
 
VÄLKOMSTBREV FRÅN STYRELSEN 
Hej! Varmt välkommen till Karlstad Universitet! 

 
Mitt namn är Emma Björndahl och jag sitter som ordförande för studentföreningen 
Pelikan, Personalvetarföreningen vid Karlstad Universitet. Först och främst vill jag 
tillsammans med Pelikans styrelse gratulera dig till din plats på programmet Personal och 
arbetsliv. Varmt välkommen till oss och en kanonbra utbildning! 

 
Du som får detta brev, oavsett om du är programstudent eller kurs-student, får som medlem 
i Pelikan delta i insparken och alla andra roliga event som kommer att ske under året. 
Medlem i Pelikan blir du med hjälp av nedanstående länk. Medlemskapet i Pelikan är 
GRATIS, och gynnar oss alla då vi får bidrag till föreningen för varje medlem. Om du vill 
delta i insparken tar vi en avgift på 250kr. Detta kan du göra genom att skicka 250kr + 1,50 
SEK till Pelikans swish-nummer som är: 123 079 31 25 eller 250kr till Pelikans 
kontonummer: 81562, 90 37 57 39 05 Swedbank. Oavsett hur du väljer att gå till väga var 
noga med att märka betalningen med ditt namn i meddelanderutan då det annars kommer 
medföra extrajobb i och med det är svårt för oss att se vilka som har eller inte har betalat. 

 
Medlem i föreningen blir du genom att klicka på länken nedan (vilket vi gärna ser att du gör 
så fort som möjligt!):  
https://www.p-riks.se/medlemsregistrering 

 
Angående covid-19. Vi i styrelsen vill vara noga med påpeka att vi följer alla restriktioner från 
Folkhälsomyndigheten och tar covid-19 på allvar. Insparken kommer därmed ske mestadels 
utomhus, men det finns även planer på att vara inomhus beroende på hur restriktionerna ser 
ut. Eftersom vi anser att det är viktigt för er nya studenter att lära känna både oss och era 
nya klasskamrater, har vi valt att genomföra en inspark i bästa mån!  

 
Det finns ett brev nedan vilket är ett välkomstbrev samt ett preliminärt schema för insparken 
från våra generaler. Läs igenom detta noga och kom redo och taggade inför de roligaste och 
mest händelserika dagarna år 2021! 

 
Mer information om föreningen Pelikan och vad vi gör för våra medlemmar och 
PA-programmet kan ni läsa om på vår hemsida & sociala medier: 
www.pelikankarlstad.se 
Facebook – Nya Pelikan 
Instagram - Pelikankarlstad 

 
Ha en fortsatt trevlig sommar så hoppas jag att vi ses på insparken till hösten, eller vid andra 
tillfällen! Om ni har frågor når ni mig på: ordforande.pelikan@gmail.com 

 
Med vänliga hälsningar, 
Emma Björndahl 
Ordförande Pelikan 
www.pelikankarlstad.se



 

VÄLKOMSTBREV FRÅN ERA 
GENERALER  

Hej och välkommen till studentföreningen PELIKAN’s inspark hösten 2021!  

Vi är ett gäng glada studenter som vill se till att ni får en sån bra start som möjligt hos oss och i 
Karlstad. Vi är från år två och tre på programmet, så kallade ”faddrar” som ser fram emot att 
träffa er! Vi fyra som sitter och knåpar ihop detta till er är ansvariga för insparken alltså era 
”generaler”, Cassandra Möller, Ida Axelsson, Frida Blomberg och Linnea Alpsten. Till vår hjälp 
har vi fyra briljanta kompispar, “kaptener”, som kommer att vara de som håller koll på läget och 
som successivt kommer förse er med mer information; Emma Björndahl och Rebecka 
Permestam, Maja Andersson och Tyra Engquist, Jakob Kemi och Jonathan Olausson, Natalie 
Nibelius och Sandra Gullbring. Vi generaler, kaptener och faddrar finns där för er med alltifrån 
att besvara frågor eller om något annat skulle uppstå.  

Insparken kommer att kicka igång måndagen den 30 augusti kl 14.00. Föreningens styrelse 
kommer att stå vid Sandgrundsudden. Leta efter lila föreningssbyxor och en banderoll där det 
står PELIKAN på så hittar ni oss. Där kommer vi dela in er i grupper som består av ca 20 nya 
studenter, kaptenerna kommer visa er vägen till era faddrar som är ungefär 20 stycken de 
med. Väl hos faddrarna kommer ni få lite information och matnyttigt om insparken. För mer info 
kika in bifogat preliminärt insparksschema, det fasta schemat kommer närmare start och när 
det är ute meddelar vi det på vår instagram, följ den vettja: @pelikankarlstad. Schemat 
kommer då finnas på mitt kau - skolans system. Självklart tar vi hänsyn till eventuella 
restriktioner och anpassar aktiviteterna därefter, men som vi är välbekanta med - stanna 
hemma vid minsta symptom!  

