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Söker du trygghet och 
framgång i din karriär? 

Välkommen till Akademikerförbundet SSR. 
Hos oss kommer du närmare arbetslivet.

Akademikerförbundet SSR är fackförbundet  
för dig som studerar till beteendevetare,  
ekonom, folkhälsovetare, personalvetare, 

samhällsvetare eller socionom. 

Som studerandemedlem får du tillgång till  
all vår service och en mängd förmåner  

– allt för att din studietid ska bli så utvecklande  
och trygg som möjligt. Och det kostar  
bara 100 kronor för hela studietiden. 

Bli medlem på akademssr.se/student
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Till varje termin kommer studenter från 
hela världen till Mälardalens högskola. 
Vissa har studerat tidigare, andra inte. 
Somliga har kanske inte tidigare satt sin 
fot i sin nya hemstad. Gemensamt är att 
vi tror att ni alla är ute efter att göra er 
tid på Mälardalens högskola så bra som 
möjligt. Vi vill hjälpa er på vägen!

Rookieperioden är fylld av aktiviteter 
anordnade för studenter där det finns 
möjlighet till att möta och lära känna 
framtida vänner som studerar vid samma 
högskola. Tillsammans kan vi söka svaren 
på livets svåra frågor så som vilken 
buss ni ska ta hem eller var på campus 
det godaste kaffet finns. Vi tror oss för 
övrigt veta att det godaste kaffe finns i 
Kårhuset.

Under rookieperioden arrangerar 
Mälardalens Studentkår aktiviteter med 
betoning på gemenskap. Ett fullspäckat 
schema fyllt av sittningar, tävlingar, 

pubrundor och andra aktiviteter väntar. 
Vår ambition är att det ska finnas någon 
aktivitet för alla att ta del av.

Under aktiviteter arrangerade av 
Mälardalens Studentkår ska inga 
former av kränkningar eller alkoholhets 
förekomma. Deltagare ska aldrig 
tvingas till något som känns obekvämt 
och aktiviteterna ska genomsyras av 
gemenskap och inkluderande.

Vi vill göra rookieperioden till 
en oförglömlig upplevelse. Till 
studentkårens  hjälp har vi studenter, 
linjeföreningar och frivilliga som 
tillsammans arbetar för att uppnå detta 
mål. Studentlivet ska kännas så levande 
som möjligt. Då mår vi på Mälardalens 
Studentkår bra och det tror vi att ni gör 
med.

Vi hoppas att dessa första veckor ska bli 
starten på en fantastisk studietid!

VAD ÄR ROOKIEPERIODEN 
EGENTLIGEN? 

VÄLKOMMEN TILL 
MÄLARDALENS HÖGSKOLA!

Den här guiden delas ut till dig som påbörjat dina studier vid Mälardalens 
högskola. I häftet kan du läsa om vad studentkåren arbetar med, fördelarna med 
ett medlemskap och hur du som student kan engagera dig. Dessutom kommer du 
hitta en introduktion till studentlivet i Eskilstuna och Västerås. Vi på Mälardalens 
Studentkår hoppas att rookieperioden blir en minnesvärd upplevelse där du får lära 
känna många människor och inkluderas i den studiesociala gemenskapen.

Mälardalens Studentkår är en organisation som arbetar för att du ska få ut det 
mesta av din studietid. Vi som arbetar här har tidigare varit studenter och vi värnar 
om den studentkultur som finns på Mälardalens högskola samtidigt som vi vill 
utveckla och föra den framåt. Studentkåren har sex arvoderade poster som arbetar 
med studentinflytande, studiesociala aktiviteter, arbetsliv och rabatter. Med andra 
ord bevakar vi utbildningskvalitén och anordnar olika typer av aktiviteter och 
fester. Dessutom hjälper vi dig att skapa ett kontaktnät redan under studierna. 
Utöver våra arvoderade poster har vi även en restaurangpersonal som består av en 
dagpubsansvarig, dagpubare och serveringsansvariga. De gör ett gediget arbete i 
att hjälpa vår restaurangansvarig med att driva kårhuset tillsammans med andra 
engagerade studenter som arbetar ideellt.

