
Nyhetsbrev februari 

Hejsan kära medlemmar, visst är det skönt att vi har nått 

till mars månad som är den första vårmånaden? Det tycker 

i alla fall vi, och vi ser mycket fram emot det kommande 

året med mycket roliga medlemsaktiviteter.  

Den 29 februari hölls LÄSKs årsmöte, där valdes en ny 

styrelse som vi här tänkte presentera lite snabbt här. En 

längre presentation kommer att ske på vårt Instagram-

konto under de kommande veckorna, där ni gärna får följa 

oss. Till ny ordförande valdes Malin Öström, till vice 

ordförande valdes Kristin Andersson. Den som kommer 

skriva alla protokoll och är sekreterare är Amanda Hanstål, 

och tjejen som kommer hålla koll på ekonomin heter Alexsandra Hallén. Killen som ser till att 

all information kommer ut på hemsidan är Andreas Wadell som är ordförande i PR/IT-

utskottet.  Sedan har vi ytterligare tre eminenta utskott: Sexmesteriet leds av Annie Wixe, 

Idrottsutskottet av Oskar Lindbäck och Utbildningsutskottet av Amanda Björklund. Till dessa 

tre utskott är du välkommen att söka om du skulle vilja engagera dig i något av utskotten. 

Vi kommer precis som vanligt ha representanter från LÄSK-styrelsen varje onsdag mellan 

12.00-13.00 i Gläntan vid LÄSK-bordet.  

På årsmötet beslutades även andra saker. Amanda Björklund och Nadim Khan valdes till 

nollningsgeneraler inför nollningen 2016, där Nadim valdes till ordförande i 

nollningsutskottet.  

En ändring i våra stadgar gjordes även i §8b, där den nya formuleringen lyder: En person som 

har en post i styrelsen får ej ha flera poster i styrelsen.   

Det beslutades även att priset på overallerna skall höjas med 25kr till 475kr så inget 

budgetunderskott uppstår igen på grund av detta. Har du inte haft tid till att skaffa overall 

än? No worries! Ni har ända fram till nollningsmötet, som hålls den 5 april, på er att beställa 

en om ni vill vara en del av vårens fadderhäng och höstens nollning. Håll utkik på vår 

hemsida och Facebook-sida för info angående datum för olika aktiviteter. 

Hoppas att ni får en bra start på våren, och undrar ni något eller har några suveräna idéer 

som kan lyfta föreningen – tveka inte att höra av er!  

 

Kontakta och följ oss på: 

Lask_kau @ 

Instagram 

LÄSK  

lärarstuderande 

i Karlstad 

lask.me 


