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Kårkråkan
Aktuellt Föreningsmässa 28:e januari 

Hejsan! 

Mitt namn är Aiat Almansour och jag 
är ny ordförande för Studentkåren. Jag 
är ursprungligen från Stockholm och 
har tidigare gått på cybergymnasiet 
och studerat musikproduktion. Numera 
går jag dataspelsutbildningen med 
inriktning ljud. Utöver skolan är jag aktiv medlem i Sexmästeriet, så mig har 
några av er säkert sett springa omkring inne på Kårhuset Boulogner.
 
Under mitt kommande år som ordförande vill jag se till att ni som studenter 
får ut det absolut mesta av er utbildning utan några problem. Tillsammans 
med den nya styrelsen ska vi försöka se till att detta blir så bra som möjligt. 
Finns det några tvivel, frågor eller problem som ni behöver hjälp med så är 
vi flera som kan hjälpa till, tveka inte att höra av er! Jag vill att ni ska veta att 
jag alltid är villig att svara på frågor och hjälpa till så gott jag kan. Kontoret jag 
sitter i ligger uppe på kårkansliet, detta är i A-huset våning 2. Finns jag där 
så är det bara att komma in och ställa frågor eller bara prata med mig. Är jag 
inte på plats så kan man ringa, sms, mejla eller höra av sig när som helst så 
ska jag försöka svara så fort jag bara kan.
 
Jag hoppas verkligen att ni får en fantastisk tid här, både nu och i framtiden. 
Förhoppningsvis så kan vi hjälpa till att bidra med lite mer lycka i just er 
vardag.
 
Vi ses i korridorerna! 
Enorma hälsningar, 
Aiat 

Styrelsen: 
Aiat Almansour – Ordförande 
Simon Hall – Vice Ordförande 
Malin Drake – Introgeneral 
Mika Holmén – Evenemangsordförande 
Simon Gustafsson – HR-ansvarig 
Humme Ismail – Ordförande Ess 
Natalie Kosmala – Ordförande Safir 
Lukas Eliasson Rudbo – Ordförande Skills 
Carolina Kaspersson – Ordförande Vitae 

Kontakt:
Ordförande: ordf@studentkaren.se, tel: 0707-100246 
Styrelsen: styrelsen@studentkaren.se

Onsdag 14 jan 20-SENT Beerpong Pub
Fredag 16 jan 22-02  Klubb Boulogner
Onsdag 21 jan 20-SENT Pub 30 :-
Fredag 23 jan 22-02  Klubb Boulogner
Onsdag 28 jan 20-SENT Capsturnering
Fredag 30 jan 22-02  Disney
Onsdag 4 feb 20-SENT Open Mic Night
Fredag 6 feb 22-02  Maskerad

21/1	 Terminstart:	Då	finns	vi	här	för	dig!
 11:30-13:30, Plats: G-husets entré
 På Högskolan i Skövde är vi många som finns här för att ge dig  
 som är student stöd i dina studier. Kom och fråga, diskutera  
 och prata - alla funderingar du har kring Högskolan, dina  
 studier och din framtid inom arbetslivet kan du ventilera med  
 oss. Du träffar Studentkåren, studie- och karriärvägledare,  
 studenthälsan, samordnare för likabehandling och   
 funktionshinder, studieverkstan, biblioteket, högskolebutiken,  
 Drivhuset och Högskolans arbetsmarknadskoordinatorer!
 Dessutom kommer Skövdebostäder, Västtrafik och Skövde  
 kommun för att berätta om vad de har att erbjuda dig som  
 student. Självklart finns det fika! Välkommen!

21/1	 Populärvetenskapligt	café:	Roten	till	det	onda	-		 	
	 bakgrunden	till	dagens	kriser	i	Mellanöstern.	
 19:00-21:00, Plats: G 110
 Ingmar Karlsson f d ambassadör och teologie- och   
 filosofiedoktor berättar om vad som ligger bakom de   
 ständiga konflikterna i Mellanöstern. www.his.se

23/1		 Vitae’s	nollesittning	VT	2015	med	pirattema!
 17:45-21:00,	Plats:	Kårhuset	Boulogner
 Ta chansen att klä ut dig till pirat och gå på en rolig sittning!  
 Köp din biljett på kårkansliet mellan 14/1 till 21/1.

27/1	 Föreläsning:	Alla	vinner	på	jämställdhet!
 18:30-20:30, Plats: G 109
  Lyssna till Christina Nettelbladh Malm, tidigare    
 genuspedagog. Christina har under många år arbetat   
 med jämställdhets och värdegrundsfrågor. www.his.se

28/1	 Föreningsmässa
 11:00-14:00, Plats G-huset
 Ta chansen och se vilka föreningar som finns och vad de   
 erbjuder dig! Se infomationsruta till höger. 

Info	om	Studentkåren	och	betalning	av	medlemskap	-  www.studentkaren.se	 		Gilla	oss!	facebook.com/StudentkareniSkovde Kontakt Kårkråkan - karkrakan@studentkaren.se   

Aiat -ny kårordförande!
Undrar du vad det finns för saker att engagera sig i på fritiden? Vill du träffa nya 
människor eller testa på en ny hobby? 

Den 28 Januari kl 11-14 i G-huset kommer massa olika föreningar samlas för att visa 
upp sig och för att just du ska få möjlighet att träffa på nya föreningar och få prova 
på nya saker!
 
Du kommer få möjlighet att hänga med allt från våra egna studentföreningar till 
idrottsklubbar, nätverks-, ekonomi-, mekanik-, entreprenörs- , frilufts-, kultur-, stöd-, 
djur-, samlar-, flyg- och musikföreningar.
 
Under dagen kommer det ske olika happenings, möjlighet att vinna priser och 
givetvis kommer det finnas fika!
 
För mer information och vilka föreningar som kommer, kolla 
Facebook evenemanget via QR koden.
Har ni några frågor? Tveka inte att kontakta mig! 
Malin Drake - Projektledare
foreningsmassan@studentkaren.se

Welcome!
We are very happy to have you here at the University of Skövde.
We are the student union at this school and together with the unionboard we are 
here to help all students go through their years as smoothly as possible, create 
events and sell school supplies to our members. You can get your membership at 
our shop. You can find the shop and staff in the A-house, on the second floor.

Hej	och	Välkomna	tillbaka!
Vi hoppas att ni har haft en trevlig jul och nyår. Förhoppningsvis så har ni laddat upp 
med energi och är redo för det nya året!
Vi har vilat upp oss och är redo att arbeta för ett ännu bättre år.
Kom gärna förbi och säg hej, passa gärna på att fylla på med lite skolmaterial.
Vi sitter som vanligt i A-huset, på våning 2.

Shoppens	öppettider/The	shops	openinghours:

Monday 9 – 13
Tuesday 9 – 13, 14 – 17
Wednesday 9 – 13
Thursday 9 – 13
Friday  9 – 13