Jag studerade tidigare vid ämneslärarprogrammet på Mälardalens högskola och har 
varit aktiv inom lärarstudenternas linjeförening ALF. Under min tid som student har 
jag lärt mig enormt mycket om mig själv och omvärlden. Jag hade antagligen inte 
varit den personen jag är idag om jag inte valt att studera. Förhoppningsvis kommer 
du också märka att du gjorde ett bra val när du valde att studera vid Mälardalens 
högskola.

”... vi värnar om den studentkultur som finns på 
Mälardalens högskola samtidigt som vi vill utveckla 
och föra den framåt.”

Alexander Vainikainen 

Ordförande, Mälardalens Studentkår

SCHEMAT FÖR ROOKIEPERIODEN HITTAR DU PÅ KÅREN.NU



6 7

Inflytande
Vårt huvuduppdrag att företräda alla 
studenter vid högskolan när utbild-
ningar, studiemiljö och annat som rör 
studenternas situation bereds eller 
beslutas. Ju fler medlemmar vi är de-
sto starkare blir vårt inflytande.

Arbetsliv 
Varje år arrangerar vi arbetsmark-
nadsmässan Högvarv där mer än 
50 företag deltar. Vi anordnar även 
lunchföreläsningar och företagskväl-

lar med attraktiva arbetsgivare. 

Aktiviteter
Restaurang Kåren i Kårhuset ligger 
mitt på campus i Västerås och är en 
mötesplats för högskolans studenter. 
I verksamheten inbegrips café, pub, 
nattklubb och event.

I Eskilstuna bedriver vi ingen egen 
restaurangverksamhet utan samarbe-
tar istället med andra aktörer i The Kår 
on Tour.

Mälardalens Studentkår är den officiella studentkåren vid Mälardalens högskola. 
Vi är studenter som arbetar för studenter – en medlemsorganisation som kort och 
gott sysslar med att göra studenters tid vid högskolan så bra som möjligt. Vi arbetar 
främst med fyra verksamhetsområden. 

MÄLARDALENS STUDENTKÅR

Kårens café i Västerås

Sallad, Baguetter, fikaffe,  
Fikabröd och annat gott!

@mds.karen

@karhusetmdh

ÖPPETTIDER: 
MÅN-FRE      KL: 08.30 -15.00

Kaffe från 5 krDAGPUBEN 

Rabatter
Studentkåren arbetar aktivt med att 
ta fram bra erbjudanden och rabatter 
till våra medlemmar. Som medlem i 
Mälardalens Studentkår får du tillgång 
till ett utökat Mecenatkort med 
nationella rabatter men även lokala 
rabatter i Eskilstuna och Västerås.

%
 BLI STUDENTERNAS RÖST

Sök till studentrepresentant

www.kåren.nu/engagera-dig
LÄS MER PÅ KÅREN.NU
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Medlemspåsen
Som medlem får du varje termin en 
medlemspåse fylld med rabatter, rookie-
guiden och andra schyssta prylar. Blev 
du medlem online? Kom förbi kårexpedi-
tionen och hämta din påse. 

Rabatterade priser på Kåren
Det stämmer - medlemmar har ytterliga-
re rabatt på de redan studentanpassade 
priserna på Kåren. Sväng förbi på en 
kopp av campus godaste kaffe för endast 
5 kr.

Få en cykel
I samarbete med Eskilstuna kommun 
kan du som är nyinflyttad student i 
Eskilstuna och helårsmedlem få en cykel 
gratis. Kontakta info@mds.mdh.se

VARFÖR SKA JAG BLI MEDLEM?

På Mälardalens Studentkår arbetar vi 
hårt för att på alla sätt göra ditt student-
liv så bra som möjligt. Men vi behöver 
din hjälp.

Att vara kårmedlem är som att plugga 
till en tenta – det är frivilligt men rätt 
smart. Med ditt medlemskap stärker du 
studentrösten. Ju fler medlemmar desto 
starkare blir studentinflytandet. Ett starkt 
inflytande behövs för att driva genom 
förändringar, för att din och alla andra 
studenters studiesituation ska utvecklas 
och förbättras. 

