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NYHETSBREV 

OKTOBER 
 

Hej härliga PiL:are, hoppas alla haft en fin vecka! 

 

Hösten har på senaste tiden gjort sig tydlig i Lund och 

Oktober tillhör nu historien, vilket innebär att det är dags för 

ett nyhetsbrev.  

 

Till att börja med tänkte jag presentera mig själv. Jag heter 

Ellen Hellesöy och är PiLs nya sekreterare, och därmed också 

den som kommer skicka ut nyhetsbreven det kommande 

året. Jag pluggar första terminen på PA-programmet och ser 

jättemycket fram emot året med er! <3 

 

Jag vill även passa på att tacka vår tidigare 

sekreterare Elin Engsfelt för sin tid i PiL 

och det fantastiska arbete hon gjort! 
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Vad har hänt sen sist? 

Föreningsmöte, Ny styrelse 

och nya utskott 

Den 14:e Oktober hade PiL 

föreningsmöte där nya 

medlemmar i styrelsen och 

utskotten valdes in. Dessa kommer 

nu ansvara för verksamheten i PiL 

tillsammans med de som sitter 

kvar på sina poster sen innan. Alla 

verkar supertaggade! 
 

De avgående medlemmarna 

tackades även av på mötet, men 

tycker vi ger dem ett stort TACK 

för deras engagemang även här! 

Förutom detta beslutades det under mötet också om att införa ytterligare en 

post i utbildningsutskottet.  

 

Padelturnering 

Den 5:e Oktober var det dags för 

Padelturnering och ojojoj vilken 

uppslutning!  På bilden till höger 

→ ser ni alla de tappra deltagare 

som deltog i jakten 

på PiLs bästa 

padelpar och till 

vänster  ser ni de 

som slutligen tog 

hem segern. 

Här ser ni den nya styrelsen och utskotten, några saknas 

dock på bilden. 
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   Oktoberfest 

I vanlig ordning innehöll Oktober den 

årliga Oktoberfesten som arrangeras 

av vårt kära aktivitetsutskott. Den 9:e 

Oktober intog 60 glada PiL:are 

Hallands nation för en tre-rätters 

middag med sång och skratt. I fulla 

oktoberfest-utstyrslar skålade de i 

glasen och sjöng visor ur sångboken!  

 

På grund av rådande omständigheter 

såg sittningen något annorlunda ut än 

vanligt, men deltagarna bevisade att 

man kan ha hur kul som helst ändå 

– det var helt enkelt en otroligt 

lyckad tillställning! 
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Nya Corona-Riktlinjer 

och Inställda event 

På grund av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten 

beslutat om skärpta lokala råd i Skåne. Råden gäller fram till den 17:e November, 

men kan komma att förlängas. Följande står på Folkhälsomyndighetens hemsida: 

”Från och med den 27 oktober uppmanas alla som vistas i Skåne län att: 

• Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor 

som inte går att undvika – till exempel till ett arbete där man verkligen 

måste vara på plats – kan alltid genomföras. 

• Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, 

bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis 

livsmedelsbutiker och apotek kan göras.  

• Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, 

idrottsträningar, matcher och tävlingar. (…) 

• Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som 
man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att 

arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.” 

Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-

press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-skane-lan/ 

 

PiL värnar om våra medlemmar och deras hälsa, och är måna om att följa de 

riktlinjer och råd som myndigheter går ut med. De nya restriktionerna innebär 

därav att alla kommande evenemang denna termin ställts in. De tre 

novischsittningarna blir alltså tyvärr inte av och alla som anmält sig ska ha fått en 

återbetalning. Även Personalvetarbalen som skulle gå av stapeln den 5:e 

December och gästföreläsningen med Akavia som var planerad till den 2:a 

November ställdes in. Såklart ett väldigt tråkigt, men nödvändigt beslut.  

 

Vi hoppas ni är eniga med beslutet och uppmanar alla 

medlemmar att följa de råd som givits!  
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Vad händer framöver? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ellen Björndotter Hellesöy, genom 

Personalvetare i Lunds styrelse 2020 

Då alla kommande evenemang ställts 

in till följd av Folkhälsomyndighetens 

nya råd är kalendern tom framöver. 

Istället jobbar vi för fullt med att 

anpassa verksamheten till de nya 

förutsättningarna och planera digitala 

aktiviteter som kan ske utan fysiska 

träffar. Inom kort kommer vi skicka 

ut en enkät för att få just era tips och 

tankar kring digitala event! 

 

Ta chansen att 

engagera dig i PiL 

Valberedningen har nyligen gjort en 

extra utlysning av vakanta poster till 

PiLs utskott, och vi hoppas att du tar 

chansen att engagera dig i PiL och 

söker! Beskrivning av posterna och all 

information kring ansökan hittar du 

på PiLs facebooksida.  
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