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Sedan urminnes tider har dessa vikingar vandrat på Campus Valla.

[bild på kompass]

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 njut. Detta är

startskottet på ditt nya liv som student.

Och kom ihåg n0llan - KoMPaSS ser dig!



SekeLs styrelse presenterar sig!

[Bild på styrelsen]

Det är vi som sitter i Styrelsen som representerar dig som student i frågor om

till exempel utbildningskvalité eller arbetsmiljö. Vi ser till att du ska få den

bästa möjliga studenttid som möjligt. Vi har också kontakten med kåren

StuFF, som kan sköta era frågor vidare till LiU. Genom kontinuerliga möten

diskuterar vi Sektionens verksamhet och ekonomin, vi ser också till att

utskotten har allt de behöver! Skulle ni vilja nå oss är detta lättast genom vår

Facebooksida SeKeL- Sektionen för Kultur Linköping där du också kan hitta

våra postspecifika mailadresser.

Hoppas att vi ses!



SeKeLs utskott presenterar sig!

[Bild på SUS]

Vi är SuS, SeKeLs Utskott för Sociala aktiviteter. Det innebär att vi organiserar

många olika, roliga och sociala aktiviteter under terminerna. Vi har

spelkvällar, filmkvällar, går på vernissage… Gott och blandat helt enkelt! Vi

har även som mål att ha minst en kulturrelaterad utflykt per termin. Under

våren åkte vi exempelvis till Vadstena slott. Vi arrangerade även den

fantastiska Karaoke-sittningen! Alla dessa aktiviteter är öppna för alla

studenter på universitetet, och ett kul sätt att lära känna folk och ha roligt på.

Vi ses där!

[Bild på sKvaLp]

Hejsan! Det är vi som är SeKeLs egna festeri sKVaLp! Något som är speciellt med

sKVaLp är att det är ett öppet festeri vilket betyder att vem som helst på universitet

får söka och vi blir därmed en härlig blandning med studenter från olika fakulteter.

Vi finns här för att anordna massa roliga tillställningar såsom sittningar och fester.

Nu på hösten anordnar vi LiU:s enda hiphop-kravall, Underground, något ni

verkligen inte får missa! På vårterminen anordnar vi även en superrolig tema-fest på

KK.

Hoppas vi ses där!



Vilka är KoMPaSS?







N0llan kanske undrar vad för roligheter som kommer ske under

mottagningen, det ska vi berätta nu! N0llan kommer att få:

● Introdag där ni lär känna varandra och era faddrar!

Första dagen på mottagningen och ni kommer nu bli indelade i n0llegrupper,

n0llan kommer även få sin finfina n0lle-tröja, tröjan är väldigt viktig! N0llan

kommer få lära sig allt om LiU och få det underbart välkomnandet till oss i

sektionen SeKeL. N0llan kommer också få mycket information om hur

resterande N0lle-p kommer se ut. Tagga till nu N0llan allt skoj börjar nu!

● Amazing Race!

När N0llan äntligen lärt känna Campus Valla är det dags att lära känna stan.

Här kommer N0llan få delta i Amazing Race! KoMPaSS har tänkt ut en rad

utmaningar som vi placerat runt om i vår fina innerstad, som efter en noga

granskning kommer ta N0llan och sin n0llegrupp till en slutdestination. Här

blir det skoj och det vankas skratt i mängder, men det krävs också att N0llan

samarbetar för att nå sitt mål!

● Gå på sittning!

Självklart kommer N0llan få uppleva en sittning i äkta studentanda! På

sittningar äter, sjunger och umgås vi på bästa tänkbara sätt. Det här vill

N0llan inte missa!

● München Hoben och Kravalletten!

Efter två långa år är det äntligen dags för SeKeL-n0llan att gå på München

Hoben. Här vankas det fest med ett tyskt tema, det kommer finnas mat på

plats och även annat gott men kom ihåg vatten är otroligt sexigt. Das ist gut ja!

N0llan kommer också få uppleva sin allra första kravall! Här kommer ni få

träffa massa sektioner och uppleva ett förhäng ni sent kommer glömma!

● Lära känna andra N0llan!

N0llan kommer inte bara få lära känna sin egen sektion, men också andra!

Under mottagningen kommer ni bland annat lära känna beteendevetar-n0llan

och HR-n0llan men också samhällsplanerar-n0llan och statistik-n0llan! Helt

otroligt tycker KoMPaSS, superkul tycker N0llan!



