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VÄLKOMMEN TILL GÖTEBORGS UNIVERSITET OCH GÖTA STUDENTKÅR!

Jag träffade så många under mottagningen som idag är mina 
bästa vänner - och det öppnade dörrar in till studentlivet!

– Sanna Ansbjer, student på Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
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Jonathan Sundström
– Det är viktigt med ge-
menskap och mottagnin-
gen hjälper en att hitta folk 
att plugga med och folk 
att umgås med på fritiden. 
Man träffar även många 
äldre studenter, för mig 
som läser fysik var det su-
perbra då jag snabbt lärde 
känna andra fysiker och 
kunde få hjälp med uppgift-
er. Testa att engagera dig 
i föreningar och student-
grupper, det finns mycket 
att vinna och sannolikheten 
att du fortsätter läsa ökar. 

Tilda Hettman
– Mottagningen var helt 
fantastisk! Jag flyttade till 
Göteborg utan att knappt 
känna någon och därför 
bestämde jag mig för att 
delta på i stort sätt allt un-
der mottagningen. Det var 
absolut det bästa besultet 
jag kunde ha tagit. Föru-
tom att alla aktiviteter och 
fester var asroliga fick jag 
flera vänner även utanför 
min klass, några som jag 
idag annars inte hade 
träffat.

Sanna Ansbjer
– Jag tyckte att det var 
kul på mottagningen! Det 
var en bra stämning och 
man träffade nya männi-
skor, både från sitt egna 
program och andra. Jag 
rekommenderar mottag-
ningen för att man alltid 
hade några att hänga med 
när man var ny i GBG. 
Dessutom träffade jag så 
många under mottagningen 
som idag är mina närmsta 
vänner och det öppnade 
dörrar in till studentlivet.

Marcus Råberg
– Mottagningen var ett 
fantastiskt sätt att inte bara 
lära känna sina framtida 
kurskamrater, utan även 
nya studenter på hela sek-
tionen. Rekommenderas 
starkt till alla som precis 
flyttat hit och är nya till 
Göteborg.

ASPNINGEN
Efter Mottagningen startar det som kallas “Asp-
ningen”. Med asp menas aspirant, och aspningen 
är en möjlighet för dig som vill gå med i någon av 
sexmästerierna att lära känna dem bättre! Det är 
en period förknippad med fullt hålligång, sex-
mästerierna anordnar en mängd aktiviteter av olika 
slag! Veckan efter Mottagningen börjar aspningen 
för både MatNatSex och Haddock. Du kommer få 
mer information av föreningarna under Mottagnin-
gen!

SEXMÄSTERIER
Ett sexmästeri är inom den svenska universitets- 
och högskolevärlden en studentförening eller 
grupp som anordnar fester, eller andra sociala 
evenemang, åt sina medstudenter. Ofta är sex-
mästeriet underordnat en annan studentorganisa-
tion som en studentkår, en nation eller en tekno-
logsektion. Ordet kommer av det äldre svenska 
ordet sexa för fest (jmf. Svensexa).

OM MATNATSEX
Matematiska och Naturvetenskapliga utbild-
ningssektionens sexmästeri (MatNatSex) grun-
dades redan 1988 och är ett härligt gäng som är 
klädda i trefärgade rockar (rött, grönt och blått) 
och har ofta många klirrande medaljer och pinglor.

Facebook: MatNatSex
Instagram: @matnatsex

OM HADDOCK
Sexmästerister från Festföreningen Haddock känns 
igen på sina lila overaller med gröna revärer och 
deras glada humör. Ursprungligen var Haddock 
bara kemistudenter men numera är de en salig 
blandning från alla program på Göteborgs univer-
sitet.

Facebook: Festföreningen Haddock
Instragram: @festforeningenhaddock

VAD TYCKER STUDENTER SOM VARIT MED PÅ TIDIGARE MOTTAGNINGAR?
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OM NATURVETARSEKTIONENS STUDENTGRUPPER
De studentgrupper (SG) som är med och arrangerar årets mottagning är Fysik, Marina vetenskaper, Biologi, 
Kulturvård och KRoM (Kemi, receptarie och molekylärbiologi). Studentgruppernas medlemmar har koll på det mesta 
om sina program och de älskar att svara på frågor. De kan även hjälpa dig kontakta övriga studentgrupper om just 
ditt program inte faller under någon av årets medarrangörer. 

STUDENTGRUPPER
Studentgrupper, eller SG som de förkortas, är 
ämnesspecifika grupper som finns på varje insti-
tution. De har återkommande möten under årets 
gång för att ta upp och prata om utbildningsfrågor, 
utbildningskvalité och studentarbetsmiljö. Student-
grupperna anordnar också sociala aktiviteter, allt 
från filmkvällar till pubrundor.Vänd dig gärna till din 
SG med både önskemål och klagomål så hjälper 
de dig!

