Varmt välkommen till Högskolan i Gävle!
Vi i studentföreningen Cult&Co är otroligt glada över att just du valt att studera ett program som
tillhör vår förening. Grattis till ditt livs bästa beslut och fantastiskt roligt att du vill vara en del av
vår inspark! Vi förstår att det är många tankar som snurrar i huvudet just nu. För att ta bort en
tyngd från dina axlar, så har vi sammanställt en lista på saker du bör tänka på för att göra din
inspark så enkel som möjligt. Ladda upp med kontanter och börja peppa ordentligt så ses vi den
22 augusti! Vi inleder veckan med en samling i sal 33:203. Ni ska vara på plats vid 12:30. Flera
av oss ansvariga kommer givetvis finnas tillgängliga på plats och leda er till rätt sal. Därefter kör
vi igång årets insparksvecka!

Att tänka på inför insparken
Under veckans gång kommer vi att besöka Gävles studentpubar. För att komma in på dessa krävs
att du köper kårmedlemskap samt insparksband. Kårmedlemskapet kostar 179 kr/termin och
insparksbandet kostar 200 kr. Dessa går att skaffa under onsdagen 22/8 och torsdagen 23/8. Ta
tag i en phadder så leder de dig rätt. På studentpubarna säljer de alkohol, läsk och enklare mat. På
Club kåren & samtliga studentpubar tar dom endast KORT, därför behöver ni inte tänka på
kontanter.
Första kårkvällen är tema COLLEGE så ta er tid att börja fila på din utklädnad.
Det kommer att pågå en hel del aktiviteter under veckan, så oömma kläder är att rekommendera.
Dessutom kan det vara bra att ha med sig en extra tröja, då dagarna ibland kan vara långa och
vädret snabbt kan slå om. ALLT som händer under insparken är frivilligt! Det gäller allt från
lekar till tävlingar och festkvällar. Om man vill hoppa över hela dagar så är det helt okej, men vi
vet att ni kommer ha en fantastisk tid så stanna gärna.

Övriga frågor och skolstart
För att underlätta inför skolstart kan vi informera om att
Kommunikationsprogrammet har introduktion den 29e augusti. Där
välkomsthälsning kommer att ske i skolans hörsal Valhall mellan 10.45-11.30,
sedan kommer uppropet ske i sal 51:525 mellan 12.30-14.30.
Människa-natur-religionsprogrammet har programstart på distans den 3
september kl. 09.15-12.00. Se ditt välkomstbrev för mer information.

Har du frågor kring dina första dagar här hos oss så tveka inte på att höra av dig till
oss eller vår insparksansvarige Johanna.
Cult&Co
E-post: Cultmedlem@gmail.com
Johanna Hansson Pierre
Telefon: 070 96 08 211
E-post: Johanna.h.pierre@hotmail.com

Hoppas vi ses under veckan!
Med vänliga hälsningar,
Cult&Co’s styrelse

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

