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Ständigt dessa datorer. 
Allas vår Christian Söderberg sa på en progra-
meringsföreläsning att om vi kunde undvika att 
jobba med datorer så skulle vi göra det. Jag 
börjar förstå vad han menar. 

Mina första månader i Lund levde jag utan dator. 
Jag kan inte minnas att jag någon gång tyckte 
att det var jobbigt. Men nu när man vant sig vid 
att alltid ha tillgång till dator och internet blir 
det helt plötsligt kris när datorn inte vill som du 
vill. 

Datorer kan på många sätt underlätta våra liv, 
men när du sitter där med virus på datorn blir 
livet helt plötsligt dubbelt så jobbigt. Alla pro-
gram, dokument, bilder och annat som du nu 
inser att du inte kan leva utan. 
För att inte tala om mobiltelefonen. Hur höll 

vi reda på varandra? Vi var tvungna att alltid 
bestämma exakt tid och plats för ett möte. Och 
om man tappade bort sig själv i folkvimlet var 
det bäst att en mötesplats hade bestämts i fall 
att. 

Jag läste nyligen att sms, mail och allt annat 
som gör världen mindre är en bidragande faktor 
till att människor lider av både stress och de-
pressioner. Jag kan mycket
väl tänka mig att det är så. 
Speciellt när du har virus
på datorn och glömt 
mobilen hemma.

Catarina Bojesson
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Tiden flyger förbi, som alltid i Lund, och plöts-
ligt står vi här igen – mitt i den mörkaste hösten. 
Vad är det då som gör att tiden bara rusar? Jo, 
det beror så klart på allt vi fyller vår tid med; 
vänner, träning, engagemang och fest.

I-sektionen är skapad inte bara för att se till 
att vi blir grymmast på arbetsmarknaden, utan 
också för att knyta ihop allt sådant som förg-
yller vardagen med den primära anledningen till 
varför vi flyttade till Lund – plugget.

Under den tid jag har hunnit sitta som ord-
förande i I-sektionen har det hänt mycket. 
Höstterminen rivstartade som vanligt med noll-
ningen, och jag vill än en gång ge en eloge till 
alla inblandade; phös, faddrar, sexmästeri och 
övriga – ni har gjort ett fantastiskt jobb! Våra 
nya I-are är också värda beröm, tack för att ni 
är så framåt, nyfikna och engagerade.

Det har naturligtvis arbetats på alla håll i sek-
tionen under hösten. Vi fungerar som ett viktigt 
bollplank för programledningen, så här mitt 
uppe i Bolognaprocessen. 

På flera områden har vi ett tätt samarbete med 
vår programledning: Mentorsprogrammet på 
I har på så sätt kunnat få ett rejält stöd och 
en tyngd som annars skulle ha varit svår att 
nå. Kartläggningen av ex-I:are och satsningen 
på ett väl fungerande Alumninätverk, som vi i 
framtiden hoppas kunna knyta tätt till mentor-
sprogrammet, är en annan del av sektionens 
verksamhet som gynnar både I-sektionen och 
LTH.

Sexmästeriet har efter hårt jobb under nolln-
ingen kommit igen och planerar inför vårens 
fester. NGI har genomfört lunchföredrag under 
hösten, men årets stora satsning ligger givetvis 
på vår egen arbetsmarknadsdag – INKA.

Till våren väntar också en annan höjdpunkt – I-
sektionen fyller fem år och det ska naturligtvis 
firas ordentligt med en stor fest!

Så, som ni ser är vår sektion en samling av am-
bitiösa, driftiga och engagerade I:are. Och det 
är tack vare oss det går så bra; när alla I:are 
drar sitt strå till stacken och ser till att ta del av 
allt det roliga som erbjuds oss i gengäld!

Med hopp om ett fortsatt händelserikt år,

Josefine Carlsson
Ordförande

ORDFÖRANDE HAR ORDET
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Knappt en timme försenade på grund av 
tidsoptimism, hunger, glömska och en 
vansinnesfärd runt en parkering anlände 
fem åttondelar av vår styrelse till Chalmers 
på fredagskvällen. Alldeles lagom för att 
tillsammans med styrelserna från KTH, 
Linköping, Luleå och Chalmers hoppa på en buss 
och skickas ut till en friluftsgård i Partille. 

