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N0llan, KoMPaSS tycker att du har gjort ett klokt beslut i valet 
av både universitet och sektion. Nu kallar dessa vikingar er till 
en mottagning ni sent kommer glömma. Att vara delaktig och 

att få uppleva ett n0lle-p kan vara det roligaste som finns! 

Det här är för er n0llan- så passa på att njuta. Detta är start-
skottet på ditt nya liv som student. 

Och kom ihåg n0llan- KoMPaSS ser dig! 

Sedan urminnes tider har dessa vikingar 
vandrat på Campus Valla. 



Det är vi i styrelsen som representerar dig som student i frågor 
som till exempel har med arbetsmiljö och utbildningkvalitet att 
göra. Styrelsen sköter kontakten med kåren StuFF som sedan 
kan ta våra åsikter vidare till universitetet. Vi har kontinuerliga 
möten under året där vi diskuterar sektionens verksamhet och 
ekonomin samt ser till att våra utskott har allt de behöver! Vill 
ni nå oss med frågor och funderingar gör du det lättast på vår 
facebooksida SeKeL- Sektionen för Kultur Linköping där du 
även hittar våra postspecifika mailadresser. 

Väl mött!

SeKeLs styrelse presenterar sig



Det är vi som är SuS, SeKeLs kultu-
rutskott. Det innebär att att vi orga-
niserar många olika, roliga och so-
ciala aktiviteter under terminerna. 
Vi anordnar bland annat en bokcir-
kel, spelkvällar och filmmys. Under 
höstterminen kommer vi dessutom 
anordna kulturrelaterade utflykter, 
till bland annat museer och slott! 

Alla dessa kulturinriktade aktiviteter är öppna för alla och vi hoppas att just du vill 
vara med på någon av dem, eller varför inte alla? Vi ses!

Hallå där N0llan! 

Det är vi som är årets sKVaLp! SeKeLs 
egna härliga festeri. Vi finns på cam-
pus för att anordna massa roliga till-
ställningar så som sittningar och fes-
ter för er som läser SeKeL. Det som är 
speciellt med vårt festeri är att vi alla 
kommer från olika sektioner och linjer 
vilket bidrar till att vi har stor mång-
fald och därför kan lite om det mesta. 

Något ni inte får missa är vår fest för hela LiU som  heter Underground som äger rum 
nu i höst. Det är universitets enda kravall med hiphop-tema, så skriv in det i era ka-
lendrar redan nu. 

Hoppas vi ses, tagga UG!

SeKeLs utskott presenterar sig

Hej N0llan!



Vilka är KoMPaSS? 

General Andersson

Fadderist Lundberg

Fadderist Wahlström Fadderist Pettersson

Fadderist Halén
Vice general Spons

Tryck & MediaPr & Info



Fadderist Hellström Fadderist Påhlsson

Fadderist RydenFadderist Bergman

Lek & IntendentGückel

KassörSittning & Bokning



Vad ska N0llan hitta på under N0lle-p? 

I år kommer N0lle-p se lite annorlunda ut än tidigare år, med hän-

syn till de rekommendationer och restriktioner Sverige har. KoMPaSS 

kommer göra allt KoMPaSS kan för att N0llan ska få den bästa möjliga 

starten på studentlivet ändå!

N0llan kanske undrar vad för skoj som sker 
under mottagningen? Det ska vi berätta! 

N0llan kommer att få: 

Ha introduktionsdag där ni får lära känna varandra och era faddrar! 
Då kommer ni bland annat att delas in i n0llegrupper, få den otroligt viktiga och 
fina n0lle-tröjan, lära er allt om hur det är att vara student på Liu och få bästa 
möjliga välkomnande till oss i sektionen SeKeL. 
Här kommer också mycket information om hur resterande mottagning kommer 
gå till. Tagga till N0llan, nu börjar allt det roliga! 

Samarbeta och leka roliga lekar tillsammans! 
Den här dagen kommer ni att få leka roliga lekar tillsammans i era n0llegrupper. 
Tillsammans kommer ni få chansen att bevisa för KoMPaSS vilken n0llegrupp 
som faktiskt är nummer ett i lekvärlden! Under dagen vankas det dessutom grill 
och vi kan lova trevligt umgänge! Kanske får N0llan dessutom ett och annat 
besök, vem vet… 

Gå på sittning! 
N0llan ska självklart få gå på sittning i äkta studentanda! Kul tycker KoMPaSS, 
kul tycker N0llan! På sittningar äter, sjunger och umgås vi på bästa tänkbara sätt. 
Detta vill N0llan inte missa! 



Köra Amazing race! 
Kanske har N0llan drömt om att få vara med i tv-programmet “Amazing race”? 
Här har N0llan sin chans! KoMPaSS har inspirerats av den amerikanska realityn 
och klurat ut en rad olika utmaningar som finns placerade runt om i Linköpings 
innerstad, som efter godkänt resultat kommer ta N0llan och N0llans n0llegrupp 
vidare till en slutdestionation. Här vankas det skoj, skratt och att N0llan samarbe-
tar för att ha chansen att komma först i mål!

