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Hej PA-vänner!  

 
Hej PA-familjen! 

 

April-månad är förbi och vi går sakta men säkert mot terminens slut och 

sommaren. Under den senaste månaden har det hänt mycket kul inom 

föreningen som vi hoppas ni medlemmar kunnat ta del av. I början av 

april gick äntligen Personalvetarnas dag av stapeln efter månader av hårt 

jobb, och det blev en väldigt lyckad mässa. Utbildningsutskottet har 

under månaden kommit igång med pluggstugor, där studenter från T1 

och T2 får möjlighet att plugga tillsammans med äldre-kursare. Under 

förra helgen arrangerade även evenemangutskottet finalen av PA på 

Cykel. Eventet blev väldigt lyckat och vi hoppades alla inblandade hade 

en rolig kväll.  

 

Den 12/5 arrangerar idrottsutskottet ett padelevent. Ett tillfälle då vi 

studenter får utmana varandra och se vem som är vassast på padel. På 

grund av restriktionerna har idrottsutskottet valt att ställa in övriga 

aktiviteter, men beroende på hur läget utvecklar sig kan utskottet komma 

att bjuda in till fler event. Håll utkik på Dynamicus Facebook-sida för att 

se vad som planeras!   

 

Den 18/5 är det dags för Dynamicus årsmöte. Styrelsen kommer då 

redogöra för vad vi arbetat med under det gångna halvåret, samt berätta 

om framtida planer inom föreningen. Förutom det ska även nya 

styrelsemedlemmar väljas in inför höstens termin. Som medlemmar i 

Dynamicus har ni under mötet möjlighet att utnyttja era demokratiska 

rättigheter och rösta för att få vara med och påverka föreningen. Tid och 

länk till mötet finner ni i eventet på Dynamicus Facebook-sida, hoppas 

vi ses där! 

 

Den 29/5 går äntligen årets upplaga av PVD-gasque av stapeln. 

Förutsättningarna ser lite annorlunda ut än tidigare år så gasquen 

kommer ske digitalt, men misströsta inte! Projektgruppen har planerat 

något alldeles extra för att det ska bli en minnesvärd kväll. För mer 

information och anmälan finner ni i eventet som är delat på Dynamicus 

Facebook-sida. Denna kväll vill ni inte missa! 

 

Sist men inte minst får ni gärna bläddra vidare för att se vad våra 

samarbetspartners erbjuder oss studenter under maj. Vi i styrelsen vill 

önska er en glad valborg, och hoppas ni får en härlig månad framöver! 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Dynamicus styrelse genom,  

sekreterare Tove Hiller  

 

 

 

 

 

 

 

Tove Hiller 

sekreterare@dynamicus.se 

 

 
 

 



 

 

 
 

                                                                                                                                                                         

Uppdatering från några av våra samarbetspartners 
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Spännande extrajobb med Vision  
Söker du ett extrajobb vid sidan av studierna? Just nu söker vi studentinformatörer som vill 
arbeta extra på ett flertal lärosäten i Sverige, b.la. i Uppsala. Som 
studentinformatör har du en löneutveckling på terminbasis, mycket 
eget ansvar och stor frihet att själv planera din arbetstid. Ett 
utvecklande extrajobb på många olika sätt som dessutom är en bra 
merit för framtiden. 
Arbetet som studentinformatör är ett utmärkt sätt att få in en fot i 
den fackliga världen! 
Läs mer och ansöka idag: https://vision.se/Om-Vision/Lediga-jobb/ 
 
Tar du examen till våren? 
Vad kul, grattis! Kom ihåg att hantera ditt medlemskap i Vision. 
Fortsätter du studera kan vi kostnadsfritt förlänga ditt 
studentmedlemskap. Börjar du arbeta inom Visions 
organisationsområde är det viktigt att uppdatera ditt studentmedlemskap till ett 
yrkesverksamt. Då ingår bland annat: 

• Vass inkomstförsäkring där du som varit studentmedlem får räkna in din tid som 
studentmedlem i kvalificeringstiden. 

• Bra karriärtjänster - mentorsnätverk, CV-granskning och karriärsamtal . 

• Vision Direkt svarar på dina frågor om lön och karriär. Till Vision Direkt kan du höra 
av dig och få personlig rådgivning om allt som rör din arbetssituation – lön, 

kompetensutveckling, arbetsmiljö, varsel, rättigheter och karriär.  

• Som tidigare studentmedlem i Vision kostar hela första året som yrkesverksam 

endast 100kr – en grym deal!  

Tillsammans är vi starka - ju fler vi är desto mer kan vi påverka lön och arbetsvillkor på just 
din arbetsplats. Läs mer: https://vision.se/medlem/  
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