Vi förbannade våra val av vita skor och mocka-
stövletter. Men efter en middag bestående 
av caterad thai-mat och sedan några timmars 
mingel framför brasan kunde vi förbise lite lera 
på skorna.

 
På lördagen var det då dags för själva 
konferensen. I sex olika grupper med alla 
var sitt diskussionsämne som till exempel 
Bolognaprocessen, studenters hälsa, 
alumniprojekt, finansiering m.m. insåg vi att 
vi alla har saker som vi är bra på men även 
områden där vi har mycket att lära av de andra 
I-sektionerna. 

Det ämne som väckte mest känslor var, inte så 
förvånande, frågan om Matematik E:s vara eller 
icke vara. Vi studenter är alla eniga om att 
Matematik E bör vara ett krav för behörighet 
till civilingenjörs-utbildningar. Tyvärr håller 
inte alltid universiteten och högskolorna med 
om det. På KTH har det länge bara varit krav 
på Matematik D och bara en vecka innan 
konferensen bestämdes det på Linköpings 
universitet att kravet på Matematik E skulle 
tas bort. Med omedelbar verkan och helt utan 
förvarning. 

Det som ansågs vara det viktigaste att få 
ut av den här konferensen var alltså att en 
handlingsplan för problemet med Matematik E 
måste utarbetas.

 
Efter allt allvar var det dags att färdas 
tillbaka in till Göteborg för en stunds vila och 
förberedelse inför kvällens finsittning. Till vår 
stora fasa upptäckte vi tjejer att det inte fanns 
något lyse på tjejernas toaletter, men vad 
kan man göra? Vi fick helt enkelt sminka oss i 
mörker.

 
När det vankas finsittning på Chalmers är det 
ingen källarlokal à la M-café man sitter i, utan 
ovanpå en rund föreläsningssal belägen i foajén 
med glasfasad. Med två toastmasters iklädda 
frack och hög hatt sittandes i fåtöljer vid ett 
hedersbord som pricken över i:et. Nej då, vi fick 
inte mindervärdeskomplex.

Men I:are är vi allihopa så tillsammans slog vi 
klackarna i taket långt in på småtimmarna. 

Catarina Bojesson
 

SEKTIONEN
I-konferens
Några hade färdats 20 timmar med tåg. Andra hade hoppat in i sin sekions-van, 
även kallad Ivan, för några timmars biltur. Vad händer egentligen när I-styrelser från 
Sveriges alla hörn samlas för att under en helg konferera, utbyta erfarenheter, umgås 
och ha roligt. 
Det här är historien om I-konferensen på Chalmers, HT06. Den censurerade ver-
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Efter en kort introduktion där det så kallade 
”Phøset” visat upp sig själva och den musikskol-
ning de fått via svarta pengar på Jerseykonton 
och därtill sitt förakt mot de spanska revolution-
ärerna genom att hylla ABBA delas vi in i grupper 
syftande på olika delar av den globala musikin-
dustrin, såsom Grease, Wailers och I-pods. Efter 
en stunds bonding och rundvandring beger sig 
de flesta för att inhandla dyra rusdrycker hos 
spritmonopolet. Samma kväll får jag en försmak 
av hur oförskämt trevligt dessa finansvalpar 
kommer få det när det bjuds på välkomstpub i 
en mindre nogräknad lokal där karaoke och öl 
tillhandahålles, säkert utan tillstånd. Jag knyter 
näven i fickan.

Söndagen utgörs av lekar där nollorna blir för-
visade sin ställning i den hierarkiska ordningen 
på LTH, men de nedrans glinen verkar uppskatta 
dragkamper, ölhävning och nakendopp i försu-
rade sjöar och likaledes deras oförskämt hyg-
gliga och fagra faddrar. Regnet som faller över 

dem muntrar upp mig lite, fast det kan obeha-
gligt nog också bero på att vi står i en stor ring, 
sjunger och kramas och det börjar gå upp för 
alla hur rätt de har hamnat. Jag ler i mjugg.

Inte bara dryck och sång står på schemat för 
samhällets lyckobarn, utan även dryck, sång och 
brännboll bjuds. Iförda italienska overaller på 
det blöta gräset intill en gammal svinstia (nog 
så passande) får I-arna bita i det förutnämnda 
när proletariatet på M visar upp DDR-takter i sitt 
sportutövande. Äntligen en tröst!

