Kære medlemmer,
God jul & Godt nytår!
VMF ønsker alle vores medlemmer god jul & godt nytår! Vi takker for et rigtig godt og produktivt år, og vi er
glade for den store opbakning til RSV-møderne.
Akkreditering
Det danske akkrediteringsmøde fornyligt gik rigtig godt. De var imponerede over antallet af engagerede
studerende. Mange tak til de studerende, som deltog til mødet.
Der forventes svar omkring den amerikanske akkreditering i slutningen af januar.
Taskerne er kommet!
Haglöff-taskerne er nu ankommet til kontoret, og det vil være muligt at købe dem fra blok 3. Dato og mere
information vil komme ud, når vi nærmer os. Prisen på tasken vil være 370 kr. Herunder ses en flot
demonstration af tasken:

Tavle på Panum
Vi har været på heldige at få en tavle på Panum, hvor vi har mulighed for at reklamere for dyrlægestudiet
og vores forening VMF. Hvis I har nogle gode idéer til, hvordan tavlen kan bruges, så send gerne en mail til
kathrinesand@studmedvet.dk.
Samtidig arbejder vi på at opdatere vores tavle i Vandrehallen, så hvis du føler der mangler oplysninger
eller andet her er du velkommen til at skrive til Kathrine.
RSV
Datoerne for fremtidige RSV-møder og Ekstra ordinær generalforsamling ligger nu på hjemmesiden i vores
kalender. I får dem dog også lige her:
- 5. januar 2016: RSV-møde
- 11. februar 2016: Ekstra ordinær generalforsamling

- 3. marts 2016: RSV-møde
- 26. april 2016: RSV-møde
- 30. maj 2016: RSV-møde
Hvis I vil have et punkt på RSV-mødet kan I sende en mail til kathrinesand@studmedvet.dk. RSV-møderne
er ved at blive lidt lange (kun godt med aktive medlemmer!), så fremover må I meget gerne angive et
tidsestimat i mailen til jeres punkter på dagsordenen, så vi på bedst mulig måde kan få kortet mødet ned.
Til mødet må I meget gerne være forberedte, så vi får brugt tiden mest optimalt  For mere information
se på hjemmesiden studmedvet.dk under ”Om VMF”  Punkt på RSV-mødet

Med venlig hilsen
VeterinærMedicinsk Forening

Nyhedsbrevet udsendes til alle medlemmer af VMF, og kan ikke afmeldes

.

