
Kära framtida beteendevetare,

Varmt välkommen till det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet vid Lunds universitet!
Vi som skriver detta brev heter Aylin Nurdal och Axel Lindgren. Vi är novischmästare för
programföreningen BiL (Beteendevetare i Lund). BiL är en förening för dig som läser
beteendevetenskap i Lund. Genom att vara medlem i BiL har du bland annat möjlighet att gå på roliga
sittningar, delta i sportevenemang, gå på gästföreläsningar och annat roligt som BiL anordnar. Vi som
förening �nns till för er studenter för att er studietid ska bli så bra som möjligt, både inom och utanför
skolans väggar. BiL �nns, förutom för att bilda en god gemenskap på programmet, till för att ta tillvara
på studenternas intressen när det gäller utbildningen. I vårt utskott har vi (som namnet avslöjar) ansvar
för novischveckorna på BiL-programmet! Nollningen kommer att ge dig en fantastisk möjlighet att lära
känna dina nya klasskamrater, bekanta dig med studentlivet och helt enkelt ha ofantligt roligt! Till vår
hjälp har vi våra fantastiska Faddrar och Kaptener som kommer att ansvara för er under hela
nollningsperioden. De kommer göra allt för att du ska känna dig välkommen och få en helt fantastisk
start på din första termin på det beteendevetenskapliga programmet.

Den 24 augusti kommer ni att ha en introduktion till programmet. Efter introduktionen kommer ni
att trä�a era faddergrupper så att nollningen kan dra igång. Under ca 3 veckors tid kommer vi ha en rad
olika aktiviteter för er att se fram emot, där ni får möjlighet att lära känna varandra och ha otroligt kul!
Nollningsschemat är självklart anpassat efter ert skolschema så att det inte krockar med föreläsningar
och seminarier. Vill du se ett mer utförligt schema �nns detta på vår hemsida:
www.beteendevetareilund.se. För att kunna vara med under dessa veckor kommer vi, precis som de
�esta andra programföreningar, ta en anmälningsavgift på 600 kr. Anmälningsavgiften kommer
möjliggöra för oss att utföra de roliga aktiviteter vi planerat in. I avgiften ingår även ett medlemskap för
programföreningen BiL ett år framöver. Du kommer alltså för dessa 600 kr utöver nollningen få
tillgång till massa roligheter hela det första året. Självklart är nollningen ingenting du vill missa och för
att anmäla dig till nollningen sätter du in 600 kronor på vårt bankgiro och anger ditt namn som
meddelande så vi har koll på vem som betalat. Efter betalningen skickar du ett mail med namn,
personnummer, mailadress, telefonnummer och instagramkonto (frivilligt och om du har ett) till
Linnéa Busk, vår kassör för BiL, som då kommer bekräfta att pengarna kommit in. Skicka även samma
mail till oss i novischutskottet. Om du skickar ditt instagramkonto så kommer din faddergrupp inom
kort att börja följa dig på instagram så att du redan innan du kommer till Lund kan få ett ansikte på
dina kommande faddrar!
Anmäl er så snart som möjligt och allra senast 20 augusti, så har vi koll på hur många vi blir.
Bankgironummer: 244-7696
Bekräftelsemail till Linnéa: kassor@beteendevetareilund.se



Mailkopia till novischeriet: novisch@beteendevetareilund.se
Du får även gärna fylla i vår GDPR-enkät (dataskyddslagen) där du godkänner hur vi sparar dina
personuppgifter under den tid du är medlem i BiL, detta är väldigt viktigt så du får gärna göra det
direkt. GDPR-enkäten �nner du på följande länk: https://forms.gle/ig4dU7wnxcMCTB3u9. För att
få delta på nollningen behöver du även vara medlem i studentlund. Du skapar enkelt ett medlemskap
på deras hemsida: www.studentlund.se. Tveka inte på att höra av dig till oss om du vill ha mer
information, någon fråga eller bara vill prata med någon innan �ytten. Någon av dina faddrar kommer
även att kontakta dig några dagar innan nollningen drar igång för att reda ut eventuella frågetecken och
för att hälsa dig välkommen. Dina faddrar kommer starta igång ett instagramkonto för din
faddergrupp som du kan följa för att se din nollningsgrupp, dina faddrar och dit du kan vända dig för
ytterligare funderingar. Om du skrivit ditt instagramkonto i din anmälan kommer du inom kort att få
en följningsförfrågan av din faddergrupp på instagram. Är du ny�ken redan nu kan du titta in
programmets instagram @beteendevetareilund.

Har du frågor kan du även maila oss eller skriva till Aylin Nurdal eller
Axel Lindgren på Facebook.
Epost: novisch@beteendevetareilund.se
Facebook: @Aylin Nurdal, @Axel Lindgren
På vår hemsida �nns även ytterligare information för dig som är ny i Lund. Kolla gärna in vår hemsida
www.beteendevetareilund.se, gilla oss på Facebook, Beteendevetare i Lund (BiL) och följ oss på
Instagram där vi heter beteendevetareilund, där hittar du bland annat presentation av allt roligt som vi
har hittat på innan! Du kan även gå med i gruppen “BiL:s nollning 2022” för att få kontakt och se vilka
de andra nya Beteendevetarna är!

Ha en fortsatt trevlig sommar så ses vi snart!
Hoppas att du är lika taggad som vi är!
Med vänliga hälsningar, Aylin och Axel <3

Kontakt:
Mail: novisch@beteendevetareilund.se
Facebook: BeteendevetareiLund, BiL:s nollning 2022,
Instagram: BeteendevetareiLund, bilsgeneraler
Hemsida: www.beteendevetareilund.se

https://forms.gle/ig4dU7wnxcMCTB3u9
http://www.studentlund.se

