Qulturanytt Mars

KALENDer
MARS
3/3
Temareleasefest för SMASK
kl. 18.30 i Grankottelokalen!
Häng med och äntligen få veta
temat för årets stora
musikhändelse. Sedan dansar vi
vidare på Kåren!

6/3
Faddersläpp!! Anmäl dig till att
få vara med under höstens

GENERALER

introduktion och välkomna de

Här vi dem!!

nya studenterna på bästa sätt!

Årets generaler, Maria Jern och
Anders Engström, som
tillsammans skall hålla i trådarna
inför årets introduktion! ETT
STORT GRATTIS!

22/2- 10/3
Ansök till att gå med i FUM,
Örebro studentkårs högsta
beslutande organ och gör
Qulturas röst hörd.

20/3- 14/4

MEDLEMSREKRYTERINGSVECKA

En ny styrelse skall tillsättas

Under en vecka stod styrelsen i
krysset och rekryterade fler
medlemmar till Qultura och Örebro
studentkår. Det delades även ut
härliga rabatthäften.

och det är dags att nominera
dig eller någon du tycker skulle
passa till att vara med och
påverka i sektionen.

21/3
Lunchmöte: Prefekt Junstrand
informerar kl 12.15 i M101

29/3
Sektionsmöte!

31/3
QULTURAFEST på
Grankottelokalen! Närmare
info kommer så håll utkik!

QULTURA VANN PRIS FÖR
BÄSTA ENGAGEMANG I
MUSIKHJÄLPEN!! BRA JOBBAT
GÄNGET!

FÖLJ OSS PÅ
INSTAGRAM VETTJA!!
sektionqultura

Qulturanytt Mars

DET ÄR JU VÄRSTA
SLAGERN!
Schlagerfest på Strömpis med
tacobuffé den 11.3! Vi ser på
melodifestivalfinalen
tillsammans med medlemmar i
Sesam, Teknat och Serum och
äter den obligatoriska Mellomaten: tacos!
Biljettpris endast 35 kr och mat
och drinkbiljett ingår! Qultura
har bara 25 platser så det är
först till kvarn som gäller!
Biljetter släpps 6/3. Se
facebookevenemang för mer
info!

FADDERSLÄPP!
Är du taggad på att söka fadder och
bidra till att Qulturas introduktion
2017 blir helt fantastisk?
6e mars klockan 12.00 öppnar
ansökningsperioden för
fadderansökan och håller sedan
öppet till och med den 9e mars. Mer
info om hur man ansöker kommer

VAR MED I FUM 17/18

dyka upp i Qulturas facebookgrupp i
samband med faddersläppet!

FUM (Fullmäktige) är Örebro
studentkårs högsta beslutande organ
som kan jämföras med Sveriges
riksdag. I FUM möts ledamöter från
alla kårsektioner 2 gånger/termin för
att ta beslut om vilken riktning
Örebro studentkår ska arbeta mot.
Qultura har 3 mandat att fylla och
därför söker vi er som tycker det vore
roligt och spännande att föra Qulturas
röst!
Nomieringsperioden är öppen 22
februari - 10 mars och skicka iväg ett
mail till fum.qultura@gmail.com och
nominera dig.

QULTURA PÅVERKAR I FUM!
Den 28de februari genomfördes det tredje FUM-mötet
för året och Qultura var i högsta grad delaktig. Vi stod för
flera yrkanden om ÖS åsiktsdokument, rörande bland
annat CSN-medel, hyror på studentbostäder och
gymnasieutformning. Mötet var fullt av diskussioner av
insatta och engagerade studenter, och Kåren stod för en
jättegod middag i mitten av mötet som allt som allt tog
nästan 7 timmar!

VI ÖNSKAR ER EN VÅRIG MÅNAD!

NY STYRELSE SÖKES
Är du intresserad att vara med i
Qulturas styrelse? Nu är det dags att
börja tänka på nästa läsår och vi söker
dig som vill fortsätta driva Qulturas
verksamhet framåt så att både din och
andras studietid blir bättre och
roligare!
Följande poster ska fyllas:
Ordförande, vice ordförande,
sekreterare, utbildningsbevakare,
studerandeskyddsombud, informatör,
medlemsrekryterare, klubbmästare,
ekonomiansvarig.
Nomineringsperioden pågår 20 mars 14 april, skicka ett mail till
styrelsen.qultura@gmail.com med

- ditt namn
- vad du studerar
- vilken/vilka poster du söker
och varför
Om du har frågor om de olika posterna
är du välkommen till sektionsrummet
på Öppen dörr, varje vardag mellan 1213!

