FLiNS nyhetsbrev: Mars 2022
Hej alla medlemmar,
Hoppas ni haft en härlig februarimånad och ser fram emot våren som närmar sig! Här kommer FLiNS andra
nyhetsbrev för terminen för att sammanfatta styrelsens arbete i februari och framtida händelser i mars:
Pol.Ar-veckan drar igång! Måndag 28 februari kickstartar vi veckan med en alumnföreläsning över lunch
(sal R41). Onsdag 2 mars gästar fyra alumner ett panelsamtal där de berättar om sina olika vägar efter
Pol.Kand (sal C3). På fredag 4 mars blir det CV-fotografering för alla som saknar en proffsig bild att
marknadsföra sig själv med (sal KG41). Det fullständiga schemat för veckan finns på våra sociala medier. Vi
ser fram emot att ses!
För att uppmärksamma kvinnodagen och vår gröna sektion så ordnar vi en sittning den 10 mars på KK.
Temat är klädbytar-sittning så ta på dig något som du inte längre använder och byt ett eller flera plagg med en
annan klasskamrat. Vi ser fram emot att se er på sittningen!
AMO-veckan ordnas vecka 10 i mars med bland annat tre stycken föreläsningar (+ möjlighet till gratis
lunch) och även flera häftiga tävlingar där du kan vinna priser. Håll utkik på Facebook för mer information!
Möte med institutionen, IEI. Om du har något du funderat kring arbetsmiljön/utbildningens utförande som
du vill ska lyftas upp så kan du kontakta amo@flins.org fram tills på torsdag morgon (03/03). Det kan vara
allt från tankar kring övergången till campusläge till förslag på hur rasterna under föreläsningarna kunde
förbättras!
Nya styrelsen väljs in på valårsmötet 24 mars. Be there or be square! Äntligen är det dags för oss alla att
samlas, mysa och njuta av det FLiNS älskar mest nämligen <Demokrati3. Vi ses i ACAS den 24e mars, ett
perfekt avslut på vårens första månad!!
FBI-update: Årets varmaste helg är på ingång och ODZ ska inta scenen på Kårallen - vi i FBI är mer är
taggade på att se hur vår SunTrip-bebis kommer till liv! Nästan ett års jobb ska äntligen sättas i verk! Hoppas
ni i sektionen är lika taggade som vi!!
Ni har väl inte heller missat våra nykläckta kids - välkommen till mästerist-världen FuBbIsar! Vi är säkra på
att de kommer göra stordåd, men först, en intensiv och spännande FuBbIs-period…
PUMP-update: Mars-månad är fullspäckad med både festligheter och studier MEN vi hoppas kunna
klämma in en aktivitet, datum eller aktivitet är inte spikat så håll koll på våra sociala medier för att inte missa
vad det blir. I mitten av mars planerar vi även att hålla en frågestund på vår instagram om vad vi gör och vad
vi inte gör som utskott, för att sedan i slutet av mars öppna ansökan och tillslut få ett KNATTELAG!<3

