Välkommen till Linköping
och Wermlands Nation!
Wermlands Nation är öppen för alla studenter vid Linköpings
universitet. Kolla gärna in våra sidor på nätet:
– Webben: www.wermland.nation.liu.se
– Facebook: www.facebook.com/wermlands.nation
Du har blivit antagen till en utbildning vid Linköpings universitet (LiU). Grattis!
Visste du att det finns en studentförening vid LiU för de som har anknytning till
Värmland eller Dalsland? Wermlands Nation har funnits sedan 1985 och vi är öppna
för alla studenter, oavsett utbildning eller härkomst. Det är till och med så att vi är den
bästa nationen i Linköping! Det vet vi efter att ha vunnit ”Nationskampen” i våras, en
tävling med 5 olika evenemang som vi sopade hem med 3‐2 över Västgöta Nation.
Du får gärna upptäcka oss efter att din s.k. nolle‐p (mottagning) är avslutad, som
arrangeras av din sektion (programförening). Nationerna är ett komplement till
sektionerna, eftersom vi vänder oss till alla studenter och arrangerar lite mindre och
unika evenemang, allt för att förgylla din studenttid i Linköping.
Det finns dock ett litet problem. Vi i Wermlands Nation kommer inte att anordna
några egna aktiviteter i början av hösten. Detta beror på att vi sedan i våras inte har
någon ordinarie styrelse som håller i nationen, och det måste vi försöka ändra på.
MEN, vi har en lösning! Vi kommer istället att hänga med på Västgöta Nations
aktiviteter. Du är alltså välkommen att vara med på följande efter din nolle‐p:
• Öfsadröpet, preliminärt lördag 9 september, en grillkväll på Campus Valla
• Spelkvällar på tisdagar med start 5 september, brädspel eller rollspel, i Västgöta
Nations lokal ”Ättestupan” i studentbostadsområdet Ryd
• Torsdagkvällar på ”Ättestupan”, avslappnat mingel med nationsfolk
• Recentiorsgasque, en välkomstfest i oktober för nya nationsmedlemmar
Senare i oktober kommer Wermlands Nation att hålla ett extrainkallat årsmöte, för att
se om vi kan välja en ny styrelse för resten av läsåret. Lyckas vi inte med det så kanske
vi måste lägga ner nationen…
Du hör ju hur dumt det låter: lägga ner den bästa nationen??? Det får inte hända!
Under 27 år har vi varit en frisk fläkt i Linköpings studentliv. Vi har också ett stort
utbyte med vännationer vid andra universitet i Norden, vilket innebär att man genom
oss får chansen att uppleva studentlivet på andra orter.
Här finns alltså en förening med traditioner, redo att tas över av nya krafter, som själva
kan bestämma över framtida stordåd. Det finns också hjälp och stöd att få från ett gäng
tidigare aktiva i nationen. Har du sedan tidigare erfarenhet av föreningsliv eller vill
veta mer om vad det innebär att engagera sig i nationen, kontakta vår ordförande:
Thomas Michanek, 1q@wermland.nation.liu.se, 0703‐44 88 92
Men till att börja med, kom på Västgöta Nations aktiviteter och upptäck hur kul
det vore att fortsätta också med Wermlands Nation! Mer info skickas ut senare.