Detta förbyts dock snabbt i bedrövelse när jag 
ser hur de båda sektionerna tillsammans njuter 
av hinkars innehåll och sedan framför vackra 
sånger, ackompanjerade av maccaronicheese. 
Kvällen slutar i ett gigantiskt Ibiza-style tält där 
en elektroteknikstuderande försöker slita av mig 
min krage. Illamående köper jag en hamburgare 
och förbannar de dansande, glada nollorna. Sen 
går jag hem.

NOLLNING
Utdrag ur Jonas Josefssons Wallraff-anteckningar
Under falsk identitet som Claes-Richard från Fredhäll med skjorta, designerglas och 
håret riktat söderut smälter jag lätt in bland de blivande teknologerna, som uppkläd-
da till tänderna med irrande blickar och spända anletsdrag väntar på sitt inträde i 
Kårhusets Aula, LTH, Lund. Väl inne, under det att diverse talare och gycklare gör 
sitt, noterar jag hur många verkar undra vad som egentligen sker och hur de smärt-
samt tvingar sig till leenden trots sin nervositet. En efter en ropas så programmen 
upp och det går en suck av besvikelse när de attraktivaste lämnar salen. Jag följer 
dessa Industriella Ekonomer ut. Under några veckor ska jag följa denna samhällets 
elit och försöka slå hål på deras mytiska ställning i samhället. 
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NOLLNING

Tack vare hårt arbetande LO-medlemmar i 
Torslanda, Flen och Luleå kan vi på fredagen åka 
på ett så kallat internat (snarare spa-weekend) 
invid den undersköna Skälderviken där man i 
sann IOGT-NTO-anda roar sig nyktert (förutom 
en klick blivande nedsupna VD:ar som vid mid-
natt låter begäret ta överhanden och uppsöker 
en lokal bar). Dessa två dagar ger till och med 
mig större insikt i vad Industriell Ekonomi in-
nebär samt svårigheten i att lära sig 100 nya 
namn. 

Lördag kväll medför för många första mötet med 
det verkliga Lundalivet, då alla roar sig på en 
sittning på Östgöta Nation. Efter några vinare 
kommer jag på mig själv med att sjunga med i 
de uppsluppna sångerna och tar en välbehövlig 
paus för att sjunga ”Röda fanan” invid Kulturens 
mur. Dagen efter vaknar jag upp med trasiga 
jeans och ett McDonalds-kvitto i fickan. Vad är 
det som händer med mig?

Följande onsdag är mitt alias nästan på väg att 

avslöjas, då jag på en skidfest (iförd goggles och 
Stenmarks-luva) med ett par tre Jäger innanför 
skidvästen blir förtrolig med min bordsgranne 
och berättar om mina glada dagar i Alperna på 
80-talet, varvid jag får ursäkta mig och spender-
ar resten av kvällen på dansgolvet där jag nos-
talgiskt dansar till smygfascistisk aprésski-musik 
och iakttar hur längtansfulla blickar skickas mel-
lan de joddlande dansarna.

Med skaldjur, vitt vin och hattar utgör fredagen 
en uppvisning i snobbism då en kräftskiva avhålls 
och min enda glädje är att djuren är röda.

 Dagen efter väcks ett visst hopp då Feminis-
tiskt Initiativ via sin undergrupp HERA lyckats 
få till stånd en dammiddag, som jag tyvärr inte 
får närvara vid trots fåfänga besök att försöka 
bevisa transsexualitet. Damerna uppskattar dock 
kvällen, likaså de serverande herrarna. 

Under den gångna veckan har också nya grup-
per bildats för att förbereda s.k. nolleuppdrag, 
bestående i bl.a. bilbyggande, båtbyggande och 
terroriserande. 

På tisdagen får jag således mitt slutgiltiga be-
vis på att I-arna eftersöker världsherravälde, 
då de genom en statskupp (förklädd till politisk 
kampanj) försöker ta makten över LTH. Det hela 
resulterar i tre röster, ett märke och en skändad 
Överphøs. 

