
Skitviktigt : Oktober
Kaffe med Kåren

Kaffe med Kåren anordnas en gång per 
månad på din fakultet. Då har du möj-
lighet att göra din röst hörd och berätta 
för oss vad du tycker behöver förbättras 
på högskolan. Dessutom bjuder vi på fika 
och information om vad som är på gång 
på Kåren. Vi är på plats mellan 10-14. Da-
tum för Kaffe med Kåren på din fakultet:
6/10 Hälsa och samhälle  
7/10 Teknik och samhälle och Kul-
tur och samhälle (Niagara) 

Would you like to experience a new cul-
ture this semester? Trips to St. Petersburg 
(26. - 30.10), and Finnish Lapland (28.11.- 
04.12. and 02. - 08.12) can now be booked! 
6 countries, 2000 students, one boat on its 
way from Stockholm to Estonia. Join the leg-
endary Sea Battle for an unforgettable time! 
Tandem Language Learning - meetings weekly. 
Learn a language and teach a language, while 
having fika! 
More information about ALL the events: 
esnmalmo.org or ESN Malmö (Facebook)

Du har väl inte missat Kårens populära 
sopplunch? Varje onsdag kl 12 serverar 
vi vegetarisk soppa i Kølsvinet. Priset är 
15  kr inkl. bröd och kaffe. Sopplunchen 
är endast för kårmedlemmar, men du kan 
alltid teckna ditt medlemskap på plats! 

1/10 - What is Global Health? Lecture 
with João Nunes
5/10 - Exhibition ‘The Anniversary of The 
Disappearance of 43 Mexican Students’
13/10 - Nuclear Deal with Iran - Lecture 
with Jan Öberg
14/10 - UF Malmö PubQuiz

UF Malmö

Studentpuben är öppen onsdagar och 
fredagar från kl. 17:00.
Klubbkväll Den 3/10 är det klubb för alla stu-
denter. Kom och dansa bort skolstartsnerverna!
This Is How We Do It Den 24/10, 23-03, 
är klubben öppen för alla så bjud med po-
larna! 60kr inträde, 40kr för kårmedlemmar.
Halloweenfest Den 31/10 är det dags för 
den årliga halloweenfesten, en av höstens 
absolut roligaste klubbkvällar! 
Håll koll på facebook.com/festmesteriet för 
information kring alla event!

Festmesteriet 

ESN
Studentkåren sitter med i alla nämnder och 
grupper på Malmö högskola. Kåren tillsät-
ter representanter till dessa via fem olika 
möten, som kallas FORUM. Genom att 
delta på FORUM och nominera dig till en 
plats får du chansen att påverka vem som 
anställs, vilka utbildningar och kurser som 
startas, hur din fakultet ska utvecklas m.m.   

Datum för FORUM på din fakultet:  
HS: 13/10, KS: 14/10  LS: 14/10, TS: 15/10

Mer info hittar du på malmostudenter.se.

Studentinflytande

Sopplunch 


