TOABL ADET
INTROVECKA #2

SKITVIKTIG INFORMATION

Novitas medlemsmöte

Introduktionen är i full gång! Vi på studentkåren hoppas
att alla NYSar känner sig välkomna och att den första
veckan har varit kul! Schemat för introduktionens
andra vecka har du här!

SAVE
THE
DATE

Måndag 10 september

Lekdag med Sexmästeriet i Borås, Fika crawl med
ESN Borås och Beerpong-turnering.

Tisdag 11 september

Så funkar det: Tentamen (Engelska), Second handtour, Color run med 7k-skriven och grillkväll med
såpafotboll

Onsdag 12 september

Träffa Studentcentrum, Spelkväll på The Kårner och
Midsommar i September.

Torsdag 13 september

Föreningsmässa, sittningar och Klubb Pank på XoY.

Den 17 september har det blivit dags för Novitas att ha
läsårets första medlemsmöte. Under mötet kommer det
att välja in ordförande, ledamöter och FUM-ledamöter.
Tid: Måndag 17 september med mingel från 16:30
Plats: M502
Mer information kring de olika posterna och mötets
dagordning hittar du på Novitas facebooksida.

Fredag 14 september

Träffa Studentcentrum och avslutning på IVY
Ett mer detaljerat schema med tid och plats
för alla aktiviteter hittar du på vår hemsida
Studentkareniboras.se/introduktionen

Påverka din utbildning!

Redaktörsdrömmar?
Är du intresserad av grafisk desig? Marknadsföring?
Eller vill du testa dina vingar inom ett nytt område?
Just nu söker vi studenter till en redaktörsgrupp med
ansvar för att utforma Toabladet. Som en del av
redaktörsgruppen kommer du få möjlighet att skapa
nya, eller testa redan befintliaga, kunskaper inom
adobe-programen samtidigt som du får erfarnhet inom
och marknadsföring och kommunikation.
Intresserad? Skicka ett mail till KO@sib.hb.se

Studentkåren arbetar dagligen med att föra
diskusioner kring utbildning och studernträttigheter.
Just nu har vi vakanta platser i högskolans rådgivande
och beslutande organ. Vill du vara med att
påverka din utbildning? Då är detta någor för dig!
För mer information skicka ett mail till KO@sib.hb.se
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