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1. Syfiilis & spelkväll 28.3

2. Kurators val

3. StudOrg x TF sits 6.4

4. Save the date: StudOrg x SF sits 14.4

Hej på er, ta en titt på veckans infobrev 11/2023!

1. Syfiilis & spelkväll 28.3

Känner du att halaren gapar lite tomt? Eller har du en hög med halarmärken som ligger och

skräpar där hemma ? Det har återigen blivit dags för syfiilis! Detta är din chans att få halaren

i toppskick inför vårens evenemang, och speciellt inför Pampas nationaldag ;) Vi ska också ta

och spela lite brädspel, så utöver halare och sytillbehör får man gärna ta med sig något spel.

Vi ses i studde <3

VAD? Syfiilis & spelkväll

NÄR? 28.3 kl. 16–19

VAR? Studde

VARFÖR? För att finslipa halaren inför vårens evenemang!

2. Kurators val

På vårmötet väljer föreningen en ny kurator! Kuratorn deltar i föreningens verksamhet,

stödjer styrelsen i dess arbete och leder föreningens delegation. Kuratorn beskrivs ofta som

en typ av föreningsminne, som finns till för att hålla koll på att våra härliga traditioner vårdas



och hålls vid liv. En möteskallelse till StudOrgs vårmöte kommer att skickas ut under veckan!

Kom med och rösta fram StudOrgs nya kurator!

3. StudOrg x TF sits 6.4

Den 6.4. Samlas StudOrg och TF och firar sin vänskap, så dra på dig din halare och gå

tillbaka i tiden till lågstadiets barnkalas. Sitsen har 80 platser med 40 reserverade för TF och

40 för StudOrg.

Coccaren börjar kl 18 och sitsen kl 19. Inträde sker via Stavans parkeringsplats på baksidan

av byggnaden, betalning checkas i samband med inträdet.

Priset innehåller halarmärke, förrätt, huvudrätt och efterrätt samt coccare, en mieto och en

shot. Det är tillåtet att ta med sig egen alkohol.

Anmälan öppnar måndag 27.3 kl 12.00 via https://u.tf.fi/TFxStudOrgSitz

Det kommer vara kvoter på 50/50 till TF och StudOrg samt en reservlista som fylls enligt

först till kvarn. Sista avbokningsdagen för sitsen är 2.4. Ifall du avbokar efter 2.4 så bör du

hitta en egen ersättare eller betala sitspriset.

Information om betalning kommer senare via mail!

VAD? Sits med TF och StudOrg <3

NÄR? Torsdagen den 6.4, coccare 18, sitz 19

VAR? Teknologföreningen, Otsvängen 22

DRESSCODE? Halare + barnkalas!

PRIS? 15 euro

4. Save the date: StudOrg x SF sits 14.4

Snart är det dags för StudOrg och SF att sitsa igen! I år ordnas sitsen hos våra vänner i Åbo!

Pricka in 14.4 i kalendern. Mer info kommer inom kort!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fu.tf.fi%2FTFxStudOrgSitz%3Ffbclid%3DIwAR2_1ljxacZkNtdUqUXK0OCOpPN-SgfMBWCVk2FApWhnQtcMWs5a7wuIFoo&h=AT32Vm1xSROZqoKe6wm63kfvDf9Zmqc2EnFqbDVM8gYKO4JvEtOroNwSxJk3TdHM2glIKHD226E2YJelJq4l0nYHWX1xwxJ17906UDVqxQ2MjnD9D1HqEiZ6poJqtRURQkkChyQJ1g&__tn__=q&c[0]=AT0NvcmONbomkQhnKdfTfNm0NNpwqUMDI2K6ObBbXqe76s4Vy8rxlDu2VNVDVSr9lxUugCuf-9JucFVzw3FWb_gpmngY4VZrNCeyBKDCEUqTCVy2eh_PYpdI0jC_ZiX_Rcf3ZeBbLvmWcFbrhFhEgvmAOzuO


Njut av veckan!
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