Kårbladet
Augusti

Kontoret är öppet!
Vi är återigen på kontoret och arbetar med 200%
att fixa det sista inför insparken 2022, som startar
i början av september. Vi kommer börja sälja
biljetter redan denna månad, den 29e augusti
kommer vi stå utan för hus 7 och blasta musik så
vi kommer vara svåra att missa.
Biljetterna kommer att kosta 700 kr för
medlemmar i KSK och 1000 kr för icke
medlemmar, men man kan bli medlem vid tältet
för 50 kr!
Ansök till Styrelsen 2023

Medlemskap
Är du inte det så är det
dags för dig att bli
medlem i Kristianstads
Studentkår. Medlemskapet
kostar bara 50 kr per
termin och du får ett rött
mecenatkort.

Vill du påverka din och andraas
utbildning? då passar det att
ansöka att vara med i Styrelsen
2023. I styrelsen finns olika
positioner och vill du veta mer
vad varje position gör och vilken
passar dig är det bara att kolla in
på vår hemsida för att hitta mer
info.

Studenthälsan
Studenthälsan erbjuder individuella
samtal och gruppverksamheter med olika
inriktning.
De arbetar under sekretess och kontakten
är kostnadsfri. Du hittar dem i hus 11.

Vill du komma i kontakt med dem, så kan
du maila dem på studenthalsan@hkr.se

Scanna QR koden
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The Union is back!
Welcome back! Kristianstads Student Unions office is
once again open and we are working 200% to prepare for
the Kick-off that will happen in beginning of September.
We will start selling ticket already this month. meaning
the 29th of August we will stand outside House 7 and
blast music so there is a slim chance you will miss us.
the tickets will cost 700 SEK for members of the Union
and 1000 SEK for non members but don't worry you can
become a member by the tent we are standing and that
coast just 50 SEK.
Apply to the Board 2023

Membership
Are you not already a
member in the student
union then it might be
time to join.
Membership cost 50
Swedish SEK and is
available to pay by the
union’s office in house 15
floor 1! or with the qr
code
kstad_studkar

www.ksk.nu

Do you want to help develop
yours and others education
and to help the social life in
Kristianstad? Then apply to be
a part of the student union
board 2023. The nominations
period is 15th of May to 15th
of September. join our
website and read more about
the different positions.

kristianstad.studentkar

Student Health
The student health service offers
individual talks and group discussions
with different specializations. They work
under confidential and their services are
free. You find them in house 11.
Would you like to get in touch with
them, then you can E-mail them at
studenthalsan@hkr.se
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