STORT GRATTIS TILL DIN PLATS PÅ HUMAN
RESOURCES PROGRAMET I LUND!
Hoppas Du är redo för den djungel studentlivet kan vara! Allt från krångliga
litteraturlistor, beslutsångest kring val av nation (Du kanske till och med
behöver få svar på vad en nation är?!) och krig på bostadsmarknaden. Samtidigt
som Du ska handskas med allt detta befinner Du Dig kanske i en helt ny miljö
med helt nya människor.
Vi finns här för att hjälpa dig så att du känner dig trygg och kan få upp ögonen
för det fantastiska som Lunds studentliv faktiskt har att erbjuda!
Så välkommen till PIL nollning 2021! Så vad har du att förvänta dig, nya
vänner, massa roliga aktiviteter och minnen du aldrig kommer att glömma.
Så... Hur definierar vi en nollning? Vad är väl inte bättre att ta till än vår allas
favoritreferens Wikipedia? Vi citerar:
“Nollning, inspark eller mottagning är beteckningar för
initieringsriter för nya studerande vid en skola, anordnade av
äldre studenter. Syftet är att snabbt få de nyantagna studenterna
att lära känna varandra och ge dem en positiv inledning på sina
studier. Nollning har en lång tradition främst på Sveriges
högskolor och universitet.”
Det vi vill uppnå med nollningen är att Du ska få lära känna dina klasskompisar
utanför föreläsningssalen, få koll på studentlivet och få en riktigt bra inledning
på din studietid här i Lund! Under nollningen kommer du få träffa oss generaler:
Max Jornevret, Marina Hultén och Smilla Engdahl tillsammans med ett
femtiotal faddrar. Vi är alla OTROLIGT TAGGADE på att få ta del av och få
vägleda Dig under Din första tid vid programmet!
Nollningen är helt frivillig och vi har fullförståelse för om Du inte vill delta på
grund av den rådande situationen. Vi kan garantera att det finns aktiviteter som
passar alla och som är anpassade efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer! Vi har
planerat in allt vad studentlivet innebär, som är coronasäker. Myskvällar och

middagar, poängjakter och tävlingar! Vi hoppas verkligen att Du vill vara med!
Glöm inte att ALLT kan hända i Lund, så ta med dig både din finaste outfit och
en stor del av utklädningslådan !
Det finns redan nu en grupp för Er på Facebook där Ni kan börja få lite koll på
varandra. Under nollningen kommer även information och uppdateringar om
vad som händer att hamna i den gruppen! Så gå med direkt genom att söka på
”PA-NOLLNING21” eller gå in på följande länk:
https://www.facebook.com/groups/190072709761591
Har Du inte Facebook, kontakta oss på novisch@personalvetareilund.se så ser
vi till att Du får nollningsschema och relevanta uppdateringar.
Studentföreningen Personalvetare i Lund
Nollningen sker i programmets studentförenings regi. Personalvetare i Lund,
PiL, är en ideell förening för studerande på personalvetarprogrammet, vars
viktigaste uppgift är att skapa gemenskap för de studerande på programmet.
Föreningen anordnar aktiviteter, sittningar, workshops och föreläsningar. Utöver
det står föreningen för utbildningsbevakning, mentorskapsprogram och
arbetsmarknadsdagar. En superbra förening för Dig helt enkelt!
www.personalvetareilund.se
www.facebook.com/personalvetareilund
Instagram @personalvetareilund
Dina uppgifter kommer att lämnas till Föreningen PiL – Personalvetare i Lund
och därmed även P-Riks, paraplyorganisationen för alla
personalvetarstuderandes föreningar i Sverige. Syftet med uppgifterna är för att
kunna ansöka om det statliga bidraget från MUCF. Uppgifterna lagras ett år
framåt, varpå du kommer att bli omfrågad om att fortsätta vara medlem i
förbundet. Om du anser att dina uppgifter har hanterats felaktigt har du
möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.

Information till nollningen
Datum: 26:e augusti –4:e september
Schema

Det kommer att arrangeras någon eller några aktiviteter varje dag under
ovanstående datum. Alla aktiviteter är anpassade efter och lagda utanför
föreläsningstid. Fullständigt schema kommer att skickas ut senast vecka 34
genom Facebook-gruppen.

Kostnad
För att Du ska få vara med på nollningen krävs det att Du är medlem i
Föreningen PiL. Ett medlemskap kostar 200 kronor, och då får Du vara medlem
i fem år.
Nollning Avgift 800 kr + medlemsavgift 200 kr samt +5 kr för swishavgift.
Detta inkluderar fadderhäng, sittningar på nation, poängjakt, cykelfest,
tävlingar, lekar, mat till brunch och mycket mer!
Anmälan:
Anmälan sker senast den 20:e augusti och är bindande. Du anmäler dig genom
att:
1. Fylla i formuläret på följande adress:
https://docs.google.com/forms/d/1SmPrA1KeLwBv0ziOnhKPqi9SIT7D0eIOEb
M0ari5CXY/edit
2. Swisha 1000 kr för både nollningsavgiften och medlemsavgiften på:
Swishnummer: 123 686 27 18
Viktigt! Skriv för- och efternamn i meddelandet. Om inte hela namnet får plats
skriv då förnamn och första bokstaven i efternamnet.
Om du inte har swish eller av annan anledning vill använda banköverföring ska
Du dra av 5kr swishavgiften och summan på 1000 kr betalas in till:
Plusgiro: 9647 82-7
Viktigt! Skriv för- och efternamn i meddelande vid insättningen. Om inte hela
namnet får plats skriv då förnamn och första bokstaven i efternamnet.
Har du några frågor och funderingar, eller om du bara vill säga hej, hör av dig
till oss! Vi ses den 26:e augusti!

Peppande hälsningar,
Era generaler:
Max, Marina och Smilla !
Max :0700-91 68 85
Marina : 0761-64 27 99
Smilla : 0723-20 53 55

Kontakt PiL:
novisch@personalvetareilund.se
www.personalvetareilund.se