Vi är som facket, hyresgästföreningen 
och festfixare i ett. Vi ordnar dessutom 
med bra rabatter och erbjudanden till 
våra medlemmar. 

Bli medlem du också. Hjälp oss att hjälpa 
dig! 

Hur blir jag medlem?
På kåren.nu eller i någon ut av våra kår-
expeditioner.

Distansstudent? 
 
Studentkåren finns på plats och kan föra din talan när du inte har möjlighet. Som 
distansstudent kanske inte aktiviteter och lokala rabatter lockar. Men vi tror ändå 
att du vill ha bra utbildning och ett smidigt studieliv. Det kan vi hjälpa dig med!

Kårfrukost
I slutet på varje månad kan du som 
medlem käka gratis frukost med 
studentkåren. Mellan kl 8.30 och 9.30 
serverar vi frukost i Kårhuset (Västerås) 
och våra kontorslokaler i Q-huset 
(Eskilstuna). Kom förbi på en macka, lite 
yoghurt och kaffe eller juice. Har du en 
kompis som inte är medlem? Hen kan 
självklart bli det på plats!

Medlemskaffe
En gång i månaden står studentkåren i 
skolan på respektive ort för att träffa er 
studenter. Du kan då passa på att ställa 
frågor, berätta vad du tycker behöver för-
bättras eller bara komma förbi och hänga 
lite. En sak är alltid detsamma - vi bjuder 
våra medlemmar på kaffe!

FLER FÖRMÅNER

8 anledningar att bli medlem

1. Du bryr dig om din studier och vill att 
din utbildning och högskola håller hög 
kvalitet.

2. Du får hjälp och stöd av studentkåren 
om du behandlas orättvist av högskolan 
eller hyresvärden.

3. Du kan träffa företag genom 
lunchföreläsningar och 
arbetsmarknadsmässan Högvarv.

4. Du får studentrabatter från Mecenat 
och studentkåren.

5. Vi bjuder dig på gratis frukost en gång 
i månaden.

6. Vi fixar aktiviteter och event i 
Eskilstuna, Västerås och på Kåren. 

7. Du kan köpa kaffe för endast 5 kr och 
får andra bra medlemspriser i Kårens 
café.

8. Du stödjer arbete av studenter - för 
studenter!

Visste du att...
...det var studentkåren som drev igenom tentafria helger?
...studentkåren har sett till att alla salstentor är anonyma?
...studentkåren införde automatiska mejlpåminnelser när det är dags att anmäla 
sig till en tenta?
...studentkåren har sett till att införa en studentombudsman på högskolan?
...studentkåren var med och drev igenom bostadsgarantin i Västerås och 
Eskilstuna? 
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Det röda huset på campus Västerås är 
Kårhuset. Här hittar du Restaurang Kåren 
som drivs av studenter  för studenter 
men välkomnar alla. På entréplan finns 
en kårexpedition, studentkårens kontor, 
restaurang Glada Gåsen och Restaurang 
Kårens pubverksamhet. 

Under dagtid fungerar puben som ett 
café som vanligtvis kallas för Dagpuben. 
Här säljs fika, baguetter och lättare mat 
till studentpriser. Det är en perfekt plats 
för dig som vill plugga under lite mer 
uppsluppna former, umgås med vänner, 
värma lunchlådan, träffa nya människor 
och skapa nya kontakter. Dagpuben har 
öppet måndag till fredag kl 8.30 – 15.00.

Kårexpeditionen har öppet måndagar, 
onsdagar och fredagar kl 11.00 – 14.00. 
Här kan du bli medlem, köpa biljetter till 
fester, köpa märken eller ställa frågor. 

Kåren har även öppet kvällstid utvalda 
dagar i veckan. Under dessa pubkvällar 
byter vi meny och erbjuder allt från 
nachokorg till burgare. Vi har flera 

olika sorters öl, cider och vin samt ett 
varierat utbud av alkoholfria alternativ. 
Utöver pubkvällar arrangeras filmkvällar, 
ölprovningar och andra roliga aktiviteter. 
Följ Kåren på Facebook för öppettider 
och uppdateringar. 

