Hej och grattis till din plats på Högskolan i Gävle!
Vi, Gefleteknologerna, kommer vara din studentförening under dina år på skolan.
Vi är studentföreningen för alla som läser vid Akademin för Teknik och Miljö (ATM) vid Högskolan i
Gävle. Föreningen vänder sig både till dig som läser flerårsprogram, fristående kurser samt till dig som
läser basår/bastermin. Vårt syfte är att se till att du som student får ut så mycket som möjligt av din
studietid och verkar för att alla kurser under akademin ska vara så bra som möjligt, samt att det ska
finnas goda möjligheter till socialt umgänge utanför skolan.

Vad Vi erbjuder och Gör
Bland våra viktigaste uppgifter finns utbildningsbevakningen. Det innebär att vi sitter med i diverse råd
och nämnder på skolan för att säkerställa att alla utbildningar vid ATM är så bra som möjligt sett ur
studenternas synvinkel.
På hösten brukar vi samla en massa företag i Räv- och Fårhallen till vår arbetsmarknadsdag Futurum.
De är då här för att träffa dig som student och för att knyta kontakter och informera om arbetslivet. Här
har du en perfekt möjlighet att hitta sommarjobb, praktik och i framtiden kanske även ett fast jobb!
Vi som förening driver även en egen studentpub, Trossen där vi framförallt erbjuder studentvänliga
priser och en mysig atmosfär för alla studenter med rätt medlemskap. Dessutom anordnar vi diverse
andra event, som till exempel pluggstugor. För att upprätthålla studentkulturen anordnar vi även några
gånger per termin medlemsaktiviteter, samt säljer OVEraller och märken. Sist men inte minst anordnar
vi även Avslutningsmiddag och Examensceremoni för de studenter som tar examen. Men det är nog
inte aktuellt för dig än, så det får du veta mer om när du närmar dig din examen!

GEFLETEKNOLOGERNA SCIENTIAE IN FUTURUM
Strax före kursstart brukar det genomföras en inspark. Men med rådande omständigheter i världen så
är den under planering för att justera den till myndigheternas restriktioner. Men vi är taggade på att
genomföra in inspark för er men kan inte i detta meddelande säga om och hur den blir av. För att följa
utvecklingen och se senaste informationen om insparken följ länken nedan för att komma till kårens
sida.

www.geflestudentkar.se/inspark2020

Hoppas vi ses senare i höst!
Har du frågor angående insparken kolla länken är det något annat du undrar över kontakta:
Introduktionsutskottet Jonas Rinnbäck eller Kasper Moberg på alderman@gefleteknologerna.se
Har du andra funderingar som berör föreningen kan du kontakta: Informationsansvarig Felix Bergsman
på info@gefleteknologerna.se
Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Gefleteknologerna

PS. Glöm inte att tacka ja till din studieplats på antagning.se! DS.

