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Vårens sista infobrev är här! Nu är sommaren äntligen kommen, de sista
tenterna är skrivna och det är dags för en välbehövlig paus i studielivet. Njut nu
av solen och så ses vi igen i höst!

1. Soc&Komposten nr. 2
Sommaren närmar sig med stormsteg, forskningsartiklarna man borde läsa
börjar kanske ta slut, och nu funderar du vad du ska läsa härnäst... Nå nyaste
numret av Soc&Komposten såklart! Årets andra utgåva av vår fina
medlemstidning är fyllt till bredden med en massa innehåll om bland annat
vappen, spex, lonkero, Nato och Eurovision. Tidningen finns att läsa på Issuu
och fysiska exemplar går att hitta i Studde. Sköna lässtunder!
Läs här:
https://issuu.com/sockomposten/docs/sockomposten22022

2. Tutorpresentationer
Är du också nyfiken på att lära känna de tutorer som ska ta hand om våra nya
gulisar i höst? Då ska du hålla utkik! Denna och nästa vecka presenteras
nämligen de nyblivna tutorerna på Instagram. Presentationerna kommer också
att finnas på hemsidan (https://www.studorg.org/tutorer).

3. Info om Storsitsen
Storsits-deltagare, titta hit! Nu på lördag smäller vårens sista studieevenemang
igång. I år kommer Storsitsen vara större än någonsin förut, med över 3550
deltagare! Samtliga anmälda har redan fått ett infomejl om praktikaliteterna
kring sitsen, men här hittar du dem också (läs igenom ordentligt):
● Betalning: Storsitsen med StudOrg kostar 13 euro. Betalningen sker via
MobilePay till Selja Taipale (044 313 0402). För priset får du en plats på
sitsen, ett halarmärke, efterrätt och punsch.
● Avanmälningar: Sista avanmälningsdagen är fredagen 27.5 kl. 12:00.
Senare avanmälningar betalar halva sitspriset. Om du inte dyker upp på
evenemanget och glömt att avanmäla dig så har StudOrg rätt att kräva
hela sitspriset av dig. Du kan undvika att betala genom att hitta någon
annan som tar din plats.
● Fysiska biljetter: Sitsen börjar kl 17.00. För att slippa in på sitsområdet
måste du ha en fysisk biljett. Dessa fysiska biljetter samt
halarmärkena delas ut på StudOrgs egna coccare på Soc&koms
innergård kl 15:45 framåt. Därifrån tar vi också gemensam start till
Senatstorget, så var på plats allra senast 16:30. Under coccarna kan
man även avhämta StudOrg-, Stegmätar- och Måsgalan-halarmärken.
● Sitsens klädkod: är prydlig och somrig klädsel enligt väder,
studentmössa och föreningens kårband.
● Servering: StudOrg bjuder på efterrätt och punsch, annars är det BYOB
och egen mat som gäller.
● Egna ägodelar: Det kommer finnas väldigt begränsat med
förvaringsutrymme runt borden, så ta med dig enbart det du kommer
behöva under sitsen.
● Ta med din sångbok!

4. Styrelsens sommarhälsning
Det har äntligen blivit dags att njuta av bara ben, ljusa sommarnätter och långa
dagar på stranden. Blickar vi tillbaka på den första halvan av 2022 kan vi med

glädje konstatera att studielivet är tillbaka i all dess härlighet – och roligt har vi
haft det! Nu väntar tre månader av paus från studier och evenemang. Oavsett om
du ska jobba, resa, göra praktik eller ha ledigt ska du se till att boka in dessa två
datum i din kalender:
2.7 StudOrg goes pride
20.8 StudOrgs sommarträff
Styrelsen vill passa på att tacka alla StudOrgare – gulisar och gamyler och allt
där emellan – för denna vår. Hoppas vi ses med nya krafter i höst!

Ha en fin sommar!
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