FLiNS nyhetsbrev: April 2022
Hej alla medlemmar,
Styrelsen hoppas ni haft en härlig mars månad och att våren som närmar sig medför glädje, tid för
vila och roligheter utöver plugget. Här nedan följer en sammanfattning av styrelsens arbete i april
och uppdateringar från FBI och PUMP:
Den nya styrelsen tillsattes på årsmötet 24e mars och de nya styrelsemedlemmarna tillträder
officiellt 1a april. Nu påbörjas en överlämning från FLiNS styrelse 21/22 till styrelsen 22/23. Vi ser
fram emot att se vad den nya styrelsen kommer arbeta med under nästa läsår. <3 Dessutom vill vi i
styrelsen 21/22 tacka för oss och för den härliga tid vi haft tillsammans med er medlemmar!
Sista Pol.Ar-föreläsningen: Fredagen den 8e april kl. 12:15-13:15 gästas vi av Kristina Eineborg i
C3. Vi kommer bjuda på kaffe och klägg men ta gärna med en matlåda att käka under
föreläsningen!
Polriks årsmöte 22-24 april: I år är det Linkans tur att hosta årsmöte! Fredagen kommer invigas
med informellt häng för de som vill. Lördagen kl. 12:15 startar årsmötet i C3 och dagen avslutas
med en sittning på Shotluckan kl. 16:30-18:30. Skoj va!
FBI-update: Vi i FBI tillsammans med FuBbIsarna är äntligen utvilade efter årets varmaste helg
SunTrip och vi vill tacka sektionen för att så många var med! Och ett extra stort tack och eloge till
styrelsen tillsammans med PuMP som var med och tävlade i sandlådan! Vi är otroligt nöjda med
hela helgen! Men nu när april är här väntar resten av vårens bravader, och vi börjar med en het
Herr&Dam-sittning med Hot@Work-tema! Ni som har plats på sittningen har en hel del
överraskningar att vänta… Vi ses där!
Håll även utkik efter ytterligare äventyr som kommer inom en snar framtid!
PUMP-update: Ansökan till PuMP 22/23 är uppe och i rullning och finns tillgänglig
ända till den 11/4!! Så vi hoppas på många ansökningar och ett maxat
KNATTELAG!!<3 Angående kommande aktivitet säger vi bara,
den som väntar på nåt gott!!

