riktigt klart men kommer
under vecka 39 att komma upp på vår hemsida
www.nation.liu.se/lina/. Som tack för din
ovärderliga hjälp får du vara med på sittningen den
14:e oktober.
Vill du veta mer eller anmäla dig? Kontakta NärO
Johan Steimer på naro@wermland.nation.liu.se eller
070-17 32 890.
Vi ses den 15 oktober!
Johan Steimer
Näringslivsansvarig
naro@wermland.nation.liu.se
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Styrelsen presenterar sig
Förste Qurator (Ordf.) Dan Adolfsson
013-17 46 35, 1q@wermland.nation.liu.se
Gör "allt" för sina medlemmar. Samt representerar nationen både här och där.

Andre Qurator (Medlemsansvarig) Markus Gerdin
013-13 63 98, 2q@wermland.nation.liu.se
Tar hand om våra medlemmar. Backar dessutom upp på styrelsemötena om vår 1q
är fysiskt frånvarande.

Tredje Qurator (Nationernas Hus-ansvarig) Niclas Jonsson
013-17 01 02, 3q@wermland.nation.liu.se
Niclas Jonsson, läser fjärde året på D. Är med i Wermlands eftersom det är en
väldans trevlig nation. Har tidigare varit medlem i nationens festeri, vilket starkt
kan rekomenderas om man söker ett lagom stort engagemang. Vill du jobba på NH
så är det mig du bör kontakta.

Sekreterare Ann Eriksson
013-17 71 70, sekreterare@wermland.nation.liu.se
Jag heter Ann Eriksson och är nationens sekreterare. Det är jag som skriver alla
välstavlade protokoll som i framtiden kommer att finnas till allmän beskådan på
hemsidan. Mitt favoritord är förklala.

Infochef Peter Åstrand
013-21 14 22, info@wermland.nation.liu.se
Som infochef försöker jag se till att alla medlemmar, och alla andra, vet
vad som händer i nationen. Veckans citat: "Le, och världen ler mot dig.
Morra, och du får bättre service."

Festerichef Cecilia Gustafsson
013-14 24 08, fest@wermland.nation.liu.se
20-årig fil fak-tjej som spenderar alldeles för mycket tid i LysKOM.
Måtto: En PA-tjej bangar aldrig.

Kassör Nora Prochazka
013-17 72 77, pengar@wermland.nation.liu.se
Det är jag som är Nora och den som ska ha koll på nationens pengar och prylar
framöver.
Jag gick med i Wermlands för att jag trivs med alla glada och trevliga människor och
hoppas att vi i styrelsen ska kunna föra den traditionen vidare.

Programchef Tommy Andersson
013-14 15 97, program@wermland.nation.liu.se
Jag heter Tommy Andersson och det är jag som har hand om nationens
programutskott. Kommer ursprungligen från Karlstad innan jag började
plugga på D-linjen för 3 år sedan. Har ett brinnande intresse för bridge
och är det jag pysslar med så fort jag har tid över.