 Samma kväll köper jag ett lakan och beger mig 
till en hyllningsfest för den romerska eliten, som 
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kommer visa sig bli en orgie i kyckling, druvor 
och rödvin. Detta är sannerligen den gladaste 
fest jag sett sedan journalistskolans alternativa 
Nobelfest ’87 och efter mycket glam somnar 
jag på en soffa i Maskinverkstan. Nästa morgon 
väcks jag av oväsendet när M-sektionens ord-
förande, fortfarande iförd toga, testar grisban-
an. Jag skippar dagens föreläsningar.

Nollelördagen är den självklara finalen på dessa 
veckor av dödssynder, då alla sektioner möts 
för att göra upp i Lundagård (helt i paritet med 
slagets vid Helms klyfta). Efter ett par veckor 
med alla väldanade I-are kan jag rentav njuta 
av champagnefrukost, hinderbana, luphtband, 
lådbilsrally och historisk skildring. Tidigare år 
har insatsen tydligen varit halvhjärtad, men nu 
försvarar I-sektionen sin heder, dock får man till 
sist ge vika för de övrigas numerära överläge. 
Det går upp för mig hur ensamt det är på top-
pen, min beundran väcks och fasaden börjar 
krackelera.
   
Samma kväll hålls den beryktade nollegasquen. 
Overallerna är utbytta mot mörka kostymer 
och vackra klänningar, min manchesterkavaj 
känns malplacé. Under middagen, bestående 
av den goda mat, vin och sång jag nu börjat 
bli bortskämd med känner jag hur jag inte län-
gre kan motstå den dragningskraft detta Bella 
Vita har och jag går för första gången helt upp 
i gemenskapen. Det är till och med så att jag 
funderar på att göra Phøset sällskap i sjøn Sjøn, 
och när jag sedan finner mig dansande tätt med 
en ung, vacker, begåvad dam på eftersläppet är 

alla tvivel borta.

Söndagen tillbringas med det moderna gladi-
atorspel som kallas regatta. Jag njuter av allas 
sällskap, mitt i I-klacken som hejar fram sitt lag 
till nya höjder. Tyvärr går bildörren inte till de 
rättmätiga vinnarna detta år heller, men vets-
kapen om vem det är som kommer att chefa 
över vem i framtiden ger mig tillfredsställelse. 

Ytterligare en vecka går, där jag förundras över 
begåvningen bland dessa människor i det dagliga 
skolarbetet och när nollningsperioden till slut 
avslutas med SLOTT-sittningen förstår jag att 
det är över och sorgen sköljer över mig. Mitt kall 
står nu klart och jag ringer min uppdragsgivare 
och på ragglande fot lämnar jag in min avsked-
sansökan. Mitt mål är nu att skriva högskole-
provet samt skaffa rika föräldrar för att kunna 
bli en del av den underbara I-gemenskapen. Tack 
alla nollor, faddrar, Phøs, M-are och övriga för 
att ni, i regn som sol, har gett mig denna upp-
levelse. 

Jonas Josefsson a.k.a Jonas Heller

NOLLNING
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I-PROFILEN 
I:s björn
Den I:are som gjort starkast 
intryck den här terminen är 
utan tvekan sektionens egen 
maskot I:s björn. Han har inte 
bara hunnit med att ställa upp 
i lådbilsrallyn utan har även 
fört en valkampanj. 

Nu gick det ju kanske inte 
riktigt som han hade tänkt sig. 
I:s björn var inte först över 
mållinjen på lådbilsrallyt och i 
valet fick han se sig besegrad 
av Fredrik Reinfeldt. 

Som tur är hade han inte mis-
sat en enda matteövning och 
har därför bestämt sig för att 
satsa helhjärtat på studierna. 
I alla fall fram till nästa nolln-
ing...   
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Som många kanske känner till är det tal om 
en fontän, byggd under slutet av 60-talet på 
beställning av Statens konstråd. Konstruktör var 
tekn dr Åke Holmberg, byggherre Byggnadssty-
relsen medan arkitekt Klas Anshelm tillsammans 
med Arne Jones stod för skapandet. 

När projektet under hösten 1970, fyra år efter 
de slutgiltiga skissernas presenterande, gått i 
hamn väntade man sig ett väl fungerande och 
konstnärligt fulländat system av rinnande vat-
ten. Det andra kriteriet kan nog sägas vara 
uppfyllt, även om smaken som bekant är som 
aktern. 

