
VÄLKOMSTBREV FRÅN PELIKANS STYRELSE

GRATTIS och VARMT VÄLKOMMEN till Karlstad Universitets bästa program, Personal &
Arbetsliv! Jag heter Elin Ardryd och är ordförande i studentföreningen PELIKAN,
personalvetarföreningen vid Karlstad Universitet. Först och främst vill jag tillsammans med Pelikans
styrelse verkligen gratulera dig som har blivit antagen till en toppenutbildning!

Oavsett om du är programstudent eller kurs-student, får man bli medlem i Pelikan helt GRATIS, vilket
gynnar oss alla då vi får bidrag till föreningen för varje medlem samt att du få delta på massa roliga
event. Detta görs via denna länk https://www.p-riks.se/medlemsregistrering (det tar 3 sekunder så gör
det nu vettja). För att rivstarta ditt studentliv kommer pelikans generaler anordna en kanonrolig
nollning. Detta innebär årets roligaste dagar där alla härliga pelikaner firar att just du har blivit en
pelikan och ska börja studera med oss (detta vill du inte missa). För att delta på nollningen tillkommer
det en nollningavgift, mer info om detta kommer i nästa brev nedan från generalerna!

Ett tips är att redan nu börja följa oss på Instagram samt ladda ner appen Hitract och följa oss där.
Detta för att inte missa någon information, då i stort sett allt delas där!

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

Önskar er nu en fortsatt härlig sommar! Tveka inte på att höra av er om ni har frågor, till mig på
ordforande.pelikan@gmail.com eller på någon av våra sociala medier. Hoppas vi ses!

Med vänliga hälsningar,
Elin Ardryd / Ordförande Pelikan
072- 940 92 09

https://www.p-riks.se/medlemsregistrering
mailto:ordforande.pelikan@gmail.com


VÄLKOMSTBREV FRÅN ERA GENERALER

Hej och välkommen till studentföreningen PELIKAN’s inspark hösten 2022!

Vi är ett gäng glada studenter som vill se till att du får en så bra start som möjligt hos oss och i
Karlstad. Under nollningen kommer du mötas av tvåor och treor från programmet, så kallade
“faddrar”, som alla ser fram emot att träffa er nya studenter. Vi fyra som anordnar och är ansvariga för
insparken, alltså era “generaler” är Agnes Skovdahl, Jonathan Samuelsson, Pontus Wikström och
Louise Erixon. Till vår hjälp har vi fyra kompispar, era “kaptener” som ansvarar för varsitt lag under
nollningen; Holger Artman och Elin Schützer, Lovisa Mårtensson och Emma Bäversand, Niklas Berg
och Frits van der Voort, Sofia Larsson och Elin Ardryd. Vi generaler, kaptener och faddrar finns där
för er om ni har några frågor eller funderingar.

Insparken kommer dra igång den 29 augusti på Sandgrundsudden, tid kommer senare. Leta efter lila
föreningsbyxor och en banderoll där det står PELIKAN så hittar ni oss. Väl på plats kommer styrelsen
välkomna er och ni kommer sedan i era lag få ytterligare information om insparken av era kaptener.
Nedanför ser ni ett preliminärt insparksschema, men mer information kommer på appen Hitract och
vår instagram närmare kursstart, så gå gärna in och följ den! @pelikankarlstad

Värt att notera är att insparken kommer kosta en slant, men vi kan lova att det är väl investerade
pengar för att få en så bra start på studentlivet som möjligt! Ni kommer skapa ett brett kontaktnät
inom och utanför föreningen och uppleva några fantastiska veckor i en av Sveriges vackraste städer -
Karlstad! De nämnda kostnaderna är en insparks-avgift på 275 kr. Om man vill vara med på
sittningarna under insparken kommer en kostnad tillkomma för detta också. Det är såklart frivilligt
men hade varit roligt om man vill vara med!

Betalningarna och all kommunikation under insparken kommer ske på appen Hitract, så det kan vara
en bra idé att ladda ner appen redan nu och skapa ett konto där. När du gjort det kan du följa Pelikans
sida, som du enkelt hittar genom att söka på “pelikan” i sökrutan. Information om hur betalningarna
sker kommer senare på denna sida. Om du vill delta på den här minnesvärda insparken så är sista
anmälningsdagen den 22/8, och information om hur du anmäler dig kommer upp på Hitract och
Instagram.