Kårens nattklubb är en av Västerås 
största och slår upp sina portar på 
utvalda fredagar och lördagar. Under 
festkvällarna fylls lokalerna av dans- 
och festsugna studenter. Festerna har 
varierande teman med väl utvalda DJs på 
plats. Vill du ta det lite lugnare så finns 
puben i anslutning.

Oavsett tid du besöker oss hoppas vi att 
du ska trivas och ha en fin stund!

KÅRHUSET I VÄSTERÅS

Gilla The Kår on Tour på Facebook!

Med pentry, studieplatser och en terrass 
i solläge är Q-huset det perfekt stället 
att hänga på. Tegelhuset ligger mellan 
Väpnaren och Verktyget, mitt på campus 
Eskilstuna.

På tredje våningen i Q-huset finns 
kårexpeditionen och i anslutning har 
studentkåren sina kontor. Kårexpedi-
tionen är öppen tisdagar och torsdagar, 
kl 11.00–14.00. Huset är även hem till 
studentkårens eventverksamhet The Kår 
on Tour. The Kår on Tour har som uppgift 
att skapa evenemang och mötesplatser 
för högskolans studenter i Eskilstuna och 
har alltid något på gång. 

En gång i månaden håller två linjefören-
ingar tillsammans i en LF-pub full med 
roliga teman, aktiviteter och studentmat 
till ett schysst pris. Exempel på teman 
som varit är: Tentaångest, Saint Patrick’s 
Day och Pyjamasparty. Under resten 
av läsåret hålls andra kvällsaktiviteter 

såsom Open Mic och Välkomstfesten. 
Vi ser även till att du kan ta dig till och 
från Västerås under Kårens större kvällar.  
Mer information om kvällarna hittar du 
på kåren.nu och på Facebook. 
 
Vi vet att studentlivet inte enbart inne-
fattas av fest och alkohol. Under alla våra 
event ser vi till att det finns schyssta 
alkoholfria alternativ. Vi fixar även nyktra 
aktiviteter både under och efter skoltid. 
Exempel på tidigare event är paintball, 
bumberballtunering, ovvefix, klädby-
tardag samt spel- och filmkväll. På The 
Kår on Tours Facebook hittar du aktuella 
event. 

Vill du arrangera någon aktivitet? Hör av 
dig till event@mds.mdh.se 

Q-HUSET I ESKILSTUNA

Följ Kåren på Facebook och Instagram!
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Studentkåren är studenternas organisa-
tion vilket gör ditt engagemang ovärder-
ligt. Hos oss kan du arbeta heltid, deltid 
eller ideellt. I gengäld får du en bra 
erfarenhet och gemenskap med andra 
engagerade studenter.

Inflytande vid Studentkåren
Vill du bestämma vad Studentkåren ska 
arbeta? Då ska du sitta i kårfullmäktige. 
Ledamöter till fullmäktige röstas in varje 
vår av studentkårens medlemmar i något 
som vi kallar kårval. Kårfullmäktige är 
det högsta beslutande organet. 

Under kårfullmäktige finns en kårstyrel-
se som fungerar som studentkårens verk-
ställande organ. De ser till att beslut som 
tagits av kårfullmäktige genomförs. De 
väljer även ut lämpliga kandidater för de 
arvoderade uppdragen på studentkåren. 

Arvoderade uppdrag
Är du en student med ett stort driv och 
intresse för att förbättra studentlivet vid 

Mälardalens högskola? Sök då ett av våra 
sex arvoderade uppdrag på Mälardalens 
Studentkår. Du kan till exempel arbeta 
som ordförande, eventansvarig eller 
restaurangansvarig. Uppdraget är under 
ett läsår, från juli till juli. Att arbeta på 
studentkåren ger dig ett stort nätverk, 
gedigen arbetslivserfarenhet och ett bra 
försprång till din framtida karriär. Bli en 
del av ett härligt gäng som jobbar för alla 
studenters bästa.

