
 

 

 
 
Att vara student innebär inte bara pluggande. Studentkåren 
arbetar hårt för att du under din studietid också ska uppleva 
gemenskap, nöjen och mervärden – på Medicinareberget och i 
Göteborg. Vi tror att din utbildning blir så mycket bättre då! 

Sahlgrenska akademins studentkår har 12 utskott och 4 
corpser som ordnar alla typer av aktiviteter för alla typer av 
studenter. Vad sägs om musikalträning, fotbollsturnering, 
semmelbak, marskalkuppdrag, PR-makeri, filmkväll, pubar 
eller kanske forskningsföredrag.  

Några av de stora återkommande aktiviteterna är 
introduktionen för nya studenter varje termin, 
arbetsmarknadsmässan Alarm i mars och Bergetpuben i maj. 

Som medlem i SAKS kan DU ta del av allt det roliga! 

  



 

 

 
 
  

 
 

 FrilU 
 
Friluftsutskottet är ett utskott för dig som gillar att 
vara ute i naturen, gärna tillsammans med andra! Vi 
anordnar utomhusaktiviteter så som korvgrillning, 
skogspromenader och massa annat! Alla, oavsett 
erfarenheter, är varmt välkomna!  
 
 
 
 
 
  frilu@saks.gu.se 

                        

                       Sex Elegans är Sahlgrenska           ---
------------------akademins Studentkår sexmästeri,   
………………kårens utskott för festverksamhet.  
Vi håller främst till i Villa Medici där vi arrangerar 
sittningar och fredagspubar. Pubarna brukar fungera 
förträffligt både som ett ställe för förfest och som 
slutgiltig destination med sitt utbud av både mat och 
dryck. Våra sittningar brukar avslutas med eftersläpp 
då vi öppnar lokalerna för fler festsugna studenter! 

Utöver detta anordnar vi också några större 
evenemang under året, bland annat den uppskattade 
Bergetpuben                           

sexelegans@saks.gu.se 

 Som medlem i SAKS erbjuder IdrU ---
-----------------gratis träning varje lördag kl 9-12 på --
-----------------Fysiken Gibraltargatan. Alltid ----------
-----------------innebandy kl 9 och fotboll kl. 11. 
Mellansporten varierar med bl.a. badminton, 
handboll och volleyboll (schema finns på vår 
facebook-sida "Idru SAKS"). Varje termin anordnas 
en turnering: fotboll på våren (helt gratis för 
medlemmar) och beachvolley på hösten (förmånligt 
pris). Utöver detta erbjuder vi några spridda 
extrapass över året som i de flesta fall är helt gratis 
för alla medlemmar, ex. löpning, skridskor, yoga, 
frisbeegolf och vattenpolo. Alla är alltid välkomna 
till IdrUs event, oavsett hur mycket man idrottat 
innan!                       

 idru@saks.gu.se 
 
 

 
----------------------  
…………………..Mysutskottet även kallat MU är          
…………………..som det låter ett mysigt utskott 
…………………..som har alla möjliga aktiviteter 
…………………..allt från suschikväll, bakisbrunch 
till mariokart-turnering. Vi är ett utskott som inte har 
fokus kring alkohol utan har lika trevligt utan det. Vi 
ordnar vanligtvis två aktiviteter i månaden och det är 
alltid en förmån att vara medlem i saks då eventet 
blir mycket billigare. Tycker du att MU känns som 
något för dig så besök oss på föreningsmässan och 
kom på våran rekryteringskväll med våfflor!  
 
 

mu@saks.gu.se 
 
 
 
  mu@saks.gu.se 

 

                            IntrU är det utskott som har det          
…………………övergripandet ansvaret för 
…………………introduktionen för nyantagna 
studenter IntrU fungerar som en länk och binder 
samman de olika introduktionsgrupperna. 

Målet med IntrUs verksamhet är att varje ny student 
ska komma till rätta på utbildningen och skapa sig en 
trygg studiesocial miljö. Detta sker genom 
organisering av fadderverksamhet samt aktiviteter 
vars syfte är att introducera SAKS och Göteborg som 
studentstad för de nya studenterna. 

  IntrU@saks.gu.se 

 

 
 
 
 
Gleeacellerna är en liten kör som ses varje måndag 
17.30-19.00 på Hvillan för att sjunga lite och sedan 
fika. Vi fokuserar på det roliga med musik och 
gemenskap för att ge studenterna en chans att tänka 
på något annat en liten stund än studier samt lära 
känna folk från andra program. Låtar bestäms av 
kören gemensamt och alla förslag är välkomna. Alla 
är välkomna hos oss, allt vi önskar är att man tycker 
om att sjunga och fika. 
 

gleea@saks.gu.se 



 

 

 
 
  

 
 
 

 
 
--------------------------IRIS kommer att behandla ----
--------------------------likabehandling utifrån de sju --
--------------------------diskrimineringsgrunderna  
                                  och är tänkt som ett forum för 
såväl diskussion som för aktivt påverkans-arbete på 
akademin. Bara nyfiken eller intresserad av att 
engagera dig? Hoppas att vi ses! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Spelutskottet GAMEterna riktar sig till dig som vill 
förgylla din studietillvaro med allt från brädspel till 
konsol och datorspel. Ser du dig själv som en kung 
över Tokyo eller har du en dold talang i intrigens och 
tärningskastens ädla konst då är vi corpsen för dig. 