Vi generaler är superglada att ni valt att söka till Personal och Arbetsliv i Karlstad, både för vår egen,
och eran skull. Insparken ska vi försöka göra lika minnesvärd för er som den var för oss, fylld med
massa skoj och roligheter! Det är verkligen det optimala sättet att inleda sin studietid på.

Vi kommer finnas till för er under hela insparken, men har ni frågor redan nu så tveka inte på att höra
av er till någon av oss. Ring eller smsa till Agnes Skovdahl; 070 478 86 85, Jonathan Samuelsson; 076
183 74 34, Pontus Wikström; 070 396 80 25, Louise Erixon 070 756 20 38

Eller mejla oss på: generalerpelikan2022@gmail.com

Vi ser fram emot att träffa er och önskar er varmt välkomna till Pelikan och Karlstad!
Med vänliga hälsningar
Era generaler Agnes, Jonathan, Pontus och Louise.

mailto:generalerpelikan2022@gmail.com


Preliminärt insparksschema

Måndag 29/8
Nu kickar äntligen nollningen igång!!! Första dagen innebär en introduktion med din nya
studentforening 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 sker på Sandgrundsudden 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 ;). Vi återkommer om tid.

Tisdag 30/8
För att ni ska få bekanta er med Karlstad är dagens aktivitet den traditionella stadsvandringen. Denna
inkluderar en guidad tur av kaptener och faddrar samt tävlingar längs vägen. Kvällen avslutas på stans
bästa klubb - Nöjesfabriken!

Onsdag 31/8
Dags för första sittningen! Denna kommer sittning kommer vara på Pitchers och arrangeras av det
gröna laget med kaptensparet Frits Van der Voort och Niklas Berg.

Torsdag 1/9
Det har blivit dags för barrunda! Här ges ni möjlighet att se vad Karlstad har att erbjuda samt mingla
med era nya vänner.

Fredag 2/9
Amazing race! Snöra på er era bästa skor och smidiga kläder för nu ska ni springa runt och tävla i jakt
på nya brev med ledtrådar om nya destinationer! Start i universitetsparken!

Lördag 3/9
Helgen inleds med en föreningskamp där vi i Pelikan ställs inför tävlingar mot de andra föreningarna
på Karlstads Universitet, så här är det dags att visa vad vi går för! Kvällen avsutas med ett
utomshusdisco på Gubbholmen.

Söndag 4/9
En lugnare dag för att återhämta sig lite från veckans bravader! Idag ska vi bygga flotte inför en
senare tävling (onsdag 7/9) med de andra föreningarna! Bygget sker i Universitetsparken.

Måndag 5/9
Bäst i test - Pelikan edition! Slå era kloka huvuden samman för att kamma hem poäng! Under kvällen
bjuder föreningen KRAMA in till en neonfest på Nöjesfabriken.

Tisdag 6/9
Sittning på Claessons, arrangeras av rosa laget med kaptensparet Emma Bäversand och Lovisa
Mårtensson!

Onsdag 7/9



På Onsdagen så är det time för det årliga flottracet! Här kommer andra föreningar att vara på plats när
flera flottar skickas ut på klarälven för göra upp om den ärofyllda flottrace pokalen. Vi har under
många års kamp kämpat för att kunna ro på de större föreningarna och är detta året då vi får ta del av
en David mot Goliat historia?

Torsdag 8/9
Under dagen ska ni i era lag samla så många poäng som möjligt i en poängjakt!
Sedan avslutas kvällen med årets tredje sittning på Royale, som arrangeras av det gula laget med
kaptensparet Elin Ardryd och Sofia Larsson.

Fredag 9/9
Denna dag består av två aktiviteter! Vi börjar med en kubbturnering på Campus fotbollsplan! Sedan
blir det förfest innan den traditionella djurfesten som arrangeras av kåren!

Lördag 10/9
Packa väskan för nu rullar Pelikan med buss mot Ransäter för helgen!! Här väntar sista sittningen som
arrangeras av blåa laget med kaptensparet Holger Artman och Elin Scützer!

Söndag 11/9
Efter två fantastiska veckor tillsammans så rundar vi denna dag av och beger oss gemensamt tillbaka
till Karlstad. Här väntar nu nya utmaningar i form av en spännande studietid tillsammans med en
förening full av vidare aktiviteter.

Bland annat väntar den storslagna finsittningen!! Denna kväll ska era finaste kostymer och klänningar
på och vinnarlaget för nollningen 2022 avslöjas!!


