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Hej alla härliga PiL:are, hoppas ni haft 
en underbar påsk och hunnit njuta av 
både sol o snöfall! 

 

Det är dags för lite mysig läsning om 

vad som händer i föreningen! Vi börjar 

i vanlig ordning med att blicka tillbaka 

på vad som skett under månaden, 

innan vi kommer in på vad vi har att se 

fram emot framöver <3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHETSBREV MARS 
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Vad har hänt sen sist? 

ÅRSMÖTE 

Den 11:e mars hade PiL årsmöte, och flera nya medlemmar valdes in i styrelsen 

och utskotten. De verkar alla supertaggade på det kommande året! Under 

årsmötet beslutades det även om att tillföra en ny post i balutskottet       
 

De avgående medlemmarna tackades av och har fått sina diplom och medaljer 

via brev, men jag vill passa på att tacka dem även här - TACK för allt ert arbete 

i föreningen, som bidragit till de fantastiska events och upplevelser vi har fått 

vara med om!  
 

ARBETSMARKNADSDAG 

Äntligen var det också dags för vår årliga 

arbetsmarknadsdag PiLA, som gick av stapeln 

via en digital plattform den 25:e mars. Och 

vilken succé det blev! Under en hel dag fick vi 

möjligheten att interagera med företag och 

lyssna på gästföreläsningar – Tack till 

projektgruppen PiLA som anordnat allt detta! 
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På schemat framöver 
 

Under nästa vecka kommer PiL ta över AFs instagram, för att 

berätta mer om vilka vi är och vad vi pysslar med. Följ 

@akademiskaföreningen för att ta del av detta! 
 

Den 6:e och 20:e maj och anordnar utbildningsutskottet 

tillsammans med företaget Aon två utbildningsdagar för andra och 

tredjeårsstudenterna på PA-programmet. Spana in eventet på PiLs 

facebooksida för att läsa mer! 
 

Fler roliga aktiviteter är under planering, så se till att hålla koll på 

våra sociala medier, så missar ni ingenting       

 

 

 

- Ellen Björndotter Hellesöy, genom 
Personalvetare i Lunds styrelse 2021 
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