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Ny termin, ny nationstidning i din hand. För våra nya
nationsmedlemmar är det kanske första gången du håller
i denna tidning, och du har kanske klarat din första tenta.
För våra äldre medlemmar har det nya året märkts av
genom en Sylvestergasque, men seminarier och nationsliv
rullar på som vanligt. Oavsett vad din situation är har du
genom att öppna detta ex av Ghasetten sagt till dig själv:
Jag förtjänar en stund av vila från studier, nu vill jag se vad
som sker på vår kära nation!
Detta exemplar bjuder på nytt intressant material. Läs
om hur det är att springa med GHIF, eller är det med
föreningens ordförande Per Elfberg man springer? Är
du inte den idrottande typen kanske vårt reportage
om inspektor Samuel Ödmann är intressantare
– Han lämnade inte sängen på 37 år!
Är du sugen på att höra hur det är att engagera sig på
nation? Vi har i detta nummer ett inslag med intervjuer
med terminens klubbverkare, samt en artikel om hur

Henrik Klarén
Redaktör

funktionärshelgen var. En helg med både jobb och fest,
båda viktiga delar av livet i allmänhet, men nationslivet i
synnerhet! Är du sugen på att engagera dig, sök poster på
nationen! De två sista sidorna i detta nummer finner du alla
nationens poster samt en kallelse till landskap. Landskap är
landskap, och landskap är bra som vi säger här på GH-nation
– Någon post kanske är perfekt för just dig?
Detta nummer är delvis på engelska, dels för att spegla
den nya demografiska situationen på vår nation då
antalet internationella studenter som är medlemmar har
ökat radikalt. Det speglar även Ghasettens redaktion, då
förutom jag själv och Johan även har Rachael som hjälpt
till otroligt mycket! Vi är glada att redaktionen växer!
Tack för oss, njut nu!
Med vänliga hälsningar,
Henrik Klarén & Johan Wistedt
Redaktörer på Ghasetten

Johan Wistedt
Redaktör

Rachael Lee Asbell
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Förste Kurator
Hej alla medlemmar,
Välkomna till en ny termin på GH!
Extra välkomna vill jag förstås hälsa alla nya studenter av vår
nation, recentiorerna, som nu fått ert allra första nummer av
vår nationstidning Ghasetten i er hand.
Jag hoppas att ni har haft en trevlig välkomstperiod på nationen
och tagit chansen att delta i flera av våra recentiorsaktiviteter
och tillställningar. Om inte så är ni självfallet precis lika
välkomna till Trädgårdsgatan närhelst det passar er! Det har
i alla fall varit fantastiskt kul att få träffa er som deltagit i
mottagning och gasque och jag hoppas att ni fortsätter komma
tillbaka till GH även framöver. Vi vill nämligen förgylla just
er studietid med nya vänner, kunskaper och gemenskap!
På nationen hittade jag själv mitt sammanhang för min
studietid. Som recentior gick jag med i GH-kören och fick
snabbt lära mig mycket om student- och nationslivet. Någon
termin senare fick jag mitt första ämbete på nationen och sen

dess har jag
varit fast. Det
var
också
därför
jag
efter avklarad
examen valde att
hålla mig kvar på GH
och göra mitt kuratorsår.
Möjligen låter det märkligt i dina öron recentior, och mer
bekant i andras, att studietiden faktiskt kan gå alldeles för fort
ibland!
Så ta vara på din studietid, ditt nationsmedlemskap och på
GH! Att ta vara på GH ska i alla fall jag se till att göra under
detta år, och 2018 som kommer att bli ett himla roligt år på
nationen har precis bara börjat!
Sara Taxén
Förste Kurator

