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200-kommitén

Vem gör Vad?

Fanborgen och Facklorna
Uppsalastudenternas övermarskalk i våras: Vad roligt, självklart ska 
Uppsalastudenternas Fanborg vara med och fira Uppsalas störste skald. 
Vi bokar in det redan nu.
Med vänlig hälsning
Martin Brengdahl

Nuv. övermarskalken Anders Lindqvist ordnar kontakten med Fanbärar-konventet, ”Jag kan 
ordna fram facklor. Dock, vem är det som slutgiltigt står för kostnaden?”
 Med vänlig hälsning
Anders Lindqvist
Studenternas Övermarskalk
Kuratorskonventet, Uppsala

Vg Landskapsförening betalar fakturan för facklorna, säger Elisabet.
Elkisabet: sänd till Anders info om vart fakturan ska gå
om@kuratorskonventet.se  (”om” är förstås förkortning av övermarskalk)

Västgöra nations manskör (VNMK)
ordf@vgmk.se, Teodor Kjell, 
kontakrtman med 200-kommittén:  johan.olof.karlen@gmail.com      

Programfoldern:
a) Anna Liv processar sedan vi fasttällt innehållet
b) Vem ansvarar för disktribution: Vi får väl alla hjälpas åt men nån bör ha övergripande 

ansvar. Var ska upplagan förvaras?

Kransen: betalning och nedläggning 
!Jag satt ner med Max (tillträdande studentkårsordförande) och vi har sagt följande. 
Wennerberg är viktig för både kåren och nationerna därför skulle vi helst vilja hålla varsitt lite
kortare anförande, Max om studentpolitikens betydelse och jag om studenten Wennerberg och
hur den formade Uppsalastudenten. Vi har också kommit överens om att överlämna en 
gemensam krans och tycker att vi tillsammans fångar upp Wennerbergs storhet för oss. Hur 
låter det för dig? 
Med vänliga hälsningar
Markus Sjölén Gustafson”
Curator curatorum: cc@kuratorskonventet.se,
Studentkårens ordf:  ordf@us.uu.se,

Wennerbergsexan
Betalningsinformation utgår helst i det mail som jag skickar som svar på anmälan, för att göra
det så enkelt som möjligt. Anmälan ska som sagt ske till 4qastgotanation.se! Jag tänker att 



även dryck ingår, då får gästen alltså pytt, wennerbergskaka, en öl och en snaps för 200kr!
 Med vänlig hälsning
Hampus Persson Fjärde kurator

Kontakt med media
Jag har stämt träff med UNTs kulturchef Nina Sokomin efter hennes semester
Upprop till manskörer i U-a m fl att delta i manifestationen 2 okt.:Vem kontakatar ERGO? 
Kan vi hjälpasåt med Uppsalatidningen, lokalradion, lokal -TV

Kontakt med manskörer
Jag har skivit ett upprop till manskörer m fl att delta i firandet av GW 2 okt ge3nom de 
aktiviteter vi då ordar. Passar på att då också nämna seminariet med Helena Harnesk, som GV
ordnar.

Harald