KÅRFÖRENINGAR
Hos Göta studentkår finns många föreningar som 
sysslar med allt från politik till festligheter. De två 
sexmästerierna, MatNatSex och Haddock, på 
Naturvetarsektionen är exempel på kårföreningar. 
Utöver dessa finns flera föreningar som sysslar 
med klassisk musik, dans, utrikespolitik och håll-
barhetsfrågor. Kårföreningarna är öppna för alla 
studenter på universitetet, oavsett vad eller var du 
pluggar. Läs mer på gotastudentkar.se!

OM GÖTA STUDENTKÅR
Vi är en av Sveriges största studentkårer och representerar alla studenter och dokto-
rander inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, utbildningsvetenskap, humaniora 
och IT vid Göteborgs universitet. 

Göta studentkår företräder dina intressen gentemot universitetet och arbetar 
med att förbättra både din utbildning och din tid som student i Göteborg.

Genom samarbetsorgan som GFS (Göteborgs förenade studentkårer) och SFS 
(Sveriges förenade studentkårer) utövar vi politiskt påverkansarbete på både 
lokal och nationell nivå med ämnen som studentbostäder, kollektivtrafikrabatter 
och CSN-bidrag på agendan. Där det finns saker att förbättra för dig som student, 
där finns vi!

VAD GÖR EN STUDENTKÅR?
Studentkårens viktigaste uppgift är att bedriva utbildningsbevakning. Det innebär kort 
sagt att vi är med och för fram studenternas perspektiv när beslut tas på universitetet som 
på något sätt påverkar din utbildning. Vi kvalitetssäkrar, kommer med förslag och säger ifrån när ett beslut riskerar att 
drabba våra studenter negativt. 

Rätten för studenter att komma till tals är lagstadgad. Det är studentkåren som förvaltar den rätten. Vi arbetar tillsammans 
med universitetet för att säkerställa att din utbildning lever upp till dina förväntningar. Genom att betala kåravgiften 
legitimerar du vår verksamhet och tar ställning för ökat studentinflytande på Göteborgs universitet!

BLI MEDLEM!
Betala kåravgiften med avin du fått på posten eller genom att besöka gotastudentkar.se

Göta studentkårs presidium 2018/19. 
Jesper, Axel och Anneli.
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MÅNDAG 20/8 13:00 Introduktion på Studenternas hus + 17:00 Välkomstpub

TISDAG 21/8 15:00 5-kamp + 19:00 Vetenskapligt hållbara sci-fi-filmer

ONSDAG 22/8 17:00 Kårkällar'n

TORSDAG 23/8 17:00 Grillning och Brännbål

FREDAG 24/8 13:00 Amazing Race + 18:00 Spacad pub

LÖRDAG 25/8 15:00 Volleyboll + 19:00 Nattklubb

SÖNDAG 26/8 Vila

MÅNDAG 27/8 15:00 Tårtslaget + 21:00 Skräcknatta

TISDAG 28/8 15:00 Spårvagnstur + 17:00 Raketbygge

ONSDAG 29/8 15:00 Fysikdemonstration + 17:00 Kårkällar'n

TORSDAG 30/8 19:00 Provsits med MatNatSex

FREDAG 31/8
13:00 Fakultetsvälkomst + 15:00 Grill och Chill + 
19:00 Vetenskapligt ohållbara sci-fi-filmer

LÖRDAG 1/9 15:00 Kul tur i stan + 18:00 Pubrunda

SÖNDAG 2/9 Vila

MÅNDAG 3/9 19:00 Provsits med Haddock

TISDAG 4/9 18:00 Pongturnering

ONSDAG 5/9 15:00 Götamässan Studenternas hus + 17:00 Pyjamasparty

TORSDAG 6/9 17:00 Laserdome

FREDAG 7/9 17:00 Partypaddan + Pub

LÖRDAG 8/9 18:00 Bankettsittning

SÖNDAG 9/9 Slut 

Följ oss! @gotastudentkar 
Besöksadress: Studenternas hus, Götabergsgatan 17. 411 34 Göteborg.
Expeditionen har öppet mån & ons 10-16, tis 12-16, tors 10-18, fre 10-13.

www.gotastudentkar.se

Mottagningen på Naturvetarsektionen arrangeras av Göta studentkår tillsammans med sexmästerierna 
MatNatSex och Haddock, samt studentgrupperna Fysik, Marina vetenskaper, Biologi, Kulturvård och KRoM. 

Kontakta mottagningskoordinatorerna på kommandobryggan@gota.gu.se

SCHEMA

KEMI

GÖTEBORGS UNIVERSITET


