MIT Nyhetsbrev Mars

Mars, månaden då man kan börja ha på sig vårkläder igen, eller?
Måndagen den sjunde mars kommer det hållas i en valpub inne i vår sektionslokal tolvan. På denna valpub
kommer alla de som innehaver de poster som väljs på nästkommande Sektionsmöte, SM, att hålla korta
presentationer om vad just deras post innebär. Varför inte gå dit för att lyssna och bli intresserad av att
engagera dig inom sektionen! Se eventet för mer information:
https://www.facebook.com/events/181338818903554/
Val SM, Sektionsmötet när nästintill alla poster inom sektionen väljs ligger även det i mars! Den 29 mars
kommer detta SM gå av stapeln och det är väldigt viktigt att många från sektionen närvarar på detta SM.
Sektionens framtida styrelse samt nämndorföranden kommer väljas under detta möte, gå dit tyck till och lyssna
på kandidaternas mål med nästkommande år! Håll utkik på sektionens facebook för mer information.
I idrottsväg på sektionen så kommer MIN, sektionens idrottsnämnd ställa upp i THS mästerkapen i volleyboll
som hålls 5-6 mars. Är du intresserad att vara med, kolla på idrottsnämndens facebook. Den 18 mars är det
även klättring med elektro, finns ett event uppe på MINs hemsida för det. När det gäller de mer konventionella
sporterna så kommer det hållas träningar utifall sektionens medlemmar är sugna på att träna under
tentaperioden som kommer gästa oss snart.
Näringslivsgruppen tillika NLG låter meddela att det snart är dags för MedTech-Evening. MedTech-Evening är
ett evenemang där medicintekniska företag och organisationer kommer i kontakt med oss medicintekniska
studenter. Detta event hålls den sjätte april men anmälan är redan öppen! Följ länken för mer information:
https://www.facebook.com/events/1301883803159442/
Programrådet, PR, låter meddela att det snart har blivit dags för Tentapub! Den 24e mars kommer PR anordna
sittning med tillhörande efterkör, håll utkik på PRs facebook för mer information! PR har även börjat gå ut med
information kring den mytomspunna vårbalen, datumet är satt, den 16 april skall bokas in för den som vill gå på
bal! https://www.facebook.com/events/1685406508366911/
Mottagnigen äro kommen! Eller är ju faktiskt ett tag kvar, dock kan man nu få information om hur man blir
fadder och hur just du skall göra mottagnigen 2016 till den bästa någonsin! Den trettioende mars är det
fadderpub, gå dit och lyssna och ställ frågor. https://www.facebook.com/events/418913764971624/
När vi ändå är inne på spåret gällande mottaningen. Den första april kommer ettan att hålla i sin tackfest!
Biljetter kommer säljas till alla som var engagerade i mottagningen 2015 och till alla som började i höstas den 7
och 8 mars. Resterande som vill gå har möjlighet att köpa biljetter 8-11 mars. Se eventet för mer information:
https://www.facebook.com/events/217930438557671/
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