Studentrepresentanter 
Studentrepresentanter är medlemmar i 
studentkåren och utsedda för att bedriva 
studentinflytande på högskolan. Du 
blir kallad till de möten som sker i den 
nämnd eller det råd som du blivit utsedd 
till. Det är ett meriterande uppdrag som 
innebär att du har ansvar för studenters 
talan. Du för vidare synpunkter och 
åsikter från studenterna och förmedlar 
information tillbaka till studentkåren. 
Som studentrepresentant får du 120kr/
timmen.  

ENGAGERA DIG

Högvarv
Mälardalens Studentkår anordnar varje år 
arbetsmarknadsmässan Högvarv. För att 
genomföra mässan är vi beroende av en-
gagerade studenter. Ta chansen att vässa 
ditt CV ordentligt och skapa ovärderliga 
kontakter med arbetsgivare från närings-
livet. Du kan engagera dig i projektgrup-
pen som genomför Högvarv eller arbeta 
på själva mässdagen som företagsvärd.

Valberedningen 
Valberedningen hanterar kårvalet och 
tar emot alla ansökningar och nomine-
ringar till kårfullmäktige, kårstyrelse 
och arvoderade uppdrag under kårvalet. 
Valberedningen ser till att det finns 
kandidater till alla poster och genomför 
intervjuer med kandidaterna. Perfekt för 
dig som vill skriva rekryteringserfarenhet 
på ditt CV. 

Kårhuset
Kåren i Västerås är en restaurangverk-
samhet som drivs av ideellt engagerade 
och arvoderade studenter. 

En kårare är en person som hjälper till 
under pub- och nattklubbskvällar, med 
allt från matlagning, stå i baren, städning 
till att stå i garderoben. Kårare arbetar 

ideellt  men får förmåner som fri mat 
och dryck (alkoholfritt) under kvällen 
och rabattkuponger att ta med sig efter 
avslutat arbetspass. Förutom dessa för-
måner har kårare riktigt kul och får träffa 
massor av människor. Alla studenter bör 
prova på att kåra och bli en erfarenhet 
rikare! Kåren behöver alltid folk som 
ställer upp, så tveka inte att kontakta 
restaurangansvarig.

Drivna kårare kan ansöka om att bli 
serveringsansvariga. Serveringsansvari-
ga har sitt uppdrag i ett år och ansvarar 
för cirka en kväll i veckan. Under kvällen 
agerar denna arbetsledare, utbildare och 
koordinator för kvällens kårare. Serve-
ringsansvarig får ett mindre månadsar-
vode.

I den dagliga caféverksamheten Dag-
puben, jobbar en dagpubsansvarig på 
heltidsarvode. Hen tillsätter dagpubare 
löpande, som på dagtid arbetar i 
cafét mot ett arvode per pass.

Har du frågor om något som rör restau-
rangverksamheten, mejla gärna
restaurang@mds.mdh.se
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The International Committee (IC) is a 
subsection of Mälardalen Student Uni-
on. We work with same four focus areas 
as Mälardalen Student Union as a whole, 
but with special focus on the interests 
of the international students of Mälar-
dalen University (MDH). 

Every year Mälardalen University re-
ceives several hundred students from 
all around the world. Studying in a new 
country comes with many challenges, 
and that is why the IC was founded – to 
help make the transition as smooth and 
possible for all international students, 
and make sure that their time in Västerås 
is a fun and memorable one. 

What we do
Our work begins slightly before the offi-
cial start each semester when we, in coo-
peration with MDH and Bostad Västerås, 

host something called reception days. 
During reception days we greet the new 
students and help them get properly 
settled in their new environment. 

The reception days are followed by a 
rookie period which usually includes a 
shopping trip to IKEA, a mingle evening 
at Kåren, an interactive city tour, and 
much more. However, the rookie period 
is only the tip of the iceberg. Throughout 
the semester, we keep on arranging va-
rious kinds of activities. 