Lära känna Linkan och Campus Valla! 
Självklart ska N0llan också få en guidad tur i sin nya hemstad och lära sig hitta 
på världens bästa campus! Här kommer N0llan få chansen att lära känna sin nya 
hemstad, något ni kan tacka KoMPaSS för senare. Här får ni också chansen att 
lära känna er sektion och dess utskott bättre! 

...och en rad andra roliga saker! 

För dig som är student
...t.ex. till den färgstarka musikalen Amélie,  

baserad på filmen Amélie från Montmartre. 

NORRKÖPING 25 sep-24 okt 2021  

LINKÖPING 12 nov-19 dec 2021

ostgotateatern.se



SCHEMA GRUPP A

Måndag 16 augusti- Introdag & campusvandring 
Tid: 15.00    Plats: Key1 

Tisdag 17 augusti - Aktivitetsdag 
Tid: 15.00    Plats: Skålland

Onsdag 18 augusti- Amazing race
Tid: 16.30    Plats: I stan (domkyrkan) 

Fredag 20 augusti - Parkhäng med fadderlunch
Tid: 12.30    Plats: Viagraparken 

Lördag 21 augusti - Ost, vin & poesi-sittning 
Tid: 18.00    Plats: Gasquen

Måndag 23 augusti- Pluggstuga med SuS
Tid: 13.00    Plats: key21

Tisdag 24 augusti - Häng i trädgårdsföreningen med beachtema 
Tid: 15.00    Plats: Trädgårdsföreningen 

Torsdag 26 augusti - Fotorunda med SuS
Tid: 12.00    Plats: Vallamassivet

Fredag 27 augusti - Finsittning 
Tid: 18.00    Plats: Ryds Herrgård

Söndag 29 augusti - Avslutningsdag med overallprovning
Tid: 13.00    Plats: Key 1



SCHEMA GRUPP B

Måndag 16 augusti- Introdag & campusvandring 
Tid: 15.00    Plats: Key1 

Tisdag 17 augusti - Aktivitetsdag 
Tid: 15.00    Plats: Skålland

Onsdag 18 augusti- Amazing race
Tid: 16.30    Plats: I stan (domkyrkan) 

Fredag 20 augusti - Parkhäng med fadderlunch
Tid: 12.30    Plats: Viagraparken 

Lördag 22 augusti - Ost, vin & poesi-sittning 
Tid: 18.00    Plats: Gasquen

Måndag 23 augusti- Pluggstuga med SuS
Tid: 13.00    Plats: key24/21

Tisdag 24 augusti - Häng i trädgårdsföreningen med beachtema 
Tid: 15.00    Plats: Trädgårdsföreningen 

Torsdag 26 augusti - Fotorunda med SuS
Tid: 12.00    Plats: Vallamassivet

Fredag 27 augusti - Finsittning 
Tid: 18.00    Plats: Ryds Herrgård

Söndag 29 augusti - Avslutningsdag med overallprovning
Tid: 13.00    Plats: Key 1



Vill du ha en utbildning med hög kvalité? 
Vill du ha en bra studiemiljö där du trivs och växer? 
Vill du ha ett rikt studentliv fullt av möjligheter?

Svarade du ja? Bra. Det ser vi till att du får!

Studentkåren StuFF finns till för dig som läser vid området för utbildningvetenskap eller vid 
Filosofisk fakultet. Vårt uppdrag är att ge dig den bästa möjliga studietiden - från tentan till 
dansgolvet. Detta gör vi genom att påverka universitetet och dess omgivning, allt för att 
prioritera studenter och studenters hjärtefrågor.

Vår kärnverksamhet består av att bevaka och utveckla utbildningskvalitén och arbetsmiljön vid 
LiU och att förse dig med en bra studiesocial miljö. Vi ser till att alla beslut som fattas vid LiU 
passerar minst en student. Utöver vårt påverkansarbete anordnar vi också mottagningen - vi vill 
att alla studenter ska känna sig välkomna och trygga!

För att göra allt det här arbetet behöver vi ditt stöd - utan medlemmar kan vi inte genomföra 
vårt arbete. Att bli medlem är jätteenkelt och det blir du på www.stuff.liu.se/medlemskap.
Vill du bidra mer? Vi har massor av uppdrag där du kan göra skillnad, även dessa hittar du på 
vår hemsida! Som medlem får du bland annat även möjlighet att rösta i kårvalet, möjlighet att 
engagera dig samt flera exkklusiva rabatter under terminenes gång.

Vi hoppas din mottagning blir fantastisk och att du känner dig 
välkommen till Linköpings universitet! 

- gör skillnad!

@Studentkåren StuFF @stuff_liu

PS! Följ oss gärna!

Nyheter: Behind the scenes:



På Linköpings universitet har vi nolltolerans mot kränkande behandling! 
Det ska finnas en känsla av trivsel och trygghet under hela studietiden. 
Men vad gör man då om det väl händer och vem ska du vända dig till för 
hjälp?

