
Skitviktigt: Februari

Sopplunch Kandidera till Kåren!

1/2 - Lecture 17:15 - 19:00 Catalina Uribe 
Burcher - Illicit Networks in Latin America.
3/2 - Oscar-Themed Sittning 19:00
16/2 - Lecture 17:00-19:00  UF Malmö and 
Amnesty International presents: Med ordet 
som vapen/ With the Word as a Weapon.
Info about all events on Facebook: UF Malmö.

Varje onsdag erbjuder Kåren en budgetlunch 
i form av vegetarisk soppa inkl. bröd och kaf-
fe i Kølsvinet. Priset är 15 kr för dig som är 
medlem. Medlemskap går att teckna på plats. 

Studentfrukost

IF Academ - idrottsföreningen för studenter 
är igång med sina sporter för terminen; bas-
ket, innebandy, fotboll, volleyboll och bad-
minton. Prova på i mån av plats. För mer 
info se www.ifacadem.se eller Facebook:  IF 
Academ - Malmö Högskolas idrottsförening.

IF Academ

ESN

10/2 Copenhagen Pubcrawl - an event-
ful night out with great discounts! 

11/3 Glow In The Dark- party - light up 
the night with ESN in Kölsvinet 22-03. Free 
entrance, BYOB.

Weekly ‘Tandem Language and Cul-
ture Exchange’ - join in learning and shar-
ing over good fika - theme nights such as 
movie night and international dinner to come!

More information about all events: “ESN 
Malmö” on Facebook or esnmalmo.org.Den sista tisdagen innan CSN varje månad 

serverar vi frukost för ynka 20 spänn (endast 
för medlemmar). Nästa Studentfrukost är 
den 21/2 mellan kl. 9:00 - 11:00 i Kølsvinet!

Nytt år, nya tag och dags att välja en ny Kår! 
Vill du vara med och påverka Kåren och 
högskolan? Kandidera till kårfullmäktige! Du 
kan kandidera mellan den 6 - 19 februari. 

Vill du veta mer om vad det innebär att 
kandidera? Kom på ett INFOMÖTE! Den 
8/2 samt 15/2 har du chansen att få veta 
mer om vad det innebär att kandidera, att 
sitta i fullmäktige och att jobba på Kåren. 
Träffa nuvarande studentombud, styrelse 
och fullmäktigemedlemmar och ställa dina 
frågor till dem! Tid? 16:00 - 17:00. Var? 
Kølsvinet, Bassängkajen 8. 

Kandidera på: val.malmostudenter.se.

UF Malmö

14/2 Alla hjärtans dag

Kåren sprider kärlek! Under Kaffe med 
Kåren i februari kommer vi till din fakultet 
för att  fira alla hjärtans dag! Vi bjuder på 
kaffe, geléhjärtan och komplimanger! Datum 
för din fakultet: 14/2 Orkanen och Gäddan, 
15/2 Niagara, 16/2 Hälsa och samhälle. 

Musikpicknick
Den 24 februari är det dags för musikpick-
nick igen! Ta med din egen picknick och 
kom till en fullspäckad musikkväll! Vi startar 
18:00 med öppen scen för de som vågar! 
Första bandet spelar 19:00. Plats: Kølsvinet. 
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