MIT Nyhetsbrev Februari

Februari, en månad med förvånansvärt lite snö men ack så mycket annat.
På tisdag den nionde februari kommer framtiden för sektionen diskuteras och en workshop med
Högskoleingenjörerna och Civilingenjörerna kommer hållas ute i Haninge från klockan 17.15. Var med och
påverka och gå dit!
Styrelsen kommer hålla i en brunch den 13 februari! Låter detta som något för dig? In på eventet på
facebook och attenda! Kommer kosta en billig peng och blir säkerligen väldans trevligt.
Idrottsnämnden, tillika MIN, kommer helgen 13-14 februari ha innebandy på agendan då sektionen måste
börja hårdträna inför THS-mästerkapen i innebandy som kommer hållas 19-20 februari. Det lutar även åt
att det kommer vara volleybollsträning veckan efter det då det var så otroligt bra uppslutning på senaste
träning. Jobbigt med alla dessa datum? Titta in på Idrottnämndens sida på facebook!
Näringslivsgruppen som sköter kontakten med näringslivet har raggat upp företaget Frog Leap som
kommer och gästar måndagspuben i Tolvan den 22 februari! Frog leap är ett inkubatorföretag som hjälper
företag inom Healthcare att komma in i branschen. Varför inte gå dit och mingla runt lite! Håll utkik på
NLGs facebook sida för mer info!
Programrådet, PR, låter meddela att det har börjats med måndagspubar nu igen! Måndagen den åttonde
februari är det Ericsson Pub, det vill säga Ericsson kommer dit och pratar om sommarjobb å annat. Denna
pub är främst tillägnad Elektro studenter men som medtekare är man självfallet lika välkommen!
Måndagen den 22 februari kommer dock en pub mer inriktad åt oss! Då gästar nämligen Frog Leap tolvan.
Varför inte gå dit, mingla ta en alkoholhaltig eller icke alkoholhaltig dryck samt mat!
Källargillet meddelar att Tolvan behöver städas och således kommer det vara fixar kväll den 15e februari.
Gå dit städa lite och ta en välförtjänt tacos efteråt!
Med detta tackar MiTs styrelse för oss!
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