At least once every semester we arrange 
trips to Lapland and Russia. In fall we 
also cruise our way to Helsinki and in 
spring we put on our gloves and caps 
for a one day excursion in Romme. In 
between big trips we engage in movie 
nights, international dinners, hikes, and 
pub evenings.  

INTERNATIONAL COMMITTEE

Get involved
Even though our focus is on international students, national students are always wel-
come, and encouraged, to join us on our activites -both as participants and as fadders. 
Fadders of the IC are volunteering students from all program associations. Being a 
fadder for international students is a fun and eye opening experience, and you can 
even receive merit points from MDH for your faddership. With the merit points you 
get priority if you yourself wish to go abroad at some point during your studies. 

Want to know more or maybe join our team of fadders? 
Contact IC’s project manager at international@mds.mdh.se

Follow us on social media!

International Committee at MDS

International Committee at MDS
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Varje högskoleprogram tillhör en akademi och nästan alla program tillhör en linje-
förening. Genom din linjeförening kan du komma i kontakt med fler som läser ditt 
program, inom olika årskurser. Du kan dessutom få tips om studier, hänga med på 
aktiviteter och fester, samt sitta med i föreningens styrelse. Nästan alla linjeför-
eningar bär en overall och färgen på overallen visar vilken linjeförening personen 
tillhör. Hitta din förening här nedan och på nästa sida!

ALF: Lärarprogrammen.

Beware: Beteendevetenskapliga program-

met.

DALO: Datavetenskapliga programmet. 

Datornätverk och datakommunikation. Hög-

skoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik

FOLKE: Folkhälsoprogrammet

FBI: Högskoleingenjörsprogrammet i bygg-

nadsteknik. Kandidatprogram i språk och 

humaniora.

LTD: Civilingenjörsprogrammet i robotik.

IMF: Internationella marknadsföringspro-

grammet.

Mälekon: Analytical finance. Ekonomipro-

grammet. International business manage-

ment. 

M.A.C.H.: Civilingenjörsprogrammet i tillför-

litliga flyg- och rymdsystem

STRETCH: Fysioterapeutprogrammet.

PPM: Civilingenjörsprogrammet i energisys-

tem. Civilingenjörsprogrammet i industriell 

ekonomi. Energiingenjörsprogrammet.

VIPS: Sjuksköterskeprogrammet. Barnmor-

skeprogrammet.

STATO: Statsvetarprogrammet.

LINJEFÖRENINGAR

Västerås
ALF: Förskollärarprogrammet, Grundlärarpro-

grammet F-3, Grundlärarprogrammet 4-6 och 

Ämneslärarprogrammet. 

Beware: Beteendevetenskapliga program-

met.

Esekon: Ekonomprogrammet.

Idesign: Informativ illustration, Rumslig 

gestaltning och Textdesign.

Innovare: Innovationsprogrammet.

Morsan: Socionomprogrammet. 

Mälardalens ingenjörer: Högskoleingenjörer 

och Civilingenjörer inom Maskinteknik samt 

Industriell ekonomi.

 

VIPS: Sjuksköterskeprogrammet. 

Eskilstuna
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MDS Hiking Club
För dig som gillar att vara ute i natu-
ren och träffa människor från andra 
kulturer och länder! Utrustning som 
tält, sovsäckar, stormkök m.m. finns 
att låna.

Facebook: MDS Hiking Club

STUDENTFÖRENINGAR

Utöver linjeföreningar finns det även ett antal studentföreningar. Medan 
linjeföreningar förenar de som pluggar inom samma område har studentföreningar 
mer fokus på intresse. 

Kärleksambassadörerna
Finns till för att främja den sexuella 
hälsan på Mälardalens högskola.  Vi 
är verksamma i både Västerås och 
Eskilstuna. 

Facebook: Kärleksambassadörerna
Mejl: loveambassadors@hotmail.com

Mälardalens Datorförening  
MDF är en datorförening av studenter 
för studenter.  Som medlem har du 
tillgång till MDF’s datorer och lokaler.
 