Schema

Måndag 22:a augusti

Introdag, campusvandring och häng

Tid: 10:00

Plats: Key 1

Tisdag 23:e augusti

Amazing Race

Tid: 15:30

Plats: Runt om stan

Onsdag 24:e augusti

München Hoben

Tid: 17:00

Plats: Blå Havet

Torsdag 25:e augusti

Inga schemalagda event

Tid:

Plats:

Fredag 26:e augusti

Filmdag

Tid: 15:00

Plats: Trädgårdsföreningen

Lördag 27:e augusti

Fulsittning

Tid: 18:00

Plats: Märkesbacken

Söndag 28:e augusti

Inga schemalagda event

Tid:

Måndag 29:e augusti

Brännbollsturnering

Tid: 16:00

Plats: Skåland

Tisdag 30:e augusti

N0lleKampen

Tid: 17:00

Plats: Skåland

Onsdag 31:a augusti

Beachhäng

Tid: 16:00

Plats: Trädgårdsföreningen

Torsdag 1:a september

Kravalletten

Tid: 17:00

Plats: Vallamassivet

Fredag 2:a september

Fotorunda och pluggstuga

Tid: 15:00

Plats: Klassrum

Lördag 3:e september

Finsittning

Tid: 17:30

Plats: HG

Söndag 4:e september

Avslutning och ovveprovning

Tid: 14:00

Plats: Klassrum



N0llan vet vad N0llan heter och vad den ska plugga, men det vet inte andra N0llan.

Därför ska N0llan ha på sig en n0lle-tröja. N0lle-tröjan kommer N0llan få av sina

faddrar under första dagen på mottagningen. N0llan bör hantera sin n0lle-tröja

ytterst varsamt och skydda den i vått och torrt!

N0llan ska ha på sig sin n0lle-tröja hela tiden, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i

veckan, under 2 veckor. Om N0llan mot förmodan blir sedd utan n0lle-tröjan kan

n0llan med största sannolikhet räkna med obehagliga påföljder…

KoMPaSS ser allt…

(annonsplats)







N0llans ordbok

● Sektion: Det finns massor av program och kurser på Linköpings universitet.

För att enklare hålla reda på vilka som går vad och för att kunna se över alla

kurser och program tilldelas alla en sektion. För dig som läser detta blad så

kommer du tillhöra SeKeL- Sektionen för Kultur och Media. Vi har förutom

ett kandidatprogram många frikurser som tillhör sektionen.

● Studentkår: Det finns även massvis med sektioner på Linköpings

universitet. För sektionerna ska kunna samarbeta på bästa sätt och för att det

ska bli enklare att hålla koll på vad som händer ute i sektionerna finns

Studentkårerna. Det finns tre stycken: STUFF, LinTek och Consensus. SeKeL,

sektionen som du kommer tillhöra går vid STUFF.

● Fadderist: En student som valt att engagera sig i studentlivet lite extra. En

fadderist är en person som ansvarar, planerar och håller i mottagningen för de

nya studenterna. KoMPaSS är fadderiet för SeKeL.

● Festerist: En student som valt att engagera sig i studentlivet lite extra, men

istället för att fokusera på mottagningen som en fadderist, håller festerister i

kravaller, fester och sittningar under året. SeKeLs festeri heter sKVaLp.

● Mästerist: Vissa sektioner har istället för ett separat fadderi och festeri

kombinerat dessa två utskotten till ett så kallat mästeri. Ett mästeri gör allt

som både ett fadderi och festeri gör.

● Ovve: Förkortning för overall, studentklädsel, olika färger representerar

vilken sektion man tillhör. Läser man under SeKeL har man svart ovve!

● Klägg: En riktigt god fikabit som räddar även den tröttaste studenten som

hamnat i pluggdimman, bäst köpt i baljan eller byttan!

● Kravall: Universitetsfest på campus. Kravall kommer från “krav på overall”.

Ingen fara N0llan, du kommer få gå kravall och ha ovve inom en snar framtid.



● Husfest: Det finns bra utekvällar, det finns fantastiska utekvällar och sen

finns det husfester. Når något av Kårhusen slår på extra stort, öppnar upp hela

huset och det är gala och glamour hela natten lång; då är det husfest!

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

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

● Instagram: @KoMPaSS

● Mail: mottagningkompass@gmail.com

https://www.facebook.com/fadderietkompass/
mailto:mottagningkompass@gmail.com