Andre Kurator
Hej alla nationsmedlemmar,
Välkomna till 2018. Jag hoppas att julledigheten och
festdagarna har varit helt fantastiska! Än mer hoppas jag att
kommande termin ska bli bättre och hur kan det inte det
när vi väntar på de tre V:n (Vårbal, Valborg och Värme)!
När jag nu längtar så mycket till våren är det omöjligt att
inte fundera över att hösten bara har gått. Sex månader
in på arbetet som andre kurator känner man att man
har börjat verkligen har börjat lära sig allt och så inser
man att det redan är dags att fundera på överlämning!
Kanske börjar du, som jag, närma dig ditt slut i Uppsala.
Då är det definitivt dags att njuta av allt till fullo den
här terminen! Innan nationen öppnar sina portar för
att servera Ghlassiga drinkar under kval- och valborg
samt leda alla nationsmedlemmar i styrdans under en
vårbalshelg, finns det mycket annat du inte får missa.
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Hjälp mig att
knalla in
på våren
genom att
dansa med
reccar
på
reccegasquen,
gå
på
en
fantastisk
temafest
(marsgasque)
eller gå med mig på den fest jag mest längar till
(sångboksgasquen i april) och sjung med mig:
”Än en gång däran, systrar/bröder, än en gång däran…”
Snart välkomnar vi våren!
Aukje de Boer
Andre Kurator

Tredje Kurator
Hej kära läsare så här i reccetider!
Jag tänkte att jag skulle prata lite om vad vi har för idéer om
stora pubar och lite annat kul som man kan se fram emot i
puben under terminen.
Vi har i februari tänkt att ha en pub med tema Chinese
new year vilket jag ser fram emot, tanken är att den ska ske
lördagen den 17 februari. Planerandet med mat och dryck
för eventet är i full gång.
För mars har vi pratat om att ha en storpub med tema
Kalifornien. Detta tror jag kommer bli något utöver det
vanliga då vi har en del personer från just Kalifornien som
ska sätta meny och dryckesutbudet för kvällen. Så jag kan
rekommendera att besöka oss dessa två kvällar.

Jag kan även
tipsa om att
besöka vår
pannkaksbar
någon
gång
under
denna
termin. Vi har en ny
meny med nya pannkakor
som kan tillfredsställa alla. Så kom och drick en kaffe och
ät på våra goda pannkakor med trevligt sällskap och sätt lite
guldkant i vardagen.
Vi kommer även under terminen ha lite nya saker på
pubmenyn, så att folk kan få prova nya läckerheter under
terminen, framför allt för de som är veganer kommer de att
finnas nya och roligare alternativ som man kan mumsa i sig.
Er kära Tredje kurator
Martin Palmqvist

Dessa är de två stora temapubarna som vi har inplanerade i
dagsläget men vårt mål är att ha minst en i april och i maj.

Hovmästare
Hej alla glada!
Nytt år, nya uthyrningar som det gamla talspråket lyder.
Mitt namn är Carl och är nationens Hovmästare. En annan
titel skulle även vara uthyrningsansvarig. Jag kommer
aldrig glömma under nyår på Sylvestergasquen när jag gick
på som Hovmästare. Minuterna efter tolvslaget när alla
fortfarande tjoade och tjimmade föll det på min lott att styra
det efterföljande släppet, det var galet och härligt på samma
gång.
Vad gör en Hovmästare annars då? När jag inte hovar släpp
sitter jag antingen och svarar på förfrågningar om våra
lokaler eller räknar nitiskt våra bestick och glas, eller vid få
tillfällen när jag inte själv jobbar, få gå på andras gasquer och
representera mitt ämbete. Det är livet som Hovmästare på
GH nation.
Vad finns att se fram emot denna termin då? Till att börja med
har vi Reccegasquen den tionde februari för alla nya studenter,
och som dessutom är ett samarbete med våra grannar Östgöta

