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Frackfest

Nationen genomgår för närvarande ett generationsskifte men sprudlar ändå av den energi och nytänkande som man kan tänka sig hos en 19-åring. Vårens
program bjuder på ett flertal nya aktiviteter med till
exempel kaffeprovning och frackfest. Nationen och
dess verksamhet skapas av dess medlemmar, och syftet är alltid att vi ska må bra och ha trevligt tillsammans. På vägen kanske vi dessutom lär oss ett och
annat om organisation och ledarskap eller vidgar våra
vyer när det gäller de ”kulturella skillnader” som finns
mellan TekFak, FilFak och MedFak. Även när man har
roligt kan man lära sig saker för livet!

Länge har det muttrats över att Linköping erbjuder
så få tillfällen till att lufta frackar och balklänningar.
Detta tänkte vi i vår råda bot på med en tillställning
som kommer att göra vännationerna gröna av avund. Arrangemanget kommer att vila på tre grundstenar: frack, femrättersmiddag och samarbete.

Under hösten har mycket energi gått åt till frågor rörande Nationernas Hus. En ny organisation och
ägarstruktur har tagit form och Husets restaurang
och pubverksamhet har nu öppnat igen. Ni kan läsa
mer i detalj om detta på www.nationernashus.se.
Bland annat kommer de som jobbar på Nationernas
Hus i framtiden att vara anställda av Huset, inte av
Nationerna som det varit förut. Som det ser ut nu
kommer Wermlands inte att ha någon verksamhet
på Huset inom den närmsta framtiden.
Jag vill passa på att tacka alla aktiva medlemmar för
det enorma jobb som ni lägger ner på Nationen och
den glädje som ni sprider till alla medlemmar! Skulle
alla universitetets studenter se hur underbara ni är
så skulle vi ha flera tusen medlemmar, men det skulle
å andra sidan bli ganska trångt i lokalen då…
Stor kram på er allihop!
Er alldeles egna Qurator
Emma Nilsson

Just samarbete är kanske det som främst kommer att
göra vår frackfest unik: Den anordnas av deltagarna
själva efter vilja och förmåga. Det kan handla om att
ansvara för dekorationer, matlagning, val av musik
till den efterföljande dansen eller städning/disk. För
den med mer vilja än tid erbjuds möjligheten att gå
med i sponsorutskottet för att på så sätt kunna bidra
med extra finansiella tillskott. I övrigt hoppas vi på
en utjämning av könsbalansen, just nu är de anmälda
damerna i stor majoritet.
Frackfesten äger rum 20 mars, biljettpris kommer att
ligga runt 300kr. Man behöver inte anmäla sig i par.
Flotta Flickors Förening För Främjande och Fixande
af Fantastiskt Fenomenalt Flotta Frackfester Frambringande Fraterniserande och Foxtrot

Vårens program
Två månader har redan passerat, och bland de aktiviteter som redan har genomförts ingår bland annat
en introkväll under nolle-p för nyfikna nyantagna,
besök på Linköpings studentspex ”I mjöd och lust”,
och semmelfrossa på fettisdagen.
En ny aktivitet för i vår är nationens fredagskvällar.
Lokalen håller öppet under kvällen så länge det är
folk där. Kom till lokalen och umgås.
Wermlands har även börjat boka Rydsskolans
idrottshall mellan tio och elva på söndagmorgnar.
Kom dit och spela innebandy eller något annat som
du känner för.
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Styrelsen
Det här är vi som jobbar med att anordna fester och
aktiviteter för er medlemmar under våren. Förste
qurator Emma vet bäst och bestämmer mest. Hon leder möten och representerar också nationen utåt.
Andre qurator Markus har koll på medlemsregistret.
Kassören har hand om nationens pengar och skickar
alla fakturor. Sekreteraren antecknar allt som sägs och

bestäms på styrelsemöten. Programchefen hittar på
och planerar nationens aktiviteter tillsammans med
programutskottet. Kultur- och sportchefen anordnar
aktiviteter som rör kultur och sport. Festerichefen
anordnar alla fester, tillsammans med festeriet.
Infochefen är till sist den som ser till att alla medlemmar och ickemedlemmar får veta allt som händer
inom nationen.

Från vänster till höger:
Programchef Maria Norén, 013-17 55 49, program@wermland.nation.liu.se
Festerichef Maja Johansson, 013-172 172, fest@wermland.nation.liu.se
Kultur- och sportchef Mattias Eriksson, 013-12 62 31, ks@wermland.nation.liu.se
Förste qurator Emma Nilsson, 013-172 172, 1q@wermland.nation.liu.se
Sekreterare Sofie Östberg, 013-17 46 35, sekreterare@wermland.nation.liu.se
Infochef Anton Blad, 013-12 78 17, info@wermland.nation.liu.se
Kassör Fredrik Kuivinen, 013-14 12 25, pengar@wermland.nation.liu.se
Andre qurator Markus Storm, 013-17 72 79, 2q@wermland.nation.liu.se

Väntans tider är över

Engagera dig i nationen

Wermlands tonårstid går mot sitt slut och nästa vår,
2005, fyller Nationen 20 år. Detta skall givetvis firas
ordentligt i dagarna tre. Dock blir det inget jubileum
utan er! W20-kommitten erbjuder nu er, kära landsmän och landsmaninnor, möjligheten att få vara med
och utforma denna sagolika helg.

Får du inte nog av wermlandsfolk på våra fester? Det
finns alltid saker som behöver göras. I festeriet får
man hjälpa till att ordna fester. Infoutskottet informerar om vad som händer i nationen genom affischer,
fliers, hemsidan och liknande. Intendenturen tar hand
om lokalen och inredningen, och hyr ut lokalen till
andra intresserade. Programutskottet hittar på, planerar och anordnar olika aktiviteter inom nationen.
Du kan även arbeta med något projekt, som tex W20
eller att skapa en ny hemsida.

Planeringen har sakteliga kommit igång och kommittén behöver förstärkning. Under året som vi har framför oss väljer ni själva hur mycket tid ni vill investera
i jubileet.
Känner du att du vill veta mer eller redan nu kan säga
att det här är något för dig? Tveka inte att höra av dig!
Vi ses under året och framför allt till mars 2005.
Johan Steimer, W20-general
013-177 155, W20@wermland.nation.liu.se

I Wermlands hjälper man till med precis så mycket
som man känner att man har tid med, och alla är välkomna att vara med. Är det något du tycker verkar
kul är det bara att ta kontakt med oss, eller maila
1q@wermland.nation.liu.se.
Anton Blad

