Kære medlemmer,
Tager du orlov?
Såfremt du ikke ønsker at betale kontingent under orlov, men stadig vil stå som fuldgyldigt medlem efter
endt orlov, skal orlov meldes til kassererne. Dokumentation for orlov skal gives ved forevisning af
bekræftelse fra studiekontoret. Du vil stadig have dit første års gratis medlemsskab hos DDD, efter endt
uddannelse, men ikke modtage VMF-klistermærke, Dansk Veterinærtidsskrift og Kanylen.

Nyt låsesystem til Rådet
For at komme de gentagende indbrud på rådet til livs, er der blevet sat kode og alarm på døren indtil rådet.
Derfor er det ikke længere nok bare at have en nøgle, men man skal også have adgang til låsen med sit
studiekort. Har du en nøgle, men kan du ikke længere komme ind på rådet? Så skriv til VMF på:
vmf@studmedvet.dk

Vind billetter til Dyrlægernes Dag og DDD's generalforsamling den 6. og 7.
oktober 2017
Faggruppen ”Samfund, sundhed og velfærd” udlodder fem billetter til arrangementet i 2017 med alt betalt.
Gevinsten inkluderer adgang til hele arrangementet – herunder deltagelse i det faglige program med
mange spændende foredrag, overnatning, gallamiddag, fest inkl. drikkevarer samt refundering af billigste
billet med DSB/offentlige transportmidler til og fra Vingsted. De eneste krav for at deltage er, at man er
veterinærmedicinstuderende på kandidatniveau* og er medlem af VMF.
Hvis du vil med, skal du sende et kort og præcist svar på spørgsmålet: ”Hvilken rolle synes du, at dyrlægen
skal have i samfundet i fremtiden?”
Send dit svar til vmf@studmedvet.dk SENEST den 10. juni 2017.
*Bemærk, at arrangementet finder sted i oktober 2017, hvormed man skal være kandidatstuderende på
dette tidspunkt.

Vi gør det frivilligt for jer
VMFs sekretariat holder meget af jer medlemmer, og vi strækker os ofte meget for at imødekomme jer
mht. når i mangler klistermærker og ikke kan komme i vores normale åbningstider. Vi kan derfor godt blive
lidt triste over vi ikke ser folk når der er lavet aftaler. Derfor vil vi gerne opfordre jer til at skrive til personen
i har lavet en aftale med, og aflyse hvis i skulle blive forhindret i at komme, da vi tager tid ud af vores ellers
travle hverdag som studerende for at imødekomme jer.
Ligeledes håber vi på jeres forståelse op til og under eksamensugen, da vi ligesom alle andre kan blive
vældig pressede op til, og derfor ikke være helt så effektive som andre tidspunkter i blokken.

Problemer med mailsystemet
Vi har i den seneste tid haft rigtig mange problemer med vores mailsystem. Dette bevirker, at der kan
forekomme problemer med at sende mails til de forskellige @studmedvet.dk mailadresser.

Der arbejdes på at finde en løsning på dette problem og vi beklager naturligvis rigtig meget den
ubelejlighed dette medfører.

RSV d. 30/5 17
Så er det tid til RSV-møde igen!!! Juhuuuu!!!!
RSV er for alle VMFs medlemmer og vi glæder os, i VMF, meget til at se jer og fortælle hvad der rører sig på
vores dejlige studie. Husk at i skal melde jer til inde på Facebook begivenheden senest d. 28/5-17 inden kl
18.00, hvis i vil have en gratis sandwich til mødet.

Instagram
Er du ivrig bruger af instagram eller nyder du bare at blive opdateret og se hvad der rører sig på studiet? Så
kunne du være en perfekt kandidat til VMF’s instagramprofil Ugensdyrlaegestuderende! Den er for alle
årgange og alle, der har lyst til at vise deres hverdag under studiet. Det er en rigtig fed måde at vise vores
fede studie frem til omverdenen og vækker stor interesse både indenfor og udenfor studiet.
Hvis du kunne være interesseret, så skriv til infoansvarlig@studmedvet.dk og opgiv dit fulde navn, årgang
og hvilken uge du kunne ønske dig.

Kanyleudvalget
Kunne du tænke dig at være en af hjernerne bag vores studenterblad Kanylen? Så send en mail afsted til
Kanyleudvalget på: kanylen@studmedvet.dk
Der er plads til alle talenter i Kanyleudvalget. Om du er god til at komme med idéer, rigtig god til at sætte
kommaer, god til at skrive artikler eller bare gerne vil være en del af et hyggeligt lille udvalg, så er der plads
til dig! Der udgivet 6 blade om året og der vil være 1 møde pr. blad.

Få fat i VMF
Kontakt med VMF kan enten foregå i vores kontortid hver tirsdag 12.15-12.45 eller på vores mail
vmf@studmedvet.dk. Så kom og få en sludder eller et nyt klistermærke i vores kontortid.

VMF Tasker og t-shirts til salg
VMF sælger stadig tasker til 370,- /stk. samt flotte og t-shirts til 75,-/stk og poloer til 100,-/stk. (ideelle til
praktikophold). Du kan også købe bogen ”Saunders Comprehensive Veterinary Dictionary” for bare 50,-/stk.
Så kig forbi i kontortiden hver tirsdag kl. 12.15-12.45.

Med venlig hilsen
VeterinærMedicinsk Forening

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

.

