VELKOMMEN
Gratulerer med studieplass på master i Industriell Økonomi ved UiS!
INDØKS er linjeforeningen for Industriell Økonomi, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til oss. Vi er
en linjeforening som forsøker å skape nettverk og samhold innen masterprogrammet gjennom
arrangementer, bedriftspresentasjoner og studietur med mer gjennom disse to årene. For at alle nye
“indøkere” skal bli kjent med sine medstudenter starter vi semesteret med fadderuken mandag 17
august. Dette vil du virkelig ikke gå glipp av – så sett av uken!

KONTAKPERSONER FØR, GJENNOM OG ETTER FADDERUKEN:
Styret 2015
Leder:

Kjetil Jøtne

90742585

Nestleder:

Aina Bratland

98076904

Økonomiansvarlig:

Terje Sørås

48093634

Karrieredagansans.:

Ronny Steine

90598546

Næringslivsans:

Susanne Lie Toft

98804296

Markedsføringsans.:

Andreas Nesse

98677436

Arrangementsans.:

Eirik Moen

9055545

Skulle det være noe du lurer på eller trenger hjelp i forbindelse med flytting, skolestart etc. så er det
bare å ta kontakt med en i styret så skal vi være behjelpelige uansett hva det skulle være.
Vi blir også å finne på INDØKS-brakka både før og gjennom hele fadderuken.

INFO:
Detaljer rundt arrangementene kommer fortløpende i en facebookgruppe for faddere og fadderbarn
2015. Det er viktig at dere melder dere inn her slik at vi kan kommunisere på en enkel og oversiktlig
måte gjennom sommeren og fadderuken. Anbefaler at alle melder seg inn. Denne gruppen finner dere
her. https://www.facebook.com/groups/indoks2015/
På den nederste siden finner dere programmet for INDØKS sin skreddersydde fadderuke, og vi håper
du kan delta på flest mulig dager. Det kan allikevel forekomme endringer hvor dette vil i så tilfelle bli
annonsert på facebooksiden. I tillegg vil det komme informasjon om vår egen SMS-tjeneste som vil
blant annet bli brukt rett før og under fadderuken for viktig informasjon.
Program til fadder UiS offisielle fadderuke finner dere her.
http://www.fadder-uis.no/?page_id=18

KART:

PROGRAM:
Mandag 17 august:
Kontaktperson: Kjetil Jøtne, tlf: 90742585
10.00-11.30 – Offisiell åpning i Tjodhallen (Se skriv fra instituttet)
12.00 – Startskudd på INDØKS-brakka. Først velkomst med informasjon og utdeling av tskjorter. Deretter vil det bli sosialisering med leker og mingling før det utover dagen vil bli
servert mat og drikke. Vi forblir på brakka utover dagen
19.30 – Vi går samlet ned for konsert på fadderområdet
Tirsdag 18 august:
Kontaktperson: Aina Undersrud Bratland, tlf: 98076904
Kl. 13.00-14.00– Møte instituttet med omvisning (Se eget skriv)
Kl. 14.30 – Møtes på INDØKS-brakka hvor vi setter i gang et spennende rebusløp på campus
Kl. 16.00- Etter rebusløpet blir det grilling (vi stiller med pølser og hamburgere), for så å
fortsette festen på INDØKS-brakka før vi drar til Stavanger sentrum i 23-tiden.
Onsdag 19 august:
Kontaktperson: Susanne Lie Toft, tlf: 98804296
Kl.11.00 – Oppmøte i sentrum hvor vi skal på båttur langs sjølinjen til Stavanger.
Kl.12.00 – Ankomst Midtholmen hvor det vil bli aktiviteter og grilling.
Kl.16.00 – Avreise fra Midtholmen til Stavanger sentrum.
Kl.17.00 – Vors på INDØKS-brakka.
kl. 20.00 – Togafest i sentrum.
Torsdag 20 august:
Kontaktperson: Andreas Nesse, tlf: 98677436
Kl. 14.00 – Dere er alle velkomne til fadderlandsbyen hvor vi har en base og er tilgjengelig.
Kl.18.00 – Pubcrawl i Stavanger sentrum.
Fredag 21 august:
Kontaktperson: Ronny Steine, tlf: 90598546
Kl.12 – Vi møtes på Vaulen badeplass for aktiviteter, lek og moro. Deretter vil dere få tid til å
slappe av før vors og konsert på fadderområdet senere på kvelden. Vi vorser på INDØKSbrakka et par timer før konsert i fadderlandsbyen.
Kl.19.30 – Vi går samlet ned for konsert og skumparty på fadderområdet. Buss til sentrum går
23.00 fra fadderområdet.
Lørdag 22 august:
Kontaktperson: Terje Jensen Sørås, tlf: 48093634
Kl.18.00 – Brakkekveld (avslutning, premiering, quiz etc.)
Søndag 23 august:
Kontaktperson: Eirik Moen, tlf: 90555459
Kl. 12.00 – Vi møtes ved Tau-ferja i byen, før vi reiser på dagstur til den berømte Preikestolen.
Beregnet tilbake i sentrum 18.00

