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Kaffeonsdag 4/3
FUM 5/3
Biljettsläpp till Medicinarbalen 6/3
Klin-KRAM 12/3
Öppet utbildningsforum 12/3
Concensus FUM 12/3
ÄoPoP 17/3
Jobbsläpp Festivallen 23/3
Open Mic 1/4

En mars mot våren

Efter en fantastisk irländsk MF-pub med miljön i fokus lämnar
vi nöjda februari bakom oss och ser fram emot mars!
Vi vill dessutom tacka er om ni följt vår kampanj inför
valfullmäktige där en helt ny styrelse och flera andra poster
ska väljas in! Vi vill uppmana er som känner er manade att
förgylla kommande läsår med en post i medicinska
föreningen! Förutom det är vi mycket stolta över att även
kunna släppa biljetter till medicinarbalen!

Kaffeonsdag (4/3)

Kaffeonsdag! Gratis kaffe och te! Enligt anrik sed bytes
en åsikt mot en kopp varm dryck.

Sista dagen för kandidatur och
nominering till MF verksamhetsåret
20/21 (4/3)
Valberedningen har beslutat att förlänga
ansökningsperioden till den 4/3! Passa på att kandidera
själv eller nominera en vän! Ta chansen!

Fullmäktige (FUM) (5/3)

Det är åter igen dags för MF:s högsta beslutande organ
för att samlas. Humerus kommer möta kraniet när flera
personval och budgetrevidering ska göras. Även
verksamhetsplanen för styrelsen 20/21 ska diskuteras.

Biljettsläpp till Medicinarbalen (6/3)

Knip en biljett till en högtidlig tillställning med pardans på
Matverkstan den 9/5!

Klin-KRAM (12/3)

Möte med alla kursrepresentanter från K6 till T11.

Öppet utbildningsforum (12/3)

Diskussionsforum öppet för alla läkarstudenter
intresserade av utbildningsfrågor! Har du en fråga som
du ska diskuteras? Maila då ka.limur@mflinkoping.se!

ÄoPoP (17/3)

Ärtsoppa, pankakor och punsch. Husmanskost när den
är som bäst.

Jobbsläpp Festivallen (23/3)
Jobba på MedSex egen kravall!!

Open Mic på flamman(1/4)

Vässa stämbanden, fila på ditt stand up-set och slipa
dina mungigeskills. Det är dags för Open Mic.

Stetoskop-rabatt

Vi har fortsatt ett samarbete med Medistore erbjuder
25% rabatt på Littmann-stetoskop med koden
MEDIF25<3 Rabattkoden gäller för Littmann Classic III
och Cardiology IV hela terminen VT20! Koden gäller 1
köp per läkarstudent och anges i kassan vid betalning.

Dedicare AB, är ett framgångsrikt bemanningsföretag som startade sin
verksamhet redan 1996. Dedicare Bemanning 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.
https://www.dedicare.se/

