
Nyhetsbrev: Sektionen för Medicinsk Teknik
November

Månaden när man inte kan släppa Halloween men änd̊a längtar efter jul

Kära MiT-medlemmar! November är m̊anaden d̊a man kan l̊ata sig skrämmas av andra saker
än fysik och matematik. Det som händer i sektionen denna m̊anad är dock mindre
skrämmande, ta en titt!

Sektionen bjuder in till November-SM den 29e november kl 17:17:17 i Tolvan. Kom och gör
din röst hörd, ät middag eller ta en öl i baren. Kallelsen finns att hitta p̊a hemsidan samt p̊a
Facebook!

Valberedningen l̊ater meddela att det har blivit dags för val! Sektionen söker ny defibrillator,
FøF, lokalansvarig i Flemingsberg samt en internationellt ansvarig! Känns det som du? Tveka
inte p̊a att höra av dig till valberedningen antingen via mail p̊a val-mit@sth.kth.se eller genom
att prata med dem direkt.

Torsdagspubar kommer äga rum den 3e, 10e samt den 17e november. PR hälsar även att det
är en casekväll med avalon inbokad den 15e november. Årliga LussePRe kommer mest troligen
att äga rum den 26e november, inget man vill missa!

Tisdagen den 22a november är det fixarkväll hälsar källarmästarna. Obligatorisk TT -
TisdagsTacos!

Studienämnden vill p̊aminna om att det är viktigt att ni gör de utvärderingar som skickas ut!
Fr̊an och med vecka 44 kommer man även att kunna träffa en studievägledare för korta fr̊agor
p̊a plan 5 mellan 9-11:30. Är man intresserad av att ta del av den Dropbox som är till för oss
studenter kan man maila sno-mit@sth.kth.se.

Den 8e november kommer det att h̊allas en utlandspub med mingel i Tolvan. Baren kommer
att vara öppen och studenter som har varit p̊a utlandsstudier kommer att finnas p̊a plats! Den
9e november kommer det att h̊allas information för den som är sugen p̊a att åka utomlands, kl
12-14 i sal L21 för kandidatprogrammet samt 9-11 i flemingsberg för masterprogram.

Med det tackar MiTs styrelse för oss!
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