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VAR MED OCH PÅVERKA!

Ta chansen att vara med och utforma studentkårens
Verksamhetsplan för 2018/2019!
Vi vill ge våra medlemmar möjligheten att
påverka vår Verksamhetsplan för 2018/2019!
Vi bjuder in till två workshops den 5e och
6e april på The Kårner mellan 13:00-20:00.
Kom förbi en timme eller två eller var med
hela passen, du väljer själv!
Har du frågor eller funderingar är det bara
att höra av sig.
PS. Det kommer hållas musikquiz på Kårner
den 6e april, missa inte detta!

Medlemsmöte!
Det är dags för Sektionernas
Medlemsmöten! Var med i valet av nästa
års sektionsstyrelser, mer information
om respektive medlemsmöte hittar du på
Sektionernas Facebooksidor.
Ta chansen att vara med och påverka!
Mötena kommer hållas under vecka 17.
Kontakta din sektion om du är nyfiken
och vill veta mer!

För mer information, besök:

http://studentkareniboras.se/sektioner/sektionsval/
eller Sektionernas Facebooksidor.

Utbildningsärenden
Funderingar kring din utbildning?
Kontakta våra utbildningssamordnare på
UU@sib.hb.se så stöttar vi dig.

Vill du veta mer?
www.studentkareniboras.se
/studentkareniboras

Öppet varje fredag från 20:00 till sent!

Hitta oss på Facebook för att se vad som händer!

/thekarner
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Do you want this information in english?
Every other Toablad is printed in english!
Check the toilet next to you or our website!
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Be an Influencer!

Take the opportunity to shape the Operational Plan for
the Student Union for 2018/2019!
We want to give all our members an
opportunity to influence our Operational
plan for 2018/2019!
We invite you to take part in two workshops
on the 5th and 6th of April at The Kårner,
between 13:00-20:00.
You may drop by for an hour or two, or be
a part of both days! Contact us if you have
any questions, we are happy to answer.
PS. There will be a music quiz at The Kårner
on Friday the 6th, don´t miss out!

Members Meeting
It is time for the yearly members meeting for
our sections! Take the opportunity to be a
part of the election of the next years board.
Each Section will have their own meeting,
you may find more information about each
meeting on Facebook.
The meetings are scheduled for week 17.
Contact your section if you want to know
more!

For more information see:

http://studentkareniboras.se/en/sections/sectionselection/
or check out the Facebook pages.
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Educational problem?
Questions about your education?
Contact out educational coordinators via
UU@sib.hb.se and we will support you.

Want to know more?
www.studentkareniboras.se
/studentkareniboras

Open every Friday from 20:00 until Late!
Find us on Facebook to see what’s going on!

/thekarner
Vill du ha denna informationen på svenska?
Vartannat toablad trycks på svenska!
Titta på toaletten brevid eller på vår hemsida!