nation och
Västgöta
na t i o n,
det kommer
bli superkul!
Lite längre fram i
vår har vi massa roliga
grejer: Marsgasque, allt som har med Valborg att göra, 1 majmiddag och mot slutet av terminen den klassiska Vårbalen.
Det kommer bli mycket hektiskt men också hur bra som
helst. Mycket att se fram emot med andra ord!
Om ni har några frågor eller funderingar om vad jag sysslar
med, vill prova på att jobba som servis på en disputationsfest
eller examensmiddag är det bara att höra av sig till mig,
ingen förkunskap krävs! Numera huserar jag på mitt kontor
två trappor upp tillsammans med Andra kurator, Aukje, det
är bara att komma förbi!
Mycket kärlek från Hovmästare
Carl von Zweigbergk
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Hembygdstips! I år fick Gävle 100 000 invånare
och firade det genom att låta Gävleborna nominera
personer som betydde Gävle för dem. Detta
resulterade i en utställning med 100 Gävleprofiler
som nu går att se på Gasklockorna i Gävle. Med på
utställningen finns bland andra Gästrike-Hälsinge
nations hedersledamot Lars-Åke Wilhelmsson. Är ni
i Gävlekrokarna såhär under julledigheten så passa
på att kolla in den!
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För mer bilder,
kika in på GH:s
instagram:
@ghnation

Funktionärshelgen VT 18
Text: Emil Dahlöf

Andre kurator Aukje de Boer vinkar till mig inifrån
bilen. Jag skuttar fram över gatan och kastar in min
något för stora väska i baksätet. Jag sätter mig i framsätet
och skäms lite, hon har ju behövt åka hit bara för att
hämta mig. De andra kom redan i morse. Extra pinsamt
är det att jag trodde att funktionärshelgen var i Ekeby
i Uppsala. Den skulle istället visa sig vara i Ekeby
som ligger i Östhammar. “Inte gör det väl något att
jag tar lite sovmorgon, jag kan ju i princip cykla till
funktionärshelgen, HÄHÄ” tänkte jag i morse. Vad kass
jag är.
Aukje verkar dock inte tycka det! Hon är, på klassiskt GH-vis,
superglad och trevlig när jag hoppar in i bilen. Precis så är
också resten av GH-funktionärerna när jag kliver in på Ekeby
bygdegård. Stämningen är avslappnad och mysig och jag
snackar skit med uthyrningsansvarig Carl von Zweigbergk i
20 minuter. Det här verkar kunna bli en väldigt bra start på
en ny termin.
Och en sån termin det kommer bli! Så småningom rasar
klubbverket in i stora salen på bygdegården. De har suttit på
övervåningen och planerat verksamheterna för terminen. De
berättar om flera nya temapubar samtidigt som de några av
de gamla kommer leva kvar. Det verkar också som att antalet
temapubar kommer vara flera än någonsin!

Pannkaksverket är verkligen inte sämre, och snart framkommer
det att deras diskussioner om menyn till pannkaksbaren sånär
övergick i handgemäng. Pannkaksverket förklarar att man kan
vänta sig både tradition och innovation i pannkaksväg den
här terminen och att konceptet med både “gopannkakor” och
“matpannkakor” finns kvar (gopannkakor innebär alltså att
pannkakorna är mer som fika eller dessert, jämför “gofika”).
Snart drar en högst allvarlig omgång kurragömma igång.
Funktionärer, klubbverk och heltidare springer det snabbaste
de kan ifrån den som blivit utsedd att räkna och snart faller
en tystnad över bygdegården. Här och där hörs skratt när
folk blir hittade och plötsligen utbrister någon “Det luktar
Henrik här inne!”
Det är dock inte bara lek och bus som förekommer i
Ekeby Bygdegård. Det diskuteras både diskriminering och
alkoholkultur. Det tas också foton på alla fina funktionärer
som med sitt snille och hårda arbete kommer föra Gästrike
Hälsinge nation till nya framgångar den här terminen.
I övrigt innehåller helgen tacos, enhörningar, pandor,
bastu, snöbollskrig inomhus och dans i Östhammars hetaste
dansgeometriska figur. Helt vanliga grejer om man råkar vara
funktionär på Uppsalas bästa nation!
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Samuel Ödmann

