Varmt välkommen till Högskolan i Gävle!
Vi i studentföreningen Cult&Co är otroligt glada över att just du valt att studera ett program som
tillhör vår förening. Grattis till ditt livs bästa beslut och fantastiskt roligt att du vill vara en del av
vår inspark! Vi förstår att det är många tankar som snurrar i huvudet just nu. För att ta bort en
tyngd från dina axlar, så har vi sammanställt en lista på saker du bör tänka på för att göra din
inspark så enkel som möjligt. Ladda upp med kontanter och börja peppa ordentligt så ses vi den
16 augusti! Vi inleder veckan med en samling i sal 33:302. Flera av oss ansvariga kommer finnas
tillgängliga på plats och leda er till rätt sal.

Att tänka på inför insparken
Under veckans gång kommer vi att besöka Gävles studentpubar. För att komma in på dessa krävs
att du köper kårmedlemskap samt insparksband. Medlemskapet kostar 220 kr/termin eller 349
kr/helår och bandet 200 kronor. Dessa går att skaffa under onsdagen 16/8 och torsdagen 17/8. Ta
tag i en phadder så leder de dig rätt. På studentpubarna säljer de alkohol, läsk och enklare mat.
Dock tar de enbart emot KONTANTER. Ladda upp med kontanter, för att det inte ska bli några
krångligheter. På Club kåren är det däremot endast KORT som gäller, där behöver ni inte tänka
på kontanter.
Det kommer att pågå en hel del aktiviteter under veckan, så oömma kläder är att rekommendera.
Dessutom kan det vara bra att ha med sig en extra tröja, då dagarna ibland kan vara långa och
vädret snabbt kan slå om. ALLT som händer under insparken är frivilligt! Det gäller allt från
lekar till tävlingar och festkvällar. Om man vill hoppa över hela dagar så är det helt okej, men vi
vet att ni kommer ha en fantastisk tid så stanna gärna.
Gillar du Harry Potter kan du känna dig lyckligt lottad; insparkens första kårkväll har nämligen
Harry Potter-tema! Det kommer bli en magisk kväll!

Studentguider
Har du frågor rörande din kommande utbildning? Vill du veta mer om hur det är att studera något
av programmen som berör Cult&Co? I så fall vill vi passa på att informera om studentguiderna
som finns knutna till Kommunikationsprogrammet samt Människa-kultur-religionsprogrammet.
Guiderna består av studenter som pluggar de två berörda programmen och de finns till för att
hjälpa dig med tips och råd rörande de kommande studieåren. De kommer finnas med på

uppropen den 22/8 för Människa-kultur-religionsprogrammet samt den 23/8 när
Kommunikationsprogrammet har sitt upprop.
Studentguide för Kommunikationsprogrammet är:
Sara Helperin
Kontaktuppgifter:
mobil: 073-414 31 86
mejl: sara.kommunikation@gmail.com
Studentguide för Människa-kultur-religionsprogrammet är:
Kimberly Seitola
Kontaktuppgifter:
mobil: 070-979 36 90
mejl: Seitola@live.se
Sara och Kimberly finns tillgängliga för att hjälpa dig med inledningen på din studietid. Vi hälsar
dig varmt välkommen till Högskolan i Gävle! Har du några övriga frågor, tveka inte att höra av
dig på vår mejl:
cultmedlem@gmail.com
Hoppas vi ses under veckan!
Med vänliga hälsningar,
Cult&Co’s styrelse

