4 MARS - 18 MARS

STUDENT NEWS: TOABLADET
IT pub!
Scientias

har bjudit in ett gäng
IT-specialister till The Kårner! Pluggar du
inom IT är du välkommen dit och är du
dessutom medlem i studentkåren bjuds
det på macka! Kvällen börjar med mingel
som sen följs av en stund där de olika
företagen får presentera sig och berätta hur
deras arbetsplats är lockande för just dig.
Kvällen är gratis, men föranmälan önskas.

När? 12 mars, 17:00-21:00
Var? The Kårner, Yxhammarsgatan 9		

Medlemsrabatter!
LOKAL
Restaurang Lokal på Sandwallsplats
med både kött och veganskt. Lokal ger
alla medlemmar 15% på kvällsmenyn
samt erbjuder ett luncherbjudande
för 75:Läs mer och se fler erbjudanden på
lokal.se

ActionRun
ActionRun
är
Sveriges
största
hinderbana i stadsmiljö och har
tusentals deltagare varje år. Nu kan
du som medlem i Studentkåren i
Borås anmäla dig till loppet “Run for
fun” för endast 400 kr (ordinarie pris
695 kr). Hämta din rabattkod i vår
reception.

Spring prom
Vad är väl en bal på slo.. Valborg?
Alldeles, alldeles underbar!

W E E K LY Q U O T E

“It always seems
impossible until
it’s done”
- Nelson Mandela

På Valborgsmässoafton 30 april bjuder
Novitas in till bal på Borås Kongress.
Alla studenter är välkomna och du har
även möjlighet att ta med dig en +1 som
inte är student. Det blir en festlig kväll
med trerätters vegetarisk middag, vin,
fotograf, DJ och röda mattan på plats!
Mer information och länk för biljettsläpp
hittar du på Facebook-evenemanget.
Detta vill du inte missa!

När? 30 april, 17:00-01:00
Var? Borås Kongress
Pris? 645:- (medlem) 695:- (ej medlem)
Dress code? Kostym/långklänning

E-handelsdagen2019
Den 20 mars är det dags för en heldag
med e-handel, logistik och teknik för
medlemmar i E-handelsstaden Borås. Vi
har fått möjlighet att erbjuda dela ut 10
biljetter till våra medlemmar.

När? 20 mars, start 07:00 (frukost)
Var? Utgår från Textile Fashion Center

SKYDDSOMBUD
Vi har två nya
studerandeskyddsombud!
Har du åsikter om din
studiemiljö?
Klagomål på säkerheten?
Önskemål om
byggnaderna?
Maila oss på

info@sib.hb.se

FÖLJ OSS!
Vill du veta mer om
studentkåren och vad
vi gör?
Följ oss på Facebook
och Instagram
för de senaste
uppdateringarna!
@studentkareniboras

Intresserad? Maila ko@sib.hb.se med
namn och mailadress senast 8/3!