– Den sängliggande inspektorn
Text: Henrik Klarén

På Uppsalas studentnationer finns det många porträtt, av mer eller mindre kända, men alla ofta viktiga personer för
nationerna. En av de personer som hänger på flest väggar – och nu även fått en tydligare plats på det nya 1Q-3Q-kontoret
– är Samuel Ödmann. Ödmann var en av vår nations mest minnesvärda inspektorer, med all rätt, då hans livshistoria är
väl underhållande. Ghasetten har grävt djupare i den fascinerande historien om den sängliggande inspektorn.
Samuel Ödmann föddes i Växjö i Småland, där han gick
och vid 18 års ålder skrevs han in vid Uppsala universitet
för att studera grekiska, orientaliska språk och sedermera
zoologi och botanik. Denna underliga ämneskombination
gjorde det möjligt för honom att bli en av Carl von Linnés
lärjungar. Han subventionerade sina studier genom att jobba
som informant i Delsbo. Hur hans studier gick ihop med att
läsa fyra ämnen parallellt samt ha ett arbete på en relativt
avskild plats i en tid utan tåg och bil är för redaktionen ett
mysterium, och klarare blir det inte när han även låter sig
prästvigas som 23-åring.

1811 påbörjades arbetet med rationalisering som resulterade
i enandet av Gästrike och Hälsinge nation. Han var främst
omtyckt av hälsingarna med sin bakgrund som informant i
Delsbo, och hade erfarenhet kring hur livet på landsbygden i
Hälsingland kunde te sig, ett ämne som han även passade på
att skriva avhandlingar om.

Han flyttade till Värmdö då han fick sin prästtjänst 1780. Väl
där passade han på att skriva artiklar till akademien om allt
ifrån fiskljusar, sälar och näbbmöss, de lokala meteorologiska
väderförhållandena. Han passade även på att skriva en
avhandling om urbefolkningen i Kamtjatkas seder och bruk
– En plats han aldrig besökt.
1792 fick Ödmann kraftig feber, och blev transporterad till
Uppsala sängliggandes. Sjukdomen han ådragit sig hävdade
han bestämt var malaria, men var troligtvis borrelia. Det
stora problemet för han själv och hans omgivning var dock
att han i samband med detta utvecklat en stark fobi för kyla.
1799 blev Ödmann professor i teologi. De studenter som
kom förbi hans lägenhet för att ha seminarium(ja, detta var
en nödvändighet då inspektorn inte kunde lämna sängen)
har sagt att det var de allra trevligaste då Ödmann var en
av de mer humoristiska teologiprofessorerna vid tiden, men
samtidigt de värsta, då rumstemperaturen var obehagligt hög
och rummet var fyllt av smog av professorns kedjepiprökande.
Fick Ödmann brev var dessa tvungna att värmas upp innan
han kunde ta dem i sin hand, och när han tilldelades medalj
då han blev antagen i Nordstjärneordern, var även denna
medalj tvungen att värmas upp. Hans sista 37 år i livet var
han sängliggandes omsluten av en filt, vilket förklarar att
Ödmann som ensam avporträtterad inspektor är liggandes.
Från 1806 skapade han en trend där han själv blev inspektor
för en massa nationer för att sedan slå ihop dem – kanske blev
arbetsbördan för stor med för många? Fjärdhundra nation
slog han ihop med Uplands nation, och mellan 1808 och
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Strax före sin död 1829 blev han även inspektor för den
första nation han hade koppling till - Smålands nation. För
Gästrike-Hälsinge nation är han dock fortfarande känd som
den som enade oss! På jubileumet 2011 uppmärksammades
han stort, där en sång skrevs till hans ära, med de avslutande
raderna:
”Samuel Ödmann först genom åren
ledde oss an fast han frös där på båren.
Se’n har det följt decennier många,
allvar, studier, fröjder och fest! ”

