
Skitviktigt : Mars

Du hittar också Kåren  

online på malmostudenter.se 

eller Facebook.com/ 

StudentkarenMalmoe

Följ oss på
Twitter.com/

malmostudenter

Sopplunch

Musikpicknick

Nu har du chansen att välja vem som ska 
representera dig och din fakultet i FUM. 
Rösta i kårvalet 16- 29 mars!

Röstningslänk skickas till din mail.

ESN

Debate Club (Premiere) 11th of March, 
16:30 in Kölsvinet. Theme: Swedishness 

Pub Quiz 11th of March 19:30 at the Student 
Pub, Theme: Swedishness/What is Swedish? 

Movie night 23rd of March, “Free angela davis 
and all political prisoners” at Kölsvinet 

Varje onsdag (kl.12-13) erbjuder Kåren 
vegetarisk soppa, inkl bröd och kaffe för 

endast 15kr för medlemmar. 
Plats: Kølsvinet (Bassängkajen 8) 

Bon appétit! 

UF

STUDENTKÅREN MALMÖ

KÅRVAL 2015 Internationella kvinnodagen

Den 27 mars är det äntligen dags för 
musikpicknick igen! Ta med din egen 

picknick och kom till en härlig musikkväll 
i Kølsvinet, Bassängkajen 8. Vi börjar 
18:00 med Öppen scen för den som 
vågar! Första bandet spelar 19:00.        

Vi bjuder på snacks!

Malmö for diversity

Vill du hjälpa oss att annordna vår festival? 
Malmö for Diversity är en endagsfestival 

i Folkets Park där vi firar mångfald, 
acceptans och tolerans – i år med temat 

Antirasism. Vi söker volontärer som 
vill hjälpa till både med planeringen och 

under festivaldagen! 

Kontakta oss på mfd@karen.mah.se.

Uppmärksamma Internationella 
kvinnodagen tillsammans med MHFF den 

5 mars!
Häng, käka kakor och gör quiz med 
MHFF, Kåren och Lunds universitets 

feministiska förening hela dagen! I salar 
runt om i Orkanen händer följande: 

Anna Valsamidis föreläser om kvinnors 
historia i akademin

Jesper Fundberg föreläser om 
maskulinitetsnormer

Full Patte och popcorn visas och bjuds
5 mars, 13.00 - 17.00, Orkanen

Håll utkik efter affischer och på vår 
Facebook-sida (MHFF) för mer info!

ESN Malmlö is going to Laserdome this 
month for some awesome lasertag! 

ESN Malmö invites you to our Cottage 
weekend from the 27th to the 29th. 
ESN Malmö wants to improve your 

language skills through weekly meetings 
of Tandem Language Exchange, check 
out Tandem@Malmö on Facebook! 
More information on esnmalmo.org.


