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Kommande aktiviteter

Någonting gick väldigt fort. 2001 tror jag det hette, det
bara flög förbi.
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Välkomna skall Ni i alla fall vara till 2002 och
Wermlands 17:e år som nation i Linköping. Detta
uppmärksammades med en pubkväll lördagen den
23:e februari.
Hoppas att julen, nyår, tentaperioder och ev. VSRäventyr av avlöpt till belåtenhet och Ni alla är riktigt
utvilade för en ny termin i Linköping. Om vi skall bli
lite "nationalistiska" verkar hockeylaget Färjestad ha
en bra säsong och har en betryggande ledning i
elitserien. Det måste vara tack vare Wermlands
intensiva hejade vid mötet med LHC i höstas. Lite
längre fram i vår, närmre bestämt den 4:e maj infaller
vårens höjdpunkt, Vårfesten. Med tanke på hur vädret
ser ut nu blir det förmodligen Hawaiitema...
Mer om vårens program finns på vår hemsida eller det
som är spikat i skrivande stund finns i WNi:et. På de
kommande aktiviteterna får Ni även chansen att träffa
den nya styrelsen som tillträdde vid årsskiftet. Mer om
oss finns på nästa sida i detta WNi.
Vill man träffa andra Wermlänningar så finns vi
givetvis på lokalen men det går även att gå med i ett
av våra utskott. Ta gärna kontakt med mig eller med
någon annan i styrelsen om Ni vill aktivera Er.
För Er vars medlemskap har gått ut har vi bifogat ett
inbetalningskort. Vi hoppas givetvis att Ni vill vara
medlem i Wermlands Nation även i fortsättningen. Vill
man betala kontant går det bra vid någon av våra
aktiviteter.
Jag ser fram emot en trevlig och händelserik vår med
alla andra i Wermlands.
Ha det
Johan Steimer
Förste Qurator

Redaktionsruta
Ansvarig utgivare: Johan Steimer
WNi, Wermlands Nations informationsblad är en
skrift som ett par gånger per termin skickas ut till alla
våra medlemmar. Information om Wermlands Nation
finns även tillgänglig på webbsidan
www.wermland.nation.liu.se.

Söndagsmiddag. 17.00.
Våffelkväll.
Söndagsmiddag. 17.00.
Ärtsoppa och Punsch / tentakravall.
Vårfest.
Tacokväll.
Söndagsmiddag.

Mer information om de kommande aktiviteterna, ett
ständigt uppdaterat kalendarium och annan nyttig
information finns på webbsidan
www.wermland.nation.liu.se.

Gå med i festeriet
Vill du vara med och göra Wermlands fester ännu
roligare? Känner du att du har för få tokroliga personer
i din bekantskapskrets? Eller vill du kanske bara lära
känna lite fler goa wermlänningar? Då är du precis den
jag söker! Gå med i festeriet! Maila mig för mer
information.
Anneli Christiansson
Festerichef
fest@wermland.nation.liu.se

Gå med i programutskottet
Vill du äta våfflor, tjuvsmaka på söndagsmiddagen
eller kanske ha otroligt roligt? Om svaret är ja på någon
av dessa frågor så bör du snarast möjligt gå med i
programutskottet. Programutskottet ska tillsammans
med mig anordna aktiviteter för Wermlands
medlemmar som rör kultur och sport.
Spektrat är brett med allt från våffelkväll till
badutflykter eller teaterbesök. Du avgör själv vad du
vill engagera dig i. Har du fler förslag på aktiviteter så
är det mycket välkommet. Skicka iväg ett mail till mig
så fort som möjligt, så missar du inte möjligheten att
ha otroligt roligt!
Emma Nilsson
Programansvarig
program@wermland.nation.liu.se

Styrelsen presenterar sig
Förste Qurator (Ordf.) Johan Steimer
013-14 75 25, qurator@wermland.nation.liu.se
Ålder: På det 25:e året.
Bott i Linköping: Sedan 1998.
Äter: Nävgröt? Speciellt om den följs av älgstek dagen efter....
Dricker: Just nu vatten.
Visioner: Att varje dag ha riktningen "huvudet upp och fötterna ner".
Vill med Wermlands: Träffa en massa trevligt folk.

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
Min uppgift är att ha koll på var, när och hur saker händer i nationen, samt se till att
alla andra vet det också.
Värdelöst vetande: Kan laga pasta utan durkslag, äger mark på månen och längtar
till sommaren.

Festerichef Anneli Christiansson
013-17 46 93, fest@wermland.nation.liu.se
Boomshakalak!
Det är jag som ska försöka samordna ett gosigt gäng tokstollar så att vårens fester blir
alldeles så där festliga som de ska vara. För övrigt kallas jag Anneli och kan placeras
i kategorin teknologpack.
Vi ses!

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. Dessutom är jag stand-in för den 2Q som just nu inte existerar, vilket innebär
att jag även är medlemsansvarig.
Jag gick med i Wermlands för att jag trivs med alla glada och trevliga människor och
hoppas att vi i nya styrelsen ska kunna föra den traditionen vidare.

Programchef Emma Nilsson
013-473 09 92, program@wermland.nation.liu.se
Melodi: Brevet från kolonin
Det är sport och, det är "kulten",
Hejsan tjejer, hejsan killar,
och där räknas in det mesta,
här är brev från programchefen.
så som semlor, och se på TV
Heter Emma, är tjugotre,
för att inte glömma middagar på
och jag kommer från den lilla stan
sönda'n.
Karlskoga.
Nu i höstas, när jag flytta'
till Linköping, för att plugga
tredje året på Maskin,
ja, i Wermlands jag gick med för att ha
roligt,
och om du med, vill ha roligt
engagera, lite mera,
kom till fina programutskottet
där vi fixar, stojar, grejar lite mera.

Har du frågor, eller vill nå´t,
kanske vill du bara finnas
i vårt utskott, tveka inte,
skicka mailet till
program@wermlands.nation.liu.se