Gruppen/ert lag kommer utgöra din bas under insparken. Hur mycket man vill delta under 
insparken är upp till var och en, man får vara med så mycket eller lite man vill. Men vi hoppas 
ni kommer vilja hänga på för att kunna knyta nya kontakter inför studentlivet men också allt 
utanför det.  

Alkohol är inte en central del under Pelikans aktiviteter, och inte heller under insparken. Det 
viktigaste under insparksveckan är för oss att du ska känna dig välkommen och ha kul – och vi 
vill fokusera på gemenskapen som denna vecka ger!  

Värt att notera är att insparken kommer kosta en liten slant, men oroa er inte - vi lovar er att 
det är väl investerade pengar. Slanten kommer bidra till att ni får en så rolig första vecka i 
karlstad som möjligt. Ni kommer även under veckan ha möjlighet att skapa ett brett kontaktnät 
inom framförallt er nya klass men även inom hela föreningen. Utöver det så kommer ni 
uppleva en fantastisk vecka i en av Sveriges vackraste städer: Karlstad! De nämnda 
kostnaderna kommer bestå av en insparks-avgift som ligger på 250 kr.  

OBS!! Vi har 100 platser för er nya studenter, det är först till kvarn som gäller. Man anmäler sig 
genom att betala in en liten avgift som nämnt ovan. Platsbegränsningen finns för att vi ska 
kunna utföra nollningen efter de restriktioner som finns. Under dessa förhållanden är det viktigt 
att ta ansvar. Om ni känner av minsta symptom, stanna hemma! Det är viktigare att förhindra 
smittspridningen än att delta under denna vecka om det skulle vara så.  

Betalning av detta kan ni göra via Swish eller till vårt bankkonto, snabbt, smidigt och enkelt. 
Om ni väljer att betala med Swish så gör ni så att ni skickar respektive summa (250 kr) + 1,50 



SEK till 123 079 31 25. Anledningen till den extra kostnaden är för att Swish tar en avgift för 
varje överföring till en förening. Skulle ni då istället välja att göra er betalning till vårt bankkonto 
så gör ni det till 81562, 90 37 57 39 05 Swedbank. Oavsett hur ni väljer att gå till väga så var 
noga med att märka betalningen med ert namn (för och efternamn) i meddelanderutan då det 
annars kommer medföra extrajobb då det är svårt för oss att se vilka som har, eller inte har, 
betalat. Sista dagen att anmäla sig är den 23:e augusti!  

Om man vill vara med på kommande sittningar under nollningen så kommer det tillkomma en 
kostnad per sittning för mat och liknande. Även detta är såklart frivilligt men kul om man vill 
vara med! Mer info om hur man anmäler sig kommer längre fram.  

Vi generaler är superglada över att ni valt att söka Personal och arbetsliv i Karlstad och hela 
föreningen är väldigt taggade på att få träffa er och se till att er första tid i Karlstad ska bli så 
lyckad som möjligt. För oss var detta en fantastisk tid med mycket skoj och roligheter och vi 
tycker verkligen att det är ett otroligt lyckat sätt att inleda sin studietid på, tanken är att ni som 
väljer att delta under insparken ska ha minst lika roligt. Självklart hoppas vi att den kommer bli 
lika minnesvärd för er som den var för oss.  

Vi kommer finnas till för er under hela insparken, har ni frågor redan nu så tveka inte på att 
höra av er till någon av oss. Bara att ringa, smsa eller skicka mail så svarar vi så snart vi har 
möjlighet.  

Frida Blomberg, 076-075 72 63 Ida Axelsson, 076-818 97 18 Cassandra Möller, 076-308 20 37 
Linnea Alpsten, 070-421 59 08  

Eller till vår mail: generalerpelikan2021@gmail.com  

Vi ser fram emot att träffa er och önskar er varmt välkomna till Pelikan och Karlstad! Med 
vänliga hälsningar 
Era generaler Ida, Frida, Cassandra och Linnea.  

Här kommer lite TIPS från oss generaler till er!:  

• Bunkra upp med mat som går fort att göra hemma, då det kommer bli tight  

emellan vissa aktiviteter. Några förslag är Billys eller krögarpyttipanna som är  

vår favorit ;)  

• Ett tankat busskort är att rekommendera då vi åker mycket buss under  

insparken  

• Kläder efter väder, tråkigt men sant.  
• Kurslitteratur kan köpas begagnat på facebook eller av faddrar, vilket kan göra  

att ni sparar en liten peng ;)  

• Vill också tipsa er om att ha bekväma skor :) Då man lätt kan få skavsår annars  

och kan vara tvungen att gå med Crocs som Cassandra gjorde hela förra  

nollningen :) Inte att rekommendera!!  

• Ni kan också följa oss på våra sociala medier där ni hittar oss under namnet  

Pelikan Karlstad.  



