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Nyhetsbrev PiL
Mars 2023 

Äntligen är det Mars! Sol, vårblommor, valborg, ölhäng i Botaniska
trädgården och blommande rosa träd är bara några få veckor bort! Det
känns så skönt att vintern är över. PiL har många roliga evenemang
inplanerade i vår så håll utkik efter det! 

Paradiskonferensen 23/2

Personalvetare i Lunds Styrelse 2023

Allahjärtansdags-sitting 15/2 

Vad har hänt sen sist i PiL? 

Alla förtroendevalda i PiL, BiL, KUF och DOXA var inbjudna till en
gemensam konferens, och det blev superlyckat! Vi fick mycket inspiration
från varandra och förhoppningsvis är det en tradition som fortsätter. Dagen
avslutades sedan med en gemensam sittning på Östgöta nation som var
otroligt rolig. 

För att fira kärleken så bjöd Aktivitet utskottet in till en fantastisk sittning på
Västgöta nation. Det sjöngs, det åts, det dracks och det sjöngs mycket mer.
Sittningen avslutades sedan med eftersläp till klubben. Tack till alla ni som
anordnade sittningen! 
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Personalvetare i Lunds Styrelse 2023

PiLs Tour De Padel 2023 - 11/3, kl. 13.00 Annedalsvägen 10
227 64, Lund. 

Missa inte PiLs årliga Padeltunering! En superkul dag med
många tuffa matcher. 

 
Årsmöte -  13/3 kl. 17.30 AF borgen

På Årsmötet väljer vi in nya förtroendevalda till PiL och tackar
av de som har varit förtroendevalda. Till alla som är med i PiL,
och som kommer vara med - tusen tusen tack till er <3 Ni är

stjärnor! 
 

Hitract - från och med 1 april 
Snart kommer PiL börja sälja alla sina biljetter genom appen

Hitract. Det kommer bli så mycket enklare att köpa biljetter och
det kommer underlätta för alla som håller i evenemangen. Så
håll utkik på PiLs sociala kanaler om mer information, men du

kan redan idag ladda ner appen. 
 
 
 

Vad händer härnäst i PiL? 



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/

