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1. Special StudOrg idrottar 18.5
2. Anmäl dig till Storsitsen 28.5
3. Vi i StudOrg-podden
4. Angående halarmärkena…

Hej på er! Nu lurar sommaren verkligen bakom hörnet, hoppas ni hinner njuta
lite av solen mellan alla tenter och deadlines – slutspurten hörni! Här kommer i
alla fall veckans infobrev, det näst sista för denna vår.

1. Special StudOrg idrottar 18.5

Onsdagen den 18.5 är det dags för vårens sista StudOrg idrottar – denna gång i
specialvariant! Om det är någon gång du ska delta är det nu!

Vi spelar brännboll i Gumtäkts Unisport och fortsätter sedan roligheterna i
Majstrandens takbastu med tillhörande klubbutrymme (Byholmsgränden 5C).
Det kommer bjudas på något gott ätbart, men i övrigt är det BYOB som gäller.

Du behöver noll förhandskunskaper för att kunna delta i brännbollen. Inneskor
kan vara bra men är inte heller obligatoriskt att ta med sig. Sätt gärna “going”
på evenemanget så vi vet hur mycket mat vi ska införskaffa:

https://www.facebook.com/events/1134523593787819?ref=newsfeed

VAD? Brännboll & bastuchill

NÄR? Onsdagen 18.5 kl. 18, bastu fr.o.m. ca 19.15

VAR? Unisport Gumtäkt (andra våningen), Majstrandens takbastu

PRIS? Helt gratis!

HUR? Med bra fiilis och valfri egen dryck

https://www.facebook.com/events/1134523593787819?ref=newsfeed


2. Anmäl dig till Storsitsen 28.5

Vårens sista sits går av stapeln den 28.5 på Salutorget. Plocka med dig
studentmössan och kom och fira in sommaren tillsammans med tusentals andra
studeranden! Nästa gång Storsitsen ordnas är först år 2025, så det lönar sig att
passa på nu.

Evenemanget kostar 13€. För denna summa får du en plats på sitsen, ett
exklusivt halarmärke, efterrätt och punsch – alltså ingen dålig deal!

StudOrgs anmälan är fortfarande öppen, så nu har du chansen att knipa en av de
sista platserna. Anmäl dig här:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsTPSFShMeONDCcIOzEs0e24T
SMejjQsmuItttF4NxDNRLSA/viewform

VAD? Storsits!

VAR? Senatstorget

NÄR? Lördagen 28.5 kl 17.00 framåt

HUR? Med 13€ och studentmössan på!

VARFÖR? För senaste chans var 2018 och nästa kommer först 2025!

3. Vi i StudOrg-podden

Du har väl inte missat att StudOrg har en alldeles egen podcast? “Vi i StudOrg”
är en podcastserie som produceras av studerande i Soc&koms audiovisuella
studio. I podden diskuteras studierelevanta teman, liksom evenemang,
styrelseverksamhet, arbete, utbyte och praktik. Podden erbjuder med andra ord
en inblick i studielivet på Soc&kom.

Hittills har podcasten släppt 6 unika avsnitt som behandlar ämnen som t.ex. en
djupdykning i årets Smockaproduktion, hur det är att göra praktik utomlands

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsTPSFShMeONDCcIOzEs0e24TSMejjQsmuItttF4NxDNRLSA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsTPSFShMeONDCcIOzEs0e24TSMejjQsmuItttF4NxDNRLSA/viewform


samt hur det egentligen är att vara gulis på Soc&kom. Alla avsnitt går att hitta
på Spotify, SoundCloud eller i Apple Podcasts.

Följ gärna @studiosockom på Instagram för att hålla dig uppdaterad!

4. Angående halarmärkena…

Förra veckan stod det i infobrevet att man kan komma och köpa de nya
halarmärkena från Studde alla vardagar mellan 11 och 13. Så har inte varit fallet.
Styrelsen ber nu om ursäkt för strulet. De nya halarmärkena har varit på vift och
har därmed inte kunnat säljas som tänkt. Men nu är de äntligen tillbaka och redo
att delas ut! Följande tidpunkter har du ännu chans att komma och införskaffa
dig ett märke innan sommaren:

- Idag (tisdag) kl. 10–12 från Studde
- Onsdag 18.5 på Majstrandens takbastu efter StudOrg idrottar (19.00 →)
- Torsdag 19.5 kl. 11–13 från Studde
- Lördag 28.5 i samband med Storsitsen på Salutorget

Ha en fin vecka!
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