
Kaffe med Kåren

Spelgillet

3/4 - UF Malmö elections Have you en-
joyed our lectures and social events, and want 
to get involved with what we do? We have 
great news for you: we are looking for new ac-
tive members for the Autumn 2017 semester!
12/4 - Soup Lunch with UF 12:00.
12/4 - Pub Quiz Theme: Traveling. 
#JoinUs 20:00-21:00.
13/4 - Lecture with Hanna Stanton from 
UN Women Sweden. 17:00-19:00.

Kaffe med Kåren anordnas varje månad på din 
fakultet. Då kommer Kåren ut för att träffa 
er studenter. Studentombuden finns på plats 
och du har chansen att berätta för oss vad 
du tycker behöver förbättras på högskolan. Vi 
bjuder på fika och information om vad som 
är på gång på Kåren. Vi är på plats kl. 10 -14.

Datum för nästa Kaffe med Kåren:
18/4 Orkanen och Gäddan, 19/4 Niagara
20/4 Hälsa och Samhälle

UF Malmö

Fenix

Valresultat

PREMIÄR - Music Pub! 

Den 28 april är det premiär för Music Pub! 
Tillsammans med Festmesteriet bjuder vi 
på en härlig pubkväll med livemusik! Pu-
ben öppnar 19:00, första bandet spelar 
20:00. Plats: Studentpuben. OBS! Ingen 
medhavd mat eller dryck är tillåten. All 
försäljning sker i baren. Eventet är öppet 
för alla*. Gratis inträde! Leg. krävs, ålders-
gräns 18år. *Är du inte medlem i Kåren 
måste du skriva upp dig på en lista i dörren. 

Kårvalet är över för i år. Tack till alla kan-
didater och alla som har röstat! Se resul-
tatet och vilka som är de nya fullmäktige-
ledamöterna på val.malmostudenter.se.

Den 5/4 och 19/4 hålls spelkvällar för alla 
MAH studenter i Kölsvinet. Dörrarna slås 
upp från 16:00-19:00 för flera timmars nöje 
med klassiska och nya brädspel. Inträde 
är gratis och medlemskap till föreningen 
är möjligt att införskaffa på evenemanget.

Studentfrukost

Kom och ät frukost på Kåren! Den sista 
tisdagen innan CSN varje månad får du 
som är medlem ta del av en klassisk fru-
kostbuffé för endast 20 spänn. Nästa Stu-
dentfrukost är den sista för den här ter-
minen. 25 april kl. 9:00 - 11:00 i Kølsvinet!

People´s Climate March Malmö       
Den 29 april har Trump suttit som presi-
dent i nittionio dagar. Runt om i världen 
arrangeras denna dag marscher för att pro-
testera mot Trumps katastrofala klimatpo-
litik. Delta du också! Läs mer på facebook-
eventet: People´s Climate March Malmö

Sopplunch

Du har väl inte missat Kårens vegetariska 
sopplunch som serveras varje onsdag kl 
12:00 i Kølsvinet? Priset är ynka 15 kr 
inkl. bröd och kaffe. Endast för kårm-
edlemmar. Håll utkik på vår Facebooksida 
under förmiddagen innan för att veta vilk-
en soppa som serveras!

Skitviktigt : April