PRELIMINÄRT INSPARKSSCHEMA  
Måndag 30/8  
Första dagen innebär en introduktion med din nya studentförening PELIKAN. Vi kommer 
samlas på Sandgrundsudden i centrum där ni kommer mötas av årets ansvariga, kaptener och 
generalerna. Där kommer ni också bli indelade i lag och träffa era faddrar. Samling på 
Sandgrundsudden sker kl 14.00 och det är inte svårt att hitta dit! Om ni åker ifrån campus så 
är det buss nummer 1 som går emot stan som gäller! Sök sedan på “kartor” och leta efter ett 
gäng glada individer med lila byxor ;)  

Efter introduktion och lagindelning är det fri tid och ett bra tillfälle att ladda upp med mat och 
samla krafter för kvällen. På kvällen kommer vi mötas upp och köra tävlingar och lära- känna-
lekar med faddrarna i ert lag. Mer information om plats och tid för kvällen kommer i att få på 
Sandgrundsudden tidigare under dagen.  

Tisdag 31/8  
Det har blivit dags för vår egna variant av “bäst i test”, där ni ska tävla lagvis i att hitta de bästa 
lösningarna på olika problem. Ta fram era tävlingsinriktade och problemlösande hjärnor så ska 
detta nog gå bra! ;)  

Onsdag 1/9  
Nu har det blivit dags för en av våra traditionerliga aktiviteter, nämligen... Stadsvandring 
genom soliga Karlstad! Här får ni möjlighet att bekanta er med staden genom en guidning av 
ert lags faddrar och kaptener. Efter stadsvandringen garanteras en rolig kväll, men vad som 
händer återstår att se - stay tuned!  

Torsdag 2/9  
Denna dag är det volleyboll som gäller mot de andra lagen. Viktigt att ta fram vinnarskallen 
även idag! Efter detta är det vila och samla krafter för helgen som gäller!  

Fredag 3/9  
Det har blivit dags för BARRUNDA!!! Dagen då ni får en vandring till några utav Karlstads 
barer, här ges ett ypperligt tillfälle till stök och att testa på valfria drycker.  

Lördag 4/9  
På första lördagen är det dags för Föreningskampen, här tävlar vi i Pelikan mot alla andra 
föreningar i olika tävlingar. Ett bra tillfälle att visa att det är vi som är bäst och att vi är ett glatt 
gäng. Att förlora är aldrig ett alternativ!  

Söndag 5/9  
Dagen efter föreningskampen är det dax för flottbygge inför flottracet på tisdagen. Här kommer 
vi tillsammans som förening att försöka bygga den bästa flotten som sedan kommer att testas 
på klarälven, här är det också en självklarhet att vi ska försöka stå som vinnare!!  



På kvällen efter flottbygget har det blivit dax för årets första sittning! Mer information om denna 
samt hur ni anmäler er kommer ni att få i början av introduktionsveckan. Men vi kan även här 
lova att det kommer bli en kväll ni sent kommer glömma!!  

Måndag 6/9  
Efter en lång helg är det dax för introduktions-veckans andra vilodag och såpabrännboll på 
dagen. På denna brännboll kommer ni möta de andra lagen och vi kan tipsa er om att ta med 
ett par extra strumpor eller byxor då det kan hända att ni inte är så torra efter denna aktivitet! ;)  

Tisdag 7/9  
På tisdagen så är det time to shine med vår alldeles egna flotte som vi byggt på söndagen 
innan! Här kommer andra föreningar vara på plats när flera flottar skickas ut på klarälven för 
att tävla om vilken som är den bästa! Vi brukar inte vara de starkaste kandidaterna på denna 
aktivitet, men det är något vi ska förändra i år. MOT ALLA ODDS!!  

Onsdag 8/9  
Denna dag är det dags för årets första hela vilodag! Detta för att ladda upp krafterna med god 
sömn och bra käk inför 4-dagar med riktigt stök!  

Torsdag 9/9  
På torsdagen är det dags för den årliga poängjakten, här ska ni som lag försöka samla in så 
mycket poäng som möjligt genom olika utmaningar!  

Vi fortsätter kvällen med årets andra sittning! Ni får mer information om denna på 
introduktionsdagen! STAY TUNED!  

Fredag 10/9  
På fredagen är det dags för stök igen, denna dag kommer också att vara hemligstämplad tills 
första dagen på introduktionen! Men ett tips är att ta fram ert inre djur ;)  

Lördag 11/9  
Idag är det återigen sittning, det kommer att bli fest och stök som vanligt! Så ladda upp på 
dagen med energi och käk!  

Söndag 12/9  
SISTA DAGEN ÄR HÄR och det är dags för....... “trumvirvel” SITTNING!!! Såklart avslutar vi 
veckan med ännu en sittning. Mer info om denna sittning kommer som om alla andra sittningar 
på första dagen på introduktionen!  

HOPPAS NI ÄR RIKTIGT TAGGADE!! FÖR DET ÄR VI! 
OBS! Detta är ett preliminärt schema, exakta tider och platser kommer närmare terminsstart!  

 


