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Nyhetsbrev PiL
Februari 2023 

Hoppas ni har det bra i Februari-rusket! Snart nalkas våren, vi måste bara ta oss
igenom en sista månad. Som tur är har PiL mycket roliga sakar planerade under
Februari! Missa inte heller att i detta nyhetsbrev finns det en intervju med PiLs
kära Ordförande och Vice Ordförande, detta hittar ni längre ner. 

Paradiskonferensen 23/2

Alla förtroendevalda i PiL, BiL, KUF och DOXA är inbjudna till en gemensam
konferens för att inspirera varandra, lära känna nya ansikten och skapa
förutsättningar för att etablera ett större samarbete mellan föreningarna. Dagen
kommer senare att avslutas med en gemensam sittning på Östgöta nation. En av
alla fördelar med att vara aktiv i PiL! 

Personalvetare i Lunds Styrelse 2023

Missa inte att fira Alla hjärtans-dag med PiL! Vi har så mycket kärlek för vår fina
förening och detta ska vi såklart fira med en sittning. Gör er redo för en kärleksfull
och händelserik kväll på Västgöta Nation den 15/2! 

Allahjärtansdags-sitting 15/2 

Vad händer härnäst i PiL? 

Biljettsläpp Paradisbalen 1/3 

Den 13 april 2023 anordnas för andra
gången PARADISBALEN - en
gemensam vårbal för föreningarna
KUF, PiL, BiL och Doxa! Missa inte
Facebook evenemanget som nu
ligger uppe, och missa inte heller
biljettsläppet den 1/3! 



Ordförande är Agnes  Enterman och Vice Ordförande är Erika Kalnak
Jönsson. Tusen tack för allt ert jobb! 

Vad är roligast med att ha er post?
Agnes: Roligast skulle jag definitivt säga är att få vara med och ha insyn
i allt som händer i föreningen! Lite som att vara spindeln i nätet och
kunna komma med stöttning och idéer.

Erika: Jag tycker det är kul att få en inblick lite "bakom kulisserna" och
att få vara med och påverka. Sen är det såklart också kul att man får lära
känna en massa nya härliga människor.

Var har du lärt dig?
Agnes: Jag har lärt mig hur viktigt det är med god kommunikation och
hur det överlag är att driva en ideell förening. Men även också att tyvärr
behöva ta svåra beslut ibland.

Erika: Jag har fått en större inblick i föreningen och alla utskott. Jag har
aldrig organiserat studiecirklar tidigare så det är en ny erfarenhet, jag
känner att jag har växt med ansvaret och jag ser fram emot att lära mig
ännu mer framöver.

Vad är du taggad på att implementera i PiL?
Agnes: Jag är supertaggad på Paradiskonferensen med sittning för våra
förtroendevalda som ska hållas nu den 23 februari! Att hålla detta
evenemang med de andra föreningarna var ett av mina mål som
ordförande, så det ska bli riktigt kul. 

Erika: Vi jobbar på att införa en smidigare plattform för exempelvis
medlemsregistrering, event, biljettköp mm.  det hoppas jag blir en
succé.
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Hur skiljde det sig era poster i verkligheten mot hur du tänkte att det skulle
vara?
Agnes: Det skiljde sig inte jättemycket från hur jag hade tänkt att det
skulle vara, så jag vet faktiskt inte.

Erika: Det stämmer ganska bar överens med hur jag förväntade mig att
det skulle vara. Jag har varit med i styrelser tidigare så jag hade lite koll
på vad det innebar sedan innan. Däremot har jag inte varit med i en
förening med utskott på det sättet som det är i PiL, här behöver man ha
övergripande koll på allt, det är superkul!

Varför sökte ni till era poster?
Agnes. För att jag ville fortsätta vara med i och utveckla föreningen,
men mer från grunden och då kände jag att denna posten skulle passa
mig bäst. 

Erika: Jag sökte inte posten själv utan blev nominerad. Jag var lite osäker
på om jag skulle tacka ja först eftersom jag var rädd för att ta mig an för
mycket, men det har funkat superbra och jag är så nöjd med beslutet jag
tog.
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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/

