
Nyhetsbrev mars 

Hejsan kära medlemmar. Det är växlande regn och gråa 

moln på himlen, och strålande solsken just nu, det är vår! 

Men keep in mind: snart är den härliga sommaren här med 

allt roligt som väntar.  

Mycket har hänt under mars månad, tentor har skrivits 

och beslut har fattats. Vi i styrelsen hade vårt första 

styrelsemöte i mars och nu har vi hunnit med vårt andra 

och det är ju kanonkul!  

Medlemmar är fortfarande välkomna att söka till de olika 

utskotten om ni är sugna på att vara med och anordna 

aktiviteter för LÄSK. Vi söker även en balgeneral för att de som skall ta examen skall få en fin 

examensbal att gå på. Är ni sugna på det är det bara att kontakta oss eller komma och prata 

med oss i Gläntan när vi står där. 

Nu under april månad och fram till den 4 maj kommer det pågå en ny märkestävling. Där får 

ni designa ett märke till läsk som kommer att säljas i visst antal. Format och regler finner ni 

på vår gilla-sida på Facebook samt på hemsidan. 

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

12.00-13.00 i Gläntan vid LÄSK-bordet.  

Planeringen av nollningen är i full gång och faddermötet har varit. Det visas stort intresse 

vilket är så himla kul! Glöm inte att boka in den 7 maj, för då äger det första fadderhänget 

rum.  

Vecka 15 är det Ovve-veckan så då är det fritt fram att ha ovve på sig HELA tiden. Bunkern 

kommer ha öppet ons-lör och den förening som har störst närvaro under dessa dagar brukar 

vinna ett litet pris. Vi i LÄSK brukar vara duktiga på det där så keep up the good work! Den 12 

april är föreningsmässan mellan 10-14 och då är ni varmt välkomna att komma och prata 

med oss i flera timmar, köpa märken eller äta något gott. Då kan man även passa på att köpa 

märken från andra föreningar som man kan tycka är kul. 

Ha en underbar april månad, 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 