Om det händer på campus under lektionstid?

Om det händer på en fest eller annan aktivitet på ett kårhus?

• Programledningen
• En lärare
• Din sektion
• Koordinatorn för Lika villkor
• StuFF – studentombud för arbetsmiljö & lika villkor (Sal) eller studiesocialt ansvarig (SAms)

Under själva aktiviteten:
• Ordningsvakterna
• Dagsansvarig
• Hovmästaren (på sittning)
• Ansvarig arrangör

Om du väljer att ta tag i det i efterhand:
• Kårhusets driftchef
• Koordinatorn för Lika villkor
• Din sektion
• StuFF – studentombud för arbetsmiljö & lika villkor (Sal) eller studiesocialt ansvarig (SAms)

Skulle du vilja prata med någon om vad som har hänt, oavsett när och vart det skedde, så
erbjuder Studenthälsan vid LiU samtalsstöd men du kan även kontakta koordinatorn för Lika 
villkor vid LiU eller studentombud för arbetsmiljö & lika villkor på StuFF.

Kontakt
StuFF: sal@stuff.liu.se, sams@stuff.liu.se  
Koordinator för Lika villkor: linda.schultz@liu.se
Studenthälsan: https://www.student.liu.se/studentstod/studenthalsan/kontakta-oss?l=sv

Din studietid är vårt uppdrag!



Till N0llan om N0lle-tröjan

N0llan kanske vet vad N0llan heter, men det vet inte andra N0l-
lan. Därför ska N0llan bära en n0lle-tröja. N0lle-tröjan kom-
mer N0llan att få av sina faddrar under första dagen på mot-
tagningen. N0llan ska hantera sin n0lle-tröja ytterst varsamt 
och skydda den mot yttre påfrestningar, med liv och lem om så 
krävs! 

N0llan ska bära sin n0lle-tröja 24 timmar om dygnet, 7 dagar i 
veckan. Om N0llan påträffas utan n0lle-tröjan kan N0llan med 
största sannolikhet räkna med obehgaliga påföljder…

KoMPaSS ser allt...





N0llans ordbok

Sektion – Det finns massor av program och kurser på Linköpings universitet.
För att enklare hålla ordning på vilka som går vad, och för att man ska kunna
se över alla kurser & program tilldelas alla en sektion. För dig som läser det
här bladet så kommer du att vara medlem av SeKeL – Sektionen för Kultur
och Kommunikation. Vi har förutom ett kandidatprogram många frikurser som
tillhörsektionen.

Studentkår – Det finns massor av sektioner på Linköpings Universitet. För
att de ska kunna samarbeta på bästa sätt & för att universitet ska hålla koll på
vad som händer ute i sektionerna, finns Studentkårerna. Det finns tre stycken;
StuFF, LinTek & Consensus. SeKeL, sektionen du kommer att börja vid,
tillhör Stuff.

Välkommen Nollan!



Ovve – Förkortning för overall. Studentklädsel. Olika färger representerar
vilken sektion man tillhör. Läser man under SeKeL har man svart ovve!

Kravall – Universitetsfest på campus. Kravall kommer från ”krav på over-
all”. Ingen fara n0llan, du kommer få gå både på kravall & ha overall om 
du känner dig sugen!
Husfest – Det finns bra utekvällar. Det finns fantastiska utekvällar - & sen
finns det husfester. Närnågot av Kårhusen slår på extra stort, öppnar upp
hela huset & det är gala & glamour natten lång; då är det husfest!

Fadderist – En student som valt att engagera sig i studentlivet extra
mycket. En fadderist är en person som ansvarar, planerar & håller i mottag-
ningen för de nya studenterna. KoMPaSS är fadderiet för Kultursektionen
(SeKeL).

Festerist – En student som valt att engagera sig i studentlivet extra myck-
et, men istället för att ha fokus på mottagningen så som en fadderist, hål-
ler en festerist i kravaller, fester & sittningar under året. Kultursektionens
festeri heter sKvaLp.

Mästerist – Vissa sektioner har istället för ett separat fadderi & festeri
slagit ihop dessa två utskotten till ett så kallat mästeri. Ett mästeri gör allt
som både ett fadderi & festeri gör, fast är en grupp istället för två.



Få expertstöd 
från första föreläsningen 
till löneförhandlingen.

DIK kan din framtida bransch.
Vi finns med dig på din väg, från studierna 
och genom hela arbetslivet. 

Som medlem får du bland annat karriärcoachning,  
lönecoachning, råd och stöd från branschexperter 
samt smarta medlemsrabatter.

Bli studentmedlem på dik.se/student 

Facket för kultur

kommunikation

och kreativ sektor



Glöm inte att följa oss på sociala medier eller 
höra av dig om du har frågor!

 https://www.facebook.com/fadderietkompass/

@KoMPaSS

mottagningkompass@gmail.com

och kom ihåg...

KoMPasS ser dig N0llan


