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Linn Svärd <linn.svard@sfs.se>

[SFS] Komplettering till ansökan 
2 messages

Linn Svärd <linn.svard@sfs.se> 22 March 2021 at 14:33
To: Elsa Andersson <elsa.andersson@mau.se>
Cc: Simon Edström <simon.edstrom@sfs.se>, Pil Maria Saugmann <pilmaria.saugmann@sfs.se>

Hej Elsa

I helgen hade SFS styrelse möte och behandlande er ansökan till SFS. Inför årsmötet, SFSFUM, skulle styrelsen vilja få
en bekräftelse på att ansökan avser medlemskap i SFS (och inte SFS-DK vilket för närvarande anges i ert protokoll).

Jag önskar nu bekräftelse på att ansökan avser medlemskap i Sveriges förenade studentkårer, gärna i vändande mail.
Denna konversation kommer att biläggas ärendet till FUM. Eftersom vi har varit i kontakt med er är min personliga
bedömning att det inte råder några tvivel på att ansökan avser SFS men för tydlighetens skull är det viktigt att det
förtydligas så att inga oklarheter uppstår.

Ser fram emot svar!
Linn
--  

Linn Svärd  
Vice ordförande / Vice President 
Sveriges förenade studentkårer / Swedish National Union of Students 

070 545 70 45 
linn.svard@sfs.se 
Åsögatan 140, Stockholm 
www.sfs.se

  

Elsa Andersson <elsa.andersson@mau.se> 22 March 2021 at 14:35
To: Linn Svärd <linn.svard@sfs.se>

Hej Linn, ja ansökan gäller medlemskap i SFS.

 

Mvh/ Elsa

 

Från: Linn Svärd <linn.svard@sfs.se> 
Datum: måndag 22 mars 2021 14:34 
Till: Elsa Andersson <elsa.andersson@mau.se>
Kopia: Simon Edström <simon.edstrom@sfs.se>, Pil Maria Saugmann
<pilmaria.saugmann@sfs.se> 
Ämne: [SFS] Komplettering till ansökan

 

Hej Elsa
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I helgen hade SFS styrelse möte och behandlande er ansökan till SFS. Inför årsmötet, SFSFUM,
skulle styrelsen vilja få en bekräftelse på att ansökan avser medlemskap i SFS (och inte SFS-DK
vilket för närvarande anges i ert protokoll).

 

Jag önskar nu bekräftelse på att ansökan avser medlemskap i Sveriges förenade studentkårer,
gärna i vändande mail. Denna konversation kommer att biläggas ärendet till FUM. Eftersom vi har
varit i kontakt med er är min personliga bedömning att det inte råder några tvivel på att ansökan
avser SFS men för tydlighetens skull är det viktigt att det förtydligas så att inga oklarheter uppstår.

 

Ser fram emot svar!

Linn

--

Bild som tagits bort av
avsändaren.

Linn Svärd  
Vice ordförande / Vice President 
Sveriges förenade studentkårer / Swedish National Union of Students 

070 545 70 45 
linn.svard@sfs.se 
Åsögatan 140, Stockholm 
www.sfs.se
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