
Om det är oktober så vankas det såklart Oktoberfest! Den 22 oktober hade aktivitetutskottet
anordnat en fantastisk Oktoberfestsittning på Östgöta Nation som vi sent kommer att
glömma! En superrolig kväll med massor av lekar, skratt och nya vänner! Man vet att man bor
i Lund när det enda man ser under Oktober månad ute på klubbarna är massa dirndls och
lederhosen! 
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Nyhetsbrev PiL
Oktober och November 2022 

Den 19 oktober hade PiL Föreningsmöte och många nya valdes in! Superroligt tycker vi det är
att se så många ettor engagera sig. Tusen tack till alla som har klivit av och tack till alla nya för
att ni vill engagera er! 

Förutom många nya inval i både utskott och i styrelsen har vi bytt Ordförande och Vice. Tusen
tack till för ert engagemang; före detta ordförande; Maja Kallin och före detta Vice; Klara
Grenert som nu går av. Ni har gjort att sånt fint jobb för föreningen!

Ny ordförande är Agnes Enterman och ny Vice är Erika Kalnak Jönsson. Vi är alla övertygande
om att ni kommer gör ett minst lika bra jobb! Det ska bli så spännande att se vad alla nya i
både utskott och styrelse kommer med för roliga idéer! 

Föreningsmöte 19/10

Hej alla PiLare! Hoppas att ni har det bra i höst-mörkret och att ni har det roligt! I Oktober och
November har det varit full rulle i PiL! Häng med på var som har hänt i PiL och läs vilka
evenemang som anodnars i december! På sida två finner du även sammanfattat tips från HR-
chefer inför framtiden, missa inte det!  

Oktoberfestsittning 22/10 
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PiL fyllde 30 år - Jubileumssittning 5/11 

HR Panel med PiL 30 år. Spaningar, HR - nu och i framtiden 18/11 
Tillsammans med universitetet, programansvarig Maria Löfgren Martinsson och aktörer
från arbetslivet höll Utskottet PiL 30 år den 5 November en HR-panel! Drygt 100 av PiLs
medlemmar var närvarande. En eftermiddag fylld av spaningar, mingel, och många smarta
frågor från publiken! Tusen tack till alla som medverkande och till alla som deltog! 

Medverkande:
Karin Cedwall, HR-chef, Skånes universitetssjukhus
Marie Härstedt, HR-direktör Lunds universitet
Sara Milesson, VP HR, Trelleborg Industrial Solutions
Jacob Nilsson, Organizational Developer/People, Culture & Strategy, Nilssongruppen
Anna Nordén, HR-direktör, Lunds kommun
Inledare/moderator: Maria Löfgren Martinsson, universitetslektor, programansvarig för HR-
programmet

De medverkande HR-chefernas bästa tips:

Våga be om hjälp! Använd dina kontakter och var inte rädd att fråga din mentor, bekanta
eller medstuderande om hjälp. Frågan är alltid fri! Ett samtal eller ett Linkedin
meddelande är så lätt och kan göra stor skillnad för dig. 
Tänk inte att du ska få ditt drömjobb direkt, säg inte nej till att jobba bara för att det inte
är exakt vad du hade tänkt dig. Rätt vad det är leder det till ett nytt jobb som är närmare
din målbild. Det är bara bra att få erfarenheter av hur många olika organisationer
fungerar! 
Engagera dig utanför studierna! Oavsett om det är ett extra jobb, student-engagemang i
nationer/föreningar eller volontärarbete är det guldvärt att ha med på ditt CV! Extra
engagemang är någonting arbetsgivare kollar mycket på. Dessutom kommer du lära dig
så mycket och ha väldigt roligt av att vara engagerad på något sätt. 

1.

2.

3.

Den 5 november var det äntligen dags för att fira att PiL fyller 30 år! Ja, må hon leva! Ja,
må hon leva! Ja, må hon leva uti hundrade år! Detta firades med en jubileumssittning på
Lunds Nation. En superrolig kväll med super god mat, mycket sång och sedan en
hejdundrande klubb. 



Vad händer härnäst? 

Extrainsatt årsmöte PiL HT22, 7/12, 17.30, Sociologen Hus G 
Ytterligare några poster i PiL ska tillsättas och PiL 30 år ska tackas av. Även proposition
till stadgeändringar kommer att behandlas. Missa även inte att Posten Paradsibalen
kommer utlysas via golvnominering, en chans att få planera en bal med representanter
från KUF, BiL och Doxa. Läs mer på Facebook 

Personalvetarbalen 2022, 3/12, 18.00, AF-borgen 
Den årliga Personalvetarbalen tar plats på AF borgens festvåning lördag den 3:e
december! En kväll som jag tror alla ser väldigt mycket fram emot! Detta vill man
absolut inte missa. Sätt på dig din finaste klänning eller frack, lägg bubblet på kylning
och så ses vi där! 

Bilder från Personalvetarbalen 2021 

Hälsningar 
Anna Waldén, Sekreterare,

Personalvetare i Lunds Styrelse
2022 

Detta nyhetsbrev skickas ut till medlemmar i Föreningen PiL - Personalvetare i Lund, samt andra intressenter med syftet att hålla
dem uppdaterade om våra projekt och evenemang. Kontakt: info@personalvetareilund.se — www.personalvetareilund.se

Biljardkväll 9/12, 19.00, Paradis Biljard
Gör er reda för en supertrevlig kväll! 5 biljard bord är bokade för kvällen på Paradis
Biljard i Lund. Håll utkik i PiLs kanaler för mer info och anmälan. 

https://www.facebook.com/events/702932678017368/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D


Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Tveka inte att höra av dig
till info@personalvetareilund.se så svarar vi så snabbt vi

kan. Du kan även såklart kontakta enskilda
styrelsemedlemmar, se personalvetareilund.se för

kontaktuppgifter. 
 
 

Glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram där vi
löpande publicerar rolig och viktig information!

 
 Instagram @personalvetareilund och  

@aktivitetutskottetpil
Facebook Föreningen PiL -

Personalvetare i Lund
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