Bortsett från rent sabotage, bland annat i form 
av stenkastning mot glaset, fanns det emellertid 
även en del tekniska problem som förorsakade 
att man kring år 1980 slutade med underhållet 
av skapelsen. Till svårigheterna hörde både läck-
age samt att glaset tenderade att inte stå emot 
de tryckpåkänningar i sidled som uppkom vid 
stark vind. 

I augusti 1996 fick teknologkåren till stånd en 
enstaka körning av LTH-fontänen, som den 
egentligen heter, efter nästan två decennier av 
förfall. Akademiska hus, på vars ansvar fontänen 
numera ligger, har befäst strukturens existens 
såsom en ren skulptur genom att man för 10 
år sedan lät ta bort glaset och blästra stålskel-
ettet. 

Hur framtiden ser ut för Anshelms alster beror 
på allas vår kära tekniska högskolas kompetens 
att lösa de tekniska problemen, samt hur välvil-
liga glassponsorer man kan finna. 

Över dessa spörsmål kan ni fundera när ni sitter 
i MA7, och insuper era två gånger tre kvartar av 
högteknologisk monolog – hur ska LTH-fontänen, 
”Laxtrappan”, ”Döda fallet”, ”Fontana di Träti” 
eller ”Fontänen von Tänen” (kärt barn har 
många namn), på bästa sätt tas tillvara?..

Hampus Lingnardz

FONTÄNEN
Fontänen von Tänen

Gissa kändisen
Trots febrilt letande efter en 
kamera blev den här bilden, 
tagen med en mobiltelefon, allt 
vi fick med oss hem. 

Vem kan då denna man, som 
fick tre gamla Info-ordförande 
att desperat söka efter en 
kamera, vara?

Svaret finner ni på sidan 14.

Brukar ni som jag ibland snegla upp på den obeskrivliga stålkonstruktionen där ovan, 
när ni skyndar över bron mellan sjön Sjön och studiecentrum på väg till ännu en ut-
mattande föreläsning i MA7? Vad ska det där åbäket egentligen likna?
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...eller är stressad. Och det var bättre förr. 
Eller var det verkligen det? 
 

Visst var det härligt på den tiden när man 
gick hem till sin kompis, ringde på dörren och 
frågade om man skulle leka. Det krävdes ingen 
planering. Man gick bara dit och sen lekte man 
järnet i flera timmar utan att behöva tänka på 
morgondagen. 

Och ”pax” gällde i alla lägen. Om någon försök-
te sätta sig på stolen bredvid som du hade tänkt 
att din bästis skulle sitta på var det bara att 
berätta att den stolen hade du minsann paxat 
till din kompis. Pax var lag.  
 
  
Det fanns även en tid då man stolt berättade 
att man inte bara var fem år gammal, utan fem 
och ett halvt. Dagen innan jag fyllde 22 sa jag 
fortfarande att jag var 21. Att fira sin födelsedag 
känns inte alls lika roligt längre eftersom man 
nu är tillräckligt gammal för att göra nästan allt. 

Som barn kändes det som att man alltid var för 
liten för att få göra något roligt. Nu känns det 
helt plötsligt istället som att man börjar bli för 
gammal. Men vad är värst då? Att vara för ung, 
eller att vara för gammal? 

Min lillebror är sju år yngre än jag och den 
åldersskillnaden gör att vi ibland inte har rik-
tigt samma syn på saker och ting. Men när jag 
försökte med ”på min tid…” avbröt han mig: ”Du 
har ingen egen tid”. Och inte sjutton har jag 
det. Hur gamla tror vi att vi har blivit egentli-
gen?

Istället för att “det var bättre förr” skulle jag 
vilja hävda att “allt har sin tid”. Pax kanske inte 

skulle funka så bra här i Lund, nu är det istäl-
let först till kvarn och survival of the fittest som 
gäller, men här finns det andra oskrivna lagar. 

För några veckor sen var jag på ett möte som 
började dra över tiden och jag som hade plane-
rat in att hinna träna började oroa mig över att 
det helt enkelt inte skulle finnas tid till det. 
Men då säger en tjej att hon måste gå eftersom 
hon har tvättid och vi håller alla genast med om 
att det är klart att hon ska gå. För en tvättid är 
alltid en okej ursäkt.

Och födelsedagen kanske inte känns lika häftig 
längre men den siste april (som råkar vara dagen 
efter min födelsedag) firar Lunds alla studenter 
som om det vore världens största högtid. Ja i 
Lund lyckas man nästan alltid hitta något att 
fira.