Facebook: Mälardalens Datorförening 
Hemsida: mdfnet.se 

Eskilstuna Lagom Sportiga 

Akademiker (ELSA)

ELSA är en studentförening 
som erbjuder motion, glädje 
och välmående till dig som 
student på högskolan.

Facebook: ELSA - Eskilstunas 
Lagom Sportiga Akademiker

SpexPack 
En teaterförening vid Mälardalens 
högskola där alla är välkomna att 
engagera sig - oavsett hur. 

Facebook: Spexpack
Hemsida: spexpack.se

Mälardalens Student Sport (MSS)
MSS är idrottsföreningen för studenter 
i Västerås. Den  drivs av studenter 
och är öppen för alla – nybörjare som 
proffs.

Facebook: Mälardalens Student Sport  

Phestmästeriet
Består av ett gäng glada studenter 
från olika linjeföreningar i Västerås 
som anordnar aktiviteter och 
evenemang på MDH. 
 
Facebook: Phestmästeriet Västerås

Sexmästeriet
Är en studentförening i Eskilstuna 
som anordnar fester och roliga 
evenemang för dig som student vid 
högskolan. 
 
Facebook: Sexet MDH
Hemsida: sexmasteriet.se
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AKADEMIER
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Ordförande 
Alexander Vainikainen 

ordf@mds.mdh.se 
021-10 16 74

Vice ordförande med inflytandeansvar 
Jessica Tallbacka 

inflytande@mds.mdh.se 
021-10 16 75 

Vice ordförande med näringslivsansvar 
Daniela Novakovic Andersson 

naringsliv@mds.mdh.se 
021-10 16 76

Restaurangansvarig 
Josefine Helsing 

restaurang@mds.mdh.se 
021-10 15 79

Internationellt ansvarig 
Elouise Ahlström 

international@mds.mdh.se 
021 10 14 86

Eventansvarig i Eskilstuna 
Simon Önnered 

event@mds.mdh.se 
021-10 16 28

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller problem 
under din studietid. Här nedan ser du kontaktuppgifter till respektive uppdrag. 

KONTAKTA OSS
Så här bli du medlem
Det enklaste sättet att bli medlem är via 
vår hemsida www.kåren.nu. Du kan också 
bli medlem i någon ut av våra kårexpe-
ditioner, i MDH:s infodisk Studenttorget, 
eller i Dagpuben på Kåren i Västerås. 

Kårexpeditionen 
I kårexpeditionen kan du bli medlem, 
ställa frågor om till exempel aktiviteter 
eller ditt medlemskap samt köpa märken 
till din overall.
 
Öppettider kårexpeditionen 
 
Västerås: måndagar, onsdagar och 
fredagar (Kårhuset), kl 11.00 – 14.00 

Eskilstuna: tisdagar och torsdagar  
(Q-huset), kl. 11.00 – 14.00

Kårexpeditionen har utökade öppettider 
under rookieperioden. Se vår hemsida för 
aktuella öppettider. 

Mejla eller ring
info@mds.mdh.se
021 - 10 16 70

Kåren 
(Studentkåren)

Hus U

Hus R

Hus T

Väste
rås

Väpnaren

Verktyget

Q-huset 
(Studentkåren)

Resecentrum

Eskilstuna

malardalensstudentkar

MDStudentkar

Mälardalens Studentkår 

kåren.nu
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ORDLISTA

Arvoderade
På studentkåren jobbar varje 
år ett antal arvoderade stu-
denter som ordförande, vice 
ordföranden och områdesan-
svariga. Arvoderade studen-
ter jobbar även på Kåren.

Cykelkampanjen
Är du nyinflyttad student i 
Eskilstuna kommun och blir 
årsmedlem i studentkåren 
har du möjlighet att få en 
cykel. 

Dagpuben
Kårens café i kårhuset i 
Västerås.

Faddrar
Studenter som anordnar 
aktiviteter för nya studenter 
och hjälper dem att komma 
tillrätta under det vi kallar för 
rookieperioden.

Högvarv
Studentkårens arbetsmark-
nadsmässa som anordnas 
varje år i februari.

