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2019 g̊ar LINK-dagarna av stapeln för nionde året i rad och vi har sedan
starten växt s̊a det knackar. Vi arbetar alltid aktivt med att förbättra LINK-
dagarna s̊a att den är s̊a bra som möjligt för alla som studerar inom data och
IT. I årets projektgrupp hade vi en stor spridning p̊a kommitteen med studenter
fr̊an D, Y, kogvet, systemvetenskap samt en I-are. V̊art fokus har legat p̊a att
vidareutveckla eventen kring mässan och även bredda utbudet för att skapa
ytterligare värde för de studenter som deltar. Vi har även givit hemsidan ett
markant lyft för att man enkelt ska kunna hitta info kring oss och f̊a en bild
över vad vi erbjuder, för b̊ade studenter och företag. Storleken p̊a mässan har
fortsatt öka och vi är i år större än n̊agonsin med totalt 80 utställare som deltar.
En hel del diskussioner har p̊ag̊att under årets g̊ang tillsammans med kanslierna
fr̊an D och Y kring hur LINK ska förh̊alla sig till expansionen, det är en hel del
att ha i åtanke kring vad som bringar mest studentnytta. Vill även tillägga att
denna diskussion behöver behandlas mer framöver, LINK behöver nya riktlinjer.

Vi valde i år att försöka vara en s̊a miljömässig mässa som möjligt, bland
annat genom att inte använda eng̊angsartiklar, sopsortera vid varje event och
framförallt under mässan samt att vi klimatkompentserade med VI-skogen. Vi
valde även köra p̊a vegetarisk mat s̊a mycket som möjligt och uppmuntrade
företag att ta sig kommunalt till mässan, detta genom att vi tog bort möjligheten
till transport till campus under mässdagen som erbjudits tidigare år.

Min efterträdare har f̊att en tuff utmaning med tanke p̊a den r̊adande pan-
demin, är redan djupt imponerad vad ni åstadkommit och ska bli spännande
att delta i årets mässa. Slutligen vill jag tacka min fenomenala kommitté och
alla värdar som hjälpte till att göra LINK 2019 s̊a grymt som det blev!
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