
Skitviktigt: Februari

Sopplunch 

Kandidera till Kåren!

- Studentpub varje ons och fre kl. 19:00. 

- 10/2 Comedy night. Se posters för info.

- 14/2 Klubbkväll, öppet 23-03. 

- 28/2 CSN Lördag, öppet 23-03.

Vill du engagera dig i Festmesteriet? Dyk 
upp på ett av våra måndagsmöten, varje 
måndag kl. 17.00 i studentpuben.

Festmesteriet

Varje onsdag erbjuder Kåren en budget-
lunch i form av vegetarisk soppa inkl. 
bröd och kaffe i Kølsvinet. Priset är 15:- 
för dig som är medlem. Medlemskap går 
att teckna på plats. Välkommen!

Litteraturstipendiet

Den 27 februari är det dags för 
musikpicknick igen! Ta med din egen 
picknick och kom till en fullspäckad 
musikkväll! Vi börjar 18:00 med Öppen 
scen för den som vågar! Första bandet 
spelar 19:00. Vi bjuder på snacks!  
Plats: Kølsvinet, Bassängkajen 8.

Musikpicknick

Kaffe med Kåren

ESN

- ESN invites you to a VISA-free trip to 
St. Petersburg (22/4-28/4) and to enjoy 
Finnish Lapland (2/3-7/3 and 6/3-12/3). 

- Improve your language skills through 
weekly meetings of Tandem Language 
Exchange, check out Tandem@Malmö 
on Facebook! 

- Join ESN Malmö for Epic Baking Time 
on 5/2 at 16:00 in Kölsvinet! 

For more info visit esnmalmo.org.

Nu har du chansen att ansöka om 
Kårens litteraturstipendium – ett bidrag 
på 500 kr som delas ut till 3 medlemmar 
vid terminsstart. Läs mer om hur du 
ansöker på malmostudenter.se.

Kaffe med Kåren anordnas varje månad 
på din fakultet. Då har du möjlighet 
att göra din röst hörd och 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 finns på plats mellan 10-14. 

Datum för Kaffe med Kåren på din fakultet: 
10/2 TS, 12/2 HS, 17/2 LS, 19/2 KS.

Nytt år, nya tag och dags att välja en ny 
Kår!  Vill du vara med och påverka Kåren 
och högskolan? Kandidera till fullmäktige! 
Du kan kandidera mellan den 2 - 22 
februari. Kandidera och läs mer om valet 
på: val.malmostudenter.se. 


