Välkommen till Civilingenjörsprogrammet och SEKE!
Och även till Karlstads universitet, vi heter Julia och Sandra och är ordförande respektive vice
ordförande i Civilingenjörernas förening SEKE och vi hoppas tillsammans med vår styrelse på att vi
skall få flera bra år tillsammans!
SEKE är en förening som startades 1975 och till oss hör civilingenjörsutbildningar mot
Datateknik, Energi-och miljöteknik, Industriell ekonomi, Kemiteknik, Maskinteknik och Teknisk
fysik. Föreningen består av Styrelsen, fem arbetsgrupper och självklart våra medlemmar.
Arbetsgrupperna har som uppgift att bevaka olika intressen och frågor och alla medlemmar har rätt att
vara med i en eller flera arbetsgrupper.
Vi som förening jobbar för att göra studentlivet i Karlstad mycket roligare. Detta gör vi genom att
anordna bl.a. sittningar, bransch- och filmkvällar samt diverse sportaktiviteter. Några exempel på våra
årliga aktiviteter är julsittningen, ovvesittningen, femkampen samt bodaborgskampen. Utöver detta så
är vi med och påverkar och förbättrar civilingenjörsutbildningen här på universitetet. Det första du
kommer se av föreningen är under nollningen. Syftet med denna är att du, och de andra nya studenterna,
ska ha roligt, lära känna Karlstads universitet och framförallt varandra!
Att bli medlem i SEKE är väldigt simpelt, det kostar 300 kr för hela studietiden eller 100 kr per år och
detta betalar du enklast för via vår hemsida www.seke.se där du klickar dig in på fliken ”Bli medlem”
och följer instruktionerna där. Genom att bli medlem samtycker du till att vi registrerar denna
information i vårt medlemsregister med syftet att enkelt kunna kolla upp om ni är medlemmar vid våra
olika aktiviteter samt skicka ut mail till er då ert medlemskap går ut (vid årsmedlemskap), exakt hur vi
behandlar alla medlemsuppgifter kan ni läsa om i vår personuppgiftspolicy på vår hemsida.
Du behöver ej vara medlem i SEKE för att få delta på nollningen men om du efter dessa två veckor (+en
helg) vill fortsätta vara med på några av alla våra roliga aktiviteter krävs ett medlemskap.
För övrig information och för kontaktuppgifter till styrelsen kan du titta in på vår
hemsida, www.seke.se där det även kommer finnas mer information om nollningen. Du hittar oss även
på Facebook (SEKE) och på Instagram (@sekeikarlstad). Tveka inte att höra av dig via mail eller telefon
om du har några funderingar!
Avslutningsvis vill vi önska dig en härlig studietid med oss. Vi ses på nollningen!
Hälsningar,
Julia Olsson
Ordförande
072-732 10 65
ordforande@seke.se

Sandra Hellgren
Vice Ordförande
073-342 23 12
vice@seke.se