GH nations pub

Välkomna till
MÅNDAGAR I GHUBEN
KLV

gäller alla medlemmar i GH
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Hösten 2017
KLV
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KLV
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Meet the Clubworkers:
Making your burgers and fries, pouring your beer, serving your wine
at the gasques and even cleaning the bathrooms; clubworkers do a
lot in maintaining and running the day- to - day operations at GH.
Being a clubworker means a lot of late nights that run into early mornings,
it means maintaining a lot of responsibilities and a tight schedule for a volunteer
position. Though it is a lot of hard work, the clubworkers at GH love their positions at the nation. Being a clubworker means being apart of a great organization
that seeks to provide the best student life experience that it can to the students
at Uppsala University. It also means beloning to the Gästrike- Hälsinge family,
which is worth all the work in itself.
A clubworker’s responsibilites include running the daily pub, working all
the gasques and slepps and cleaning the house at the montly cleaning days. The
unsung heroes of the nation who will always be there making sure the nation
runs smoothly, and that all our
guests have a wonderful
time. Here are your GH
Clubworkers:
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Name: Oskar Lidin
Title: Pubmaster
Favorite Memory: Playing Secret

Mussolini during Klubbverkshelgen.
Why I became a Clubworker: Because
I got voted down as a pancake host.
G or H?: H.
Major: IT Civil Engineering.
Where are you from?: Uppsala.

Name: Louise Keinström
Title: Clubworker
Favorite Memory: That must be the

 uccegasque last semester, great food and great
L
company!
Why I became a Clubworker: I wanted to
be more active in the nation.
G or H?: Both.
Major: Literature.
Where are you from?: Boden (in the northern part of Sweden).

Name: Jesper Borglund Vannebäck
Title: Barmaster
Favorite Memory: My first clubworker
meeting.

Why I became a Clubworker: The last 3Q

asked me.

G or H?: Norrland.
Major: Electrical Engineering.
Where are you from?: Skellefteå.

Name: Rachael Lee Asbell
Title: Clubworker
Favorite Memory: I don’t have just one, I

have many. The people here are awesome and
so welcoming.
Why I became a Clubworker: I became a
clubworker in order to become involved at a
nation while on exchange here in Sweden.
G or H?: Both.
Major: Global Studies and Maritime Affairs.
Where are you from?: Escondido, California.
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Name: Amrit Preet Kaur
Title: Clubworker and Flag Holder
Why I became a Clubworker: I became a

clubworker because I wanted to work with great,
awesome friends I knew before, and also learn
more about the kitchen. I want to become a
kitchenmaster in the future.
G or H?: Definitely Gästrikland even though
I’m from Stockholm.
Major: Bachelor’s degree in Hindi with a
specification in political science.
Where are you from?: Stockholm.

Name: Patrick Jacobs
Title: Clubmaster
Favorite Memory: The KMK Gasque.
G or H?: Gästrikland.
Major: I am becoming a gymnasium history

teacher, though I might add math or social
science to it.
Where are you from?: I am actually from
a small place called Forsbacka, in between
Sandviken and Gävle.
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Name: Anna Rumetshofer
Title: Clubworker
Favorite Memory: My first after- cleaning day

dinner last summer. I was the only new one,
sitting between my now friends who I didn’t
know at all back then, lit candles, amazing food
and singing all these new songs in a language I
could not speak. And still, everybody made me
feel like home.
G or H?: It’s a clear ö for me. (Österrike)
Major: Economics.
Where are you from?: Vienna, Austria.

Name: Victoria Steffen
Title: Clubworker
Why I became a Clubworker: I became a

clubworker because I wanted to get involved
while on my exchange, it was something I
could do to meet Swedes.
G or H?: Gävle.
Major: Media and Communications.
Where are you from?: California Love.

PANNKAKS
BAREN
Reklam
American pancakes and fika!

