Nyhetsbrev april 2019
Medicinska Föreningen i Linköping
1 - 7 April Sektionsveckan
1 April Kaffemåndag
4 - 6 April Festivallen (se sida två)
11 April FUM
13 April Consensus-FUM
25 April T11:s sista föreläsning

Sektionsveckan
Nu är det äntligen dags för Medicinska Föreningens
Sektionsvecka! Schemat är späckat med roliga grejer
för alla våra medlemmar. Vill du lära dig teckna vackra
anatomiska bilder eller veta hur du kan få lite extra
pengar under studietiden? Vi har också flera
fantastiska lunchföreläsningar där vi kommer bjuda på
kaffe och kaka.
SCHEMA:
Måndag lunch 12:15-13:00: Arne Thorfinn från
Svenska Läkare Mot Kärnvapen - Angår atombomen
läkarkåren? Vad kan läkare göra för att förbättra
världen? (Hasselquist)
(https://www.facebook.com/events/33253337745331
8/)
Måndag kväll 18:30-20:00: Lär dig teckna anatomiskt
- se separat event
(https://www.facebook.com/events/22220695980105
50/)
Tisdag Lunch 12:15-13:00: Studenthälsan - Nära och
hållbara relationer (Hasselquist)
Onsdag kväll 17:15-18:30: Workshop med BYON8
(Belladonna) -se separat event
(https://www.facebook.com/events/28015256624006
8/?active_tab=about)
Torsdag lunch 12:15-13:00: Under kevlaret
(Hasselquist)
Fredag lunch 12:15-13:00: Sandra Isaksson - Läkare
för framtiden (Hasselquist) - se separat event
(https://www.facebook.com/events/26580154430817
2/?active_tab=about)
Lördag dag 16:00-solnedgång: Förfest till Festivallen!
(Trädgårdsföreningen) - se separat event
(https://www.facebook.com/events/56824311035122
3/)

Kaffemåndag
Som vanligt bjuder Medicinska Föreningen på kaffe
utanför Hasselquist över lunchen. Ses där!

FUM
Var med och besluta och tyck till om vår utbildning och
andra viktiga frågor!

Consensus-Fullmäktige
Fullmäktigemöte. Sektionerna för er talan till kåren.

Om Dedicare
Dedicare AB, ett framgångsrikt bemanningsföretag som startade sin verksamhet redan
1996.

Dedicare Bemanning
Vi hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor och socionomer samt annan personal inom vård och socialt arbete. Vi förser allt ifrån
privata och offentliga vårdgivare med enstaka vikarier över dagen till att bemanna hela avdelningar, enheter eller operationsteam.
Vi bemannar idag i Sverige och i Norge. Våra konsultchefer är ansvariga både för försäljning och bemanningsprocessen.

Festivallen
Festivallen är en ny stjärna på universitetets festhimmel och första upplagan gick
av stapeln 2014. Med andra upplagan våren 2015 växte Festivallen ordentligt
och blev den största festen i MedSex historia. Nu har den expanderat
ytterliggare och kan räknas till de stora festhelgerna på Kårallen.
Under en vecka bubblar det av härlig stämmning då universitetet tillfälligt
förvandlas till ett festivalcamp. För mer information se eventet på facebook! Det
blir kul!
https://www.facebook.com/events/224991821689293/
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