WNI
Vårterminen 2001

Hej och välkomna till en ny
termin!
Det där lät lite tråkigt…. I
alla fall, vi i den nya styrelsen
hoppas att ni alla har fått en
bra start på terminen. Vi börjar
komma in i våra rutiner och
saker yter på.

År 2000 var ett stabilt år för
Wermlands, vi växte både i
medlemsantal och ekonomiskt.
Vi kommer även under detta år
att arbeta för att stärka nationen. Varför inte ta chansen att
aktivera sig i något utskott?
Jag vill även passa på att tacka
alla som har arbetat för och i
nationen under det gångna året.

Själv är jag helt färsk på posten
som Qurator. Johan heter jag
förresten, men kallas ofta vid
mitt efternamn, Steimer. Född
en kall, snöig vinterdag i södra
Skåne för drygt 23 år sedan.
Till Linköping lyttade jag
1998 och började på maskinteknik. Numer läser däremot
jag datavetenskap.

Till er vars medlemskap har
gått ut har vi skickat med
ett inbetalningskort. Givetvis
hoppas jag att ni förnyar ert
medlemskap. För dörren står en
rolig vår med semlor, vårfest,
vinprovning ,teater och mycket
annat.

Quratorn talar….

Besök vår hemsida
www.nation.liu.se/wermland
Där nns alltid senaste nytt och info om
kommande aktiviteter. Missa inte heller
fotoalbumet, där du kan se vad du gjorde
på senaste festen. Där kan du även se
dagens grattis till dig som fyller år och
anmäla dig till våra fester.

Extra Landskap 25 februari 2001
Söndagen den 25:e februari är det extra
landskap i nations-lokalen. Det hela börjar
klockan 15:00. Efter mötet bjuder
styrelsen på tårta för att ra nationens 16
årsdag.

Till Wermlands kom jag via en
av mina faddrar som lockade
med det trevliga folket. Och
det måste jag hålla med om,
den stora blandningen av folk,
Värmlänningar, teknologer, losofer, medicinare, skåningar,
östgötar och allt vad vi nu är
gör att det är alltid väldigt trevligt i Wermlands. Man känner
sig hemma på något sätt.

Ha en bra vår!
Johan, förste Qurator

Februari
23 Tjejmyskväll
25 Extra Landskap
27 Semmelkväll

Styrelsen 2001
Förste qurator
Johan Steimer
013 - 14 75 25

qurator@wermland.nation.liu.se
Andre qurator
Andreas Finnman
013 - 473 94 56

2qurator@wermland.nation.liu.se
Tredje qurator
Jens Rydholm
013 - 473 09 61

3qurator@wermland.nation.liu.se
Sekreterare
Mattias Backman
013 - 474 14 13

sekreterare@wermland.nation.liu.se
Infochef
Mattias Eriksson
013 - 12 55 17

info@wermland.nation.liu.se
Festerichef
Erika Nilsson

Mars
2 Wermlands ordnar pub på Nationernas Hus
4 Söndagsmiddag
10 Wermlands styrelse ordnar brunch på NH.
18 Söndagsmiddag
22 Ärtor och Punsch
25 Wermlands styrelse ordnar brunch på NH.
26 Våffelkväll
30 Wermlands ordnar pub på Nationernas Hus
April
1 Söndagsmiddag
27 Wermlands ordnar pub på Nationernas Hus
29 Söndagsmiddag
Maj
5 Vårfest
6 Wermlands styrelse ordnar brunch på NH.
20 Söndagsmiddag
25 Wermlands ordnar pub på Nationernas Hus
Kolla in hemsidan för uppdateringar av programmet.
Arbetsmarknadsutskott:
Vill du engagera dig i Wermlands och arbeta lite med företagskvällar och vår arbetsmarknadsdag? Kontakta vår näringslivsansvarige, Johan Franzén.

013 - 473 95 58

fest@wermland.nation.liu.se
Kassör
Andreas Rasmussen
pengar@wermland.nation.liu.se
Kulturansvarig
Linda Axelsson

Lokalen:
En viktig del av nationens verksamhet kretsar kring vår lokal.
Nu söker vi folk till lokalgruppen. Lokalgruppen har hand om
uthyrningar och kontinuerlig drift (dock ej städning). Intresserad?
Kontakta 1Q Johan Steimer.

013 - 17 86 07

kultur@wermland.nation.liu.se
Sportansvarig
Joakim Molin
013 - 17 28 57

sport@wermland.nation.liu.se
Internationell sekreterare
Maria Bolin
013 - 17 43 94

intsek@wermland.nation.liu.se

Övriga
Näringslivsansvarig
Johan Franzén
naringsliv@wermland.nation.liu.se
Webbansvarig
David Björkevik
webmaster@wermland.nation.liu.se
Lokalansvarig
lokal@wermland.nation.liu.se