EVERY SATURDAY 11-15
AT GH NATION
NO NATIONCARD REQUIRED
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A Brief Look At GHIF
It’s Thursday at 19:05, and a group of ten students are
standing outside of ICA Folkes. The students are from the
aroud theworld: California, Italy, Netherlands, Slovakia…
some are from Hemlänen, and one poor guy is from
Enköping. It’s a mix of people standing outside one of the
most expensive grocery store in Uppsala in running tights.
They have gathered to go running, and should have left five
minutes ago, but they are waiting for their leader.
“Is Per late again?”
Per, the leader of their pack, is not only a well-known GH
personality, he is also the head of GHIF – the sporting
group at Gästrike-Hälsinge nation. You’ll never know who’ll
show up to the running sessions, but the group never leaves
without Per!
Fifteen minutes later, while the runners have been talking
about all the fun happenings at the nation, rumours about
the last sauna-party, and who is actually going to the song
book gasque, Per finally shows up riding a bike. Everyone
knows he lives a two minute walk from the grocery store, but
they are more than forgiving when he explains to everyone:
“Sorry I am late, I had to do some laundry.”
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The group does not care. Per is a friend, and doesn’t need an
explanation, they would have waited all night if necessary.
Per continues to explain that tonight’s session will be a nice
run in Stadsskogen. The snow has finally melted away so the
running should be great. The group leaves directly and runs
towards the forest. The tempo is divided, some go fast, some
go slow, everyone is running as they like and split up in pairs
to keep talking. Running with this group is not about setting
records or winning, it is about meeting people and making
friends.
Some of the newly arrived international students react when
the cars wait for the runners at an intersection, and Per
is happy to explain why. There is so much to learn about
everything while running in this group. The explanation is
long and wanders from everything from political decisions
in 1967, insurance policies that differ from other European
countries, to more sociological stories about Swedes being
afraid of disputes. You could never guess that Per is an
engineer student.
When the pack arrives to the forest it is realized that even
though the snow is gone, the ice is not. People are making
fun of the fact that they tried out ice skating with GHIF just a
couple of days before, and could use their newly learned skill
now. It is in the end decided by the group to find another

route. While searching, the talking keeps going. The yoga is
about to start up this weekend, who will join, and who will
try it for the first time? The yoga classes are held by a law
student named Olivia, and has brought a lot of people to GH
during the hours when the pub is not open.
The running takes a weird loop around Kåbo, and some girls
get lost but find the group again. Some decide to take an

extra lap around the castle. Per runs away to find them! It is
decided that the group has been running enough. It is time
to go to the sauna.
Studentvägen 32 is the place to be at this point, about an
hour after the running started, the house sauna is now filled
with GHIF-people. Some of them are new to Sweden, and
this is their first time in this warm room, while some just
went running in order to join in on the post-session
sauna! The discussions during running keeps
going – everything from questions about student
life in Uppsala, nations, GH and GHIF to deep
philosophical topics is brought up. And Per is more
than happy to explain!

Things to do with GHIF:
Running every thursday
Yoga every sunday
Watch bandy games
Various outdoor life activities
In the spring:
Ultimate Frisbee, Volleyball
Meet Per
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HÄRMED KALLAS GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATIONS
MEDLEMMAR TILL VÅRTERMINENS
FÖRSTA LAGTIMA LANDSKAP PÅ NATIONEN
TISDAGEN DEN 27 FEBRUARI 2018 KLOCKAN 18:00.
Bland annat ska följande behandlas:
VAL AV ANDRE KURATOR HT18-VT19
VAL AV TREDJE KURATOR HT18-VT19
VAL AV KÖKSMÄSTARE HT18
Fullständig föredragningslista kommer att anslås på nationens medlemstavla senast
fredagen den 23 februari. Hjälp gärna valnämnden att finna lämpliga kandidater till de
poster som ska väljas. Särskilda anmälningslistor sitter på anslagstavlan. Det går även att
använda sig av institutet enskilt landsmannaförslag.
ENSKILT LANDSMANNAFÖRSLAG
Innebär att alla nationsmedlemmar har rätt att föreslå kandidater till de poster som ska
väljas. Förslag måste lämnas till Förste kurator senast en vecka före landskapet.
ÄRENDE PÅ FÖREDRAGNINGSLISTAN
Alla nationsmedlemmar har rätt att få ett ärende upptaget på föredragningslistan om
man lämnar in förslaget skriftligt till Förste kurator senast en vecka före landskapet.
LANDSKAPSSEXA
Efter landskapet bjuds det på MAT, DRYCK OCH TREVLIGT UMGÄNGE.
Glöm inte att ta med nationskort och ID-kort.

