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Gott nytt år och god fortsättning alla PiLare! Hoppas att ni har haft en bra ledighet
och att ni inte behövt plugga så mycket över lovet. Nu drar vi snart igång en ny
termin och hoppas alla är utvilade och redo! Vi i styrelsen vill passa på att önska
alla en riktigt fin start på terminen och god fortsättning! Inför januari har vi inte
några evenemang inbokade än, men håll utkik på Facebook och i nästa nyhetsbrev
för att inte missa någonting! Nått som kan vara bra att notera är att under januari
månad kommer omregistreringen av era PiL medlemskap, någonting som är
superviktigt! Mer information kommer komma senare. 

Men först gör vi en liten tillbakablick på December 2022 

Biljardkväll med PiL 9/12 2022
På Paradis Biljard höll Aktivitetsutskottet den 9/12 en biljardkväll! Ett superroligt
initiativ som vi hoppas blir av igen! Vad passar oss PiLare bättre än att hänga lite
mer på Paradis? 

Personalvetare i Lunds Styrelse 2022

Extrainsatt Årsmöte 7/12 2022

På detta extrainsatta årsmötet klubbades bla. propositionen om Paradisbalen in. Ni
kan redan nu se fram emot nästa bal som händer i april... På Årsmötet valdes
dessutom nya generaler in till nästa års nollning! Även flera andra poster valdes in
och utskottet PiL 30 år gick av. Tusen tack till alla er som väljer att engagera er! 

https://www.facebook.com/events/481140390751681/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D


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

Personalvetarbalen 2022 

Den 3 december var det äntligen dags för den årliga Personalvetarbalen! Ett så otroligt
evenemang: god mat, sånger, roliga tal, Göteborgs Nations husband och väldigt mycket
dans! Allt tack vara våra kära Balgeneraler var Louise Andersson, Julia Fröberg och Wilma
Nordström! På nästa sida följer en mini-intervju med Louise, Julia och Wilma, missa inte
det!  

Våra snygga Balgeneraler 2022, Personalvetarbalen 2022

Och såklart med våra snygga Marskalkar 2022, Personalvetarbalen 2022



Vad var roligas med att planera balen? 
Det roligaste med balen var att få göra detta tillsammans! Det var verkligen det absolut
roligaste att få samarbeta med varandra och göra det tillsammans. Och att sedan se allt vi har
planerat under så lång tid bli verklighet under självaste balen var så roligt! Vi är fortfarande så
stolta. 

Vad var svårast i planeringen? 
Det var väldigt många olika moment som skulle klaffa, det var svårt. Det är många bollar i
luften samtidigt. Att göra bordsplaceringen var också svårt, särskilt när folk va bakis och lite
trötta i balgruppen. 

Är det något speciellt ni har lärt er?
Kommunikation och hur viktigt det är att göra saker i god tid. Att vara förbered på att saker
kan ändras in i det sista. Också hur viktigt det är att samarbeta och komplettera varandra i de
rollerna man tar. 

Vad är era bästa partytrick? 

Louise: Mitt partytrick är att jag kan ta 5 Mintu shots utan att bli full haha
Julia: Jag är alltid bra på att behålla lugnet på fest trots när det inte går som man har tänkt
sig. Wilma: Jag kan öppna en flaska öl med tänderna :) 

Intervju med Balgeneralerna  
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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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Hälsningar 
Anna Waldén, Sekreterare,
via Personalvetare i Lunds

Styrelse 2023 

https://www.facebook.com/personalvetareilund/