Nu skulle jag lite filosofiskt kunna säga att vi 
borde leva mer i nuet, och det skulle säkert kun-
na vara bra, men jag vet inte om jag kan stå för 
det fullt ut. Att livet inte är dagarna som gått 
utan dagarna man minns har vi nog alla hört så 
en liten nostalgitripp då och då skadar ju ingen. 
Och att ha något att se fram emot kan göra en 
av de lite mindre roliga dagarna lättare att klara 
av.

Ibland känns det faktiskt som att det var bättre 
förr, men om 20 år kommer vi kanske tänka till-
baka på just den här tiden och minnas den som 
helt fantastisk. Tentor till trots.

Catarina Bojesson

KRÖNIKA
Tiden går fort när man har roligt...
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Varför I?
Det är en lagom blandning. Man får matten och 
det tekniska, men med ekonomin så blir det en 
bredare utbildning. Innan jag började var jag 
inte helt säker på om det var det här jag verkli-
gen ville men jag hamnade rätt.

Varför Lund?
För att det är en riktig studentstad. Jag valde 
mellan Linköping och Lund men Lund är ju en 
bättre studentstad. Utbildningen hade bara 
funnits på LTH i ett år, vilket skulle kunna va en 
nackdel, men de har ju så stor erfarenhet från 
de andra utbildningarna att jag inte trodde att 
det skulle bli ett problem. 

Lund eller I?
Hade Industriell Ekonomi inte funnits i Lund 
hade jag valt att läsa det i någon annan stad, 
antagligen i Linköping.

Hur såg din studietid ut?
Först valde jag den tekniska inriktningen Produk-
tion och produktutveckling och senare den eko-
nomiska inriktningen Produktionsekonomi och 
logistik. Mitt ex-jobb gjorde jag på DHL inom 
logistik. Efter trean valde jag att ta en termin 
ledigt och åkte till England för att läsa engelska. 
Jag hade varit väldigt aktiv inför och under Lun-
dakarnevalen våren 2002 så jag behövde samla 
krafter igen. 

Nu i efterhand, hade du velat göra något 
annorlunda?
Om jag skulle välja nu igen så hade jag valt In-
dustriell Ekonomi. Helt klart. I är gångbart ute i 
arbetslivet. Inom utbildningen får man göra flera 

egna val och man får därför en bred kompetens. 
Jag hade valt samma inriktningar också. Jag är 
nöjd med allt.

Vad har du haft mest nytta av ute i arbet-
slivet?
Helheten av alla kurserna ger den analytiska 
förmågan som krävs för att kunna bryta ner ett 
problem och finna den bästa lösningen. Det är 
svårt att säga någon kurs som skulle vara vikti-
gare än de andra. Dels är matten väldigt viktig 
men också ekonomin. Det är bra att t.ex. kunna 
förstå vad en balansräkning är och kunna ställa 
upp en själv. Och eftersom mitt ex-jobb inrik-
tades på logistik har jag så klart haft mycket 
nytta av det.

Var jobbar du nu och hur hamnade du 
där?
Jag jobbar på DHL men inte på samma ställe 
som jag gjorde mitt ex-jobb. Jag sökte ett train-
eeprogram och fick en sommarpraktikplats. Det 
medförde att jag kunde göra mitt ex-jobb på 
företaget och knöt då de kontakter som krävdes 
för att få komma på en anställningsintervju.

Har du upplevt att betygen är viktiga när 
du sökt jobb?
För min del har inte betygen betytt mycket. Jag 
har inte väldigt bra betyg. Medelbetyg antar jag. 
Det är de sociala meriterna som har varit vik-
tigast när jag har sökt praktikplatser och jobb. 
Jag var aktiv på nationen, sektionen och under 
Lundakarnevalen och det har setts som något 
väldigt positivt.

ALUMN
Amanda Grände från Uddevalla började läsa Industriell Ekonomi 1999 och 
ingick alltså i den andra kullen I:are på LTH. Sen hon tog sin sista poäng 
har hon kommit långt. Hon har kommit hela vägen till Stockholm. Och av 
den anledningen fick jag aldrig chansen att möta henne. Tjejen som redan 
har klarat av allt det som jag har framför mig. 
Det blev dock ett mycket trevligt telefonsamtal.

