Qulturanytt Mars

KALENDer
APRIL
18-19/4
FUM- möte

21/4
Qultura jobbar på kåren!

Första mötet med
förväntansfulla faddrar inför
höstens introduktion!

22- 23/4
Rephelg för SMASK!

24/4
Årsmöte i hundraettan kl. 1012. Häng på!

20/3- 14/4
En ny styrelse skall tillsättas
och det är dags att nominera
dig eller någon du tycker skulle
passa till att vara med och
påverka i sektionen.

2/6
Sommarsittning tillsammans
innan sommarlovet är här!
Skriv upp datumet redan nu!

SMASK fest på
Grankottelokalen där
temat för i år
presenterades –
HISTORIESMASKARNA

En trevlig Qulturafest
tillsammans i
Grankottelokalen med
Qulture-tema!

Tacomys- och schlagerkvällen blev
en trevlig fest! My Kullsvik var med
och underhöll under kvällen.

Qulturanytt Mars

Årsmöte
Måndag 24 april klockan 10-12
möts vi i åter igen i hundraettan
för verksamhetsårets sista
möte - ÅRSMÖTET. Denna dag
kommer vi välja in Qulturas nya

Jobba på Kåren

styrelse som ska fortsätta styra
skutan framåt nästa läsår.
Spännande!!

Den 21 april är det Qulturas tur att
stå med personal på kåren! Är du
intresserad av att prova på att
jobba där denna kväll så kan du
höra av dig till Qulturas
ambassadör Kim Kristiansson eller
klubbmästaren Jonna Ydenius på
klubbmastare.qultura@gmail.com

Nomineringen är öppen
Vilken styrelsepost vill Du ha nästa läsår? Eller
vill du nominera en vän?
Skicka in din nominering till
styrelsen.qultura@gmail.com senast 14 april
med motivering om varför du eller din kompis
borde vara med. Ta chansen att engagera dig i
något superskojigt och lärorikt! Har du frågor
om någon av posterna är det bara att komma
och fråga den nuvarande styrelsen så får du
svar på alla dina frågor!

Antagningsprov
Vecka 20 är det ansökningsprov till
lärarutbildningen och vi söker nu nya
studentrepresentanter! Vill du sitta med
under sökningarna? Skriv till
styrelsen.qultura@gmail.com
Hej Olivia! Du är Qulturas ambassadör för Drivhuset.

Vad är Drivhuset för något?
- Drivhuset hjälper nya entreprenörer att
starta och driva företag eller på andra sätt
förverkliga sina idéer genom att erbjuda
vägledning, utbildning och en kreativ miljö att
arbeta i. Jag, till exempel, startade företaget
för att kunna extraknäcka som livemusiker och
sälja tjänster inom musikproduktion!
Vad innebär det att du är Qulturas ambassadör?

-Som ambassadör kommer jag att knyta samman kontakten mellan Qultura och
Drivhuset, dra ihop event och ge information om vad som händer på Creative House
där Drivhuset sitter.
När kan vi vända oss till dig och hur gör vi då?
Fånga upp mig i korridoren eller skriv till mig på Facebook om du har frågor om
Drivhuset! Jag finns även tillgänglig på min mail, olivia-1995@hotmail.com
Vill du kontakta Drivhuset direkt gör du det via deras hemsida
http://www.drivhuset.se

VI ÖNSKAR ER EN FIN MÅNAD!
Någon gång under april/maj kommer det att göras en städning av förråd,