VARMT VÄLKOMNA!
Sara Taxén
Förste kurator
Uppsala 29 januari 2018
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Funktionärer och Ämbetsinnehavare
VT18
Heltidare, klubbverk och funktionärer
Förste kurator
Andre kurator
Tredje kurator
Hovmästare
Inspektor
Proinspektrix
Nationskaplan
Barmästare
Klubbmästare
Klubbverkare
Klubbverkare
Klubbverkare
Klubbverkare
Klubbverkare
Klubbverkare
Söndagspubvärd
Pannkaksvärd
Pannkaksvärd
Pannkaksvärd
Pannkaksvärd
Bibliotekarier
Bibliotekarier

-

Redaktör
Redaktör
Krönikör
Fotograf
Fotograf
Internationell sekreterare
Internationell sekreterare
Marskalk
Fanbärare
Vice Dito
Nationsvärdinna
Nationsmusiker
Nationspianist
Sånganförare
Sånganförare
Datorförman
Datorförman
Arkivarie
Antikvarie
Nationstekniker
Nationssekreterare
Miljöfunktionär

Sara Taxén
Aukje de Boer
Martin Palmqvist
Carl von Zweigbergk
Anders Virtanen
Ylva Hasselberg
Nadja Elhousny Nygårdh
Jesper Borglund
Patrick Jacobs
Rachael Asbell
Amrit Kaur Bhandal
Louise Keinström
Oskar Lidin
Anna Rumetshofer
Victoria Steffen
Emil Eriksson
Helena Cornu
Imane Hassani
Kimiko Nakayama
Emma Vandenbroeck
Veronika Bosakova
Erik Skogh

-

Henrik Klarén
Johan Wistedt
Emil Dahlöf
Raviteja Inturi
Anna Stepanova
Tove Molin
Rhianna Rees
Karin Hemlin
Amrit Kaur Bhandal
Erik Skogh
Johanna Rystedt
Oscar Byström
Jobin Borhan
Sofie Berglöf
Olle Djerf
Christopher Häll
Alexander Christiansson
Anna-Linnéa Åsblom
Matilda Gauffin
Johan Wistedt
Johanna Rystedt
Rhianna Rees

Nämnder och styrelsen
Valnämnden

-

Henrik Klarén (Ordf.)
Styrelsen
Ludvig Nilsson
Johanna Rystedt
Johan Wistedt
Hampus Brunnberg
Alexander Christiansson
Emil Eriksson

-

Johan Wistedt (Ordf.)
David Mattsson
Ludvig Nilsson
Leona Mittermayer
Emil Eriksson
Emma Strandqvist

-

Ulf Cigén
Anders Franck
Peter Skogqvist
Kåre Eriksson
Svante Nilsson
Malin Dahlén
Pernilla Eklund
Tobias Berglund

Marknadsföringsnämnden - Raviteja Inturi

- Tove Molin

Ekonominämnden
Kulturnämnden

-

Disa Hasselberg
Oscar Byström
Matilda Gauffin
Anna-Linnéa Åsblom
Bo G Hall
Sandra-Marie Eriksson

Stipendienämnden - Egil Mattsson (Ordf.)
-

Johanna Rystedt
Sandra-Marie Eriksson
Pernilla Eklund
Ludvig Nilsson
Johan Wistedt
Svante Nilsson
Aukje de Boer
Johanna Öberg
Erik Skogh
Hampus Brunnberg
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Kalendarium
Februari
10 –
Reccegasque
18 –
Städdag
27 –
Landskap

Mars
9–
Marsgasque
11 –
Städdag
26 –
Påskpub (t.o.m 2 april)
April
6–
Sångboksgasque
22 –
Städdag
29/30 –
Ghlassborg
Maj
1–
Majmiddag
8–
Landskap
10 –
Personal & Reccefest
26 –
Vårbal
31 –
Städdag