En I:are ser tillbaka
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Hur är det att vara kvinnlig civilingenjör?
Jag har inte så mycket erfarenhet än att jag 
verkligen kan uttala mig om den saken. Här på 
min arbetsplats är det de som presterar bra som 
lyfts fram. På DHL är det bland topp-posterna 
som skillnaden märks. Det finns många kvinnliga 
civilingenjörer här men i toppen är det bara 
män. Det är som om det finns ett glastak som 
kvinnorna har svårt att ta sig igenom. Det är 
alltid svårt att prata om det utan att undvika 
klyschorna. Jag har i alla fall än så länge inte 
någon negativ erfarenhet av att vara kvinnlig 
civilingenjör.

Och sist…har du något råd till oss som 
fortfarande har en bit kvar?
Ta vara på de kunskaper man kan få. Se det inte 
bara som poäng man ska ta för det märks nu ute 
i arbetslivet att det är väldigt mycket av det jag 
har läst som är bra att kunna. Och lär er att an-
vända Excel för vart man än hamnar så använder 
man alltid Excel. Framför allt, ta vara på stu-
dentlivet. Det är viktigt att skapa kontakter och 
de sociala meriterna är som sagt en av de saker 
som väger tungt när man söker jobb.

Catarina Bojesson

ALUMN
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INKA
För andra året i rad anordnar I-sektionen INKA, 
en arbetsmarknadsdag som vänder sig till I-
studerande vid LTH och framför allt studenterna 
i årskurs 3-5. Datumet att lägga på minnet är 26 
mars.

Vision
I vår ska vi ordna Vision här i Lund. För er som 
inte vet vad ett Vision innebär så är det en 
vecka då det kommer ungefär 25 I-studenter 
från alla håll i Europa för att delta i seminarier, 
företagsbesök, sightseeing, lekar och sist men 
inte minst fester. Detta sker i samarbete med 
Estiem, som är den Europeiska organisationen 
för Industriella ekonomistudenter. Under varje 
läsår anordnas cirka 15 Vision i olika länder med 
en anmälningsavgift som brukar ligga runt 40-50 
Euro. Är du intresserad av att åka på ett Vision 
är det bara att kontakta oss i internationella 
utskottet så hjälper vi dig att ordna
det. Vill du hjälpa till med vårt eget Vision, 
organisera eller vara värd, så är det också bara 
att säga till, det kommer bli jättekul!

Jubileum
I vår fyller sektionen fem år och det ska så klart 
firas. Planeringen inför en Jubileumsbal är i full 
gång och den kommer antagligen bli alldeles, 
alldeles underbar.

Mentorsprogrammet. 
Under april/maj kommer ansökningsprocessen 
till I-sektionens Mentorsprogram att vara öppen. 
Ansökan är öppen för de som börjar på sitt 
3:e eller 4:e år hösten 2007. 
Mentorsprogrammet ger medlemmarna en unik 
möjlighet att få en personlig mentor verksam i 
arbetslivet, som kan utgöra stöd och bollplank 
under de fortsatta studierna.
För mer info: imentor@i.lth.se

Tandemstafetten
I vår är det åter dags för den prestigefyllda 
Tandemstafetten och tanken är att I-sektionen 
ska få med ett lag. Att färdas med buss upp till 
Göteborg för att sedan cykla tandem tillbaka 
till Lund är inte något man får tillfälle att göra 
varje dag så missa inte den här chansen.

Sångarstriden
Eftersom Sångarstriden blev inställd och 
LTH:s samtliga Sångarstridsförmän inte alls var 
nöjda med den sångarfrid som helt plötsligt 
rådde gick de ihop och planerar nu en alternativ 
sångarstrid. 
The show must go on… 

SEKTIONEN
Nu lider höstterminen mot sitt slut men efter lite ledighet och mycket julmat väntar 
en händelserik vårtermin. Redan nu tänkte vi ge er en försmak på vad som komma 
skall.

Vad händer i vår?

Gissa kändisen
Rätt svar är självklart Martin ”E-type” Eriksson. 

Den 30 september var det Efterkarneval på Victoriastadion och kvällens hemlige gästartist 
var, till mångas förtjusning och andras stora fasa, självaste E-type. Dualkarnevalen kom 
alltså till sitt definitiva slut till tonerna av Campione.