IC-faddrar
Studenter som anordnar 
aktiviteter för internationella 
studenter och hjälper dem 
komma till rätta under sin tid 
i sitt nya hemland.

International Committee
IC tar hand om och ordnar 
aktiviteter för internationella 
studenter under terminens 
gång.

Kårare
Studenter som jobbar ideellt 
på Kåren. 

Kåren
Verksamheten som driver 
café, studentpub, sittningar 
nattklubb i kårhuset i Väster-
ås. Olika aktiviteter och event 
anordnas här under terminen. 

Kårexpedition
Studentkårens informa-
tionscenter till våra medlem-
mar. Här kan du köpa märken, 
bli medlem och få svar på 
funderingar.

Kårfullmäktige
Studentkårens högsta beslu-
tande organ. Kårfullmäktige 
består av studenter som 
blivit invalda av medlemmar. 

Kårstyrelse
Studentkårens verkställande 
organ som ser till att kårfull-
mäktiges beslut genomförs. 

Linjeförening
Studentföreningar för stu-
denter som läser ett visst 
program på högskolan.

Medlemspåse
En goodiebag som med-
lemmar får hämta varje 
termin. 

Ovve
Studentoverall som används 
av studenter i hela Sverige. 
Den är i olika färger för olika 
linjeföreningar.

Presidium
Studentkårens ordförande 
och två vice ordförande bild-
ar studentkårens presidium.
 
Rookieperioden
De första veckorna på varje 
termin då aktiviteter anord-
nas för att nya och gamla 
studenter ska lära känna 
varandra, högskolan och 
studentkåren. 

Studentförening 
Intresseföreningar för stu-
denter.

Studenthälsan 
Här kan du som student få 
stöd och hjälp på olika sätt 
rörande din hälsa. 

Studenttorget
Högskolans informationscen-
ter, som finns i Väpnaren 
i Eskilstuna och U-huset i 
Västerås.

The Kår on Tour
Studentkårens event- och 
aktivitetsverksamhet i Es-
kilstuna som arbetar för att 
skapa mötesplatser och soci-
ala aktiviteter för högskolans 
studenter.
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KONTAKT ANSTÄLLNING EXTRAJOBB 

TRAINEE CV PRAKTIKPLATS FÖRETAG 

EXJOBB SOMMARJOBB UPPDRAG 

NÄTVERKA PITCHA EXJOBB 
PROJEKT ERFARENHET ORGANISATIONER 

FRAMTID TJÄNST

SYNAS UTVECKLING SAMTAL 

UPPLEVELSE DRÖMJOBB

19/2

2019
Gilla oss på 
högskolekyrkan i västerås

Kolla in oss på 
www.universitetskyrkan.se/vasteras

student

STUDENT CHAPLAINCY 

riktar sig till alla oavsett tro, nationalitet eller 
sexuell läggning. De aktiviteter som erbjuds 
har en öppen och kravlös utformning så att 
ALLA SKA KÄNNA SIG VÄLKOMNA.

VI FINNS I KÅRHUSET, andra våningen.  

Titta gärna in! 
Du hittar alltid någon av oss på plats: 

TORSDAGAR
KL 12.30-14.30

Med oss går det bra att prata om allt mellan 
himmel och jord. Du kan också kontakta oss 
för att boka en tid. 

Självklart är kontakten KOSTNADSFRI. 

►  ett stöd för dig som är  
 student 

►  arbetar för en bättre 
 studiemiljö

►  skapar mötesplatser i 
 högskolans miljö för 
 gemenskap och reflektion  
 kring livsfrågor och tro

►  meeting point & knittingcafé
 torsdagar kl 15-17 

►  holy communion service 
►  mässa för alla sinnen  
►  culture & cooking 

studentpräst
caroline kyhlbäck
caroline.kyhlback@
svenskakyrkan.se
Tel: 021- 81 46 22

studentdiakon
hanna czitrom 
hanna.czitrom@
ansgars.se
Tel: 021 - 14 07 06         

chaplaincy
Västerås
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kåren.nu