Tanken bakom GAMEterna är att finnas som en 
plattform för sina medlemmar och således göra det 
enklare för spelsugna studenter att finna likasinnade, 
under trevliga former och tillställningar. 

           GAMEterna@saks.gu.se 

 

………………… 
                               Studenter i Forskning, eller                 
……………………SiF som vi också kallas, är 
utskottet för dig som vill bidra till morgondagens 
kunskap och visioner. SiF har som mål att så många 
studenter som möjligt ska få möjligheten att kunna 
forska under sin studietid och förhoppningsvis även 
forska under sitt yrkesliv. SiF skapar bryggan mellan 
studenterna och forskningsvärlden! Vi anordnar 
spännande lunchföreläsningar, rundvandringar på 
världsledande forskningsinstitut, forskningspubar 
och mycket mer! Om du precis som oss brinner för 
forskning så kan allt detta och mer bli en del av din 
studietid med bara ett enkelt SAKS-medlemskap.
           sif@saks.gu.se 
  

Intet 
Sahlgrenskas internationella utskott, 
även kallat Intet, är en förening som  
skapar mötesplatser för människor från  
hela världen. Hit kommer våra utbytesstudenter, 
deras faddrar och övriga Intet-intresserade för 
kulturella utbyten, god mat och trevliga samtal.  
 
Vi träffas ett par gånger i månaden och i vår kommer 
vi bland annat grilla i Slottsskogen, ha påskmiddag, 
äta semlor och besöka Liseberg. Så är du sugen på att 
vidga ditt kontaktnät och bättra på engelskan – tveka 
inte att komma till oss! Det blir många mysiga 
kvällar att se fram emot!       

 intet@saks.gu.se 

 
 
 

 
 
…………………Marskalkeriutskottet (MASK) är 
…………………den glamorösa föreningen som har 
…………………det gött på fest! MASK samordnar 
…………………SAKS marskalkar för akademiska 
högtider såsom doktorspromotion och professors-
installation. Som marskalk får du chans att bära din 
tjusiga balklänning eller eleganta frack och 
representera GU med stolthet.  
 
 
 
 

marskalk@saks.gu.se 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
kontakter med arbetslivet och framtida arbetsgivare 
samt blivande kollegor. Som student kan du vara 
med i projektgruppen för ALARM.  
 
 
 
 

alarm@saks.gu.se 

 
Alarm är en arbetsmarknadsmässa 
för samtliga utbildningar på 
Sahlgrenska akademin. Mässan 
fungerar som en plattform där 
studenterna får möjlighet att knyta  
 



 

 

 
 

 
 
……………………...I hjärtat av den härliga staden 
……………………...Göteborg kan man höra toner 
……………………...av mässingsmusik varje 
.……………………..tisdagskväll under terminstid. 
Men varför nöja sig med att höra? Kom och förgyll 
din vardag och studietid genom att spela och umgås 
med oss i KHMMC Blåshjuden af Götheborg! 
Vi står för musiken i SAKS och är en blåsorkester 
som är den tredje äldsta studentorkestern i Sverige. 
 
 
 

directionen@blashjuden.se 
 
 
 
 

 
………………….Göteborgs Medicinska 
………………….Sångarcorps Corus Acusticus 
………………….bildades 1975 av några 
………………….läkarstudenter på Göteborgs 
………………….universitet. Förutom trevliga 
repetitioner (med fika!) ordnar kören fester, läger och 
konserter varje termin. Uppsättningen är det vanliga - 
sopran, alt, tenor och bas. Däremot är repertoaren 
alltid ny och alltid spännande! Det kan bli allt från 
filmmusik till pop, snapsvisor och världsmusik. 
 
 

corus@saks.gu.se 

 
 Inälfvorna 

"Med kyskhet och sunt förnuft" framförs allt från 
cancan till sjömansdans i alla tänkbara sammanhang. 
Inälfvorna plägar också, under välbehövliga pauser 
från sina konstbefrämjande övningar - ägna sig åt 
seriös social verksamhet. Exempelvis anordnas 
skidresor och dammiddagar, 
studentorkesterfestivaler.  

Vardagen för en Inälfva är naturligtvis även den 
guldkantad, på tisdagar tränar vi på Villan kl 19- 21 
med avbrott endast för att i sällskap med vår trevliga 
orkester Blåshjuden fylla på bränsledepåerna vid 
fikabordet.     

inalfv@saks.gu.se 
 

 
 
 
 
 

 
………………………Sedan 1954 har Spexarcorpsen 
………………………så gott som varje år satt upp 
………………………ett spex, av och med 
………………………medicinare m.fl. från 
Göteborg. Kalasen som följer på föreställningarna är 
kända som de mest studentikosa vår stad har att 
erbjuda. 

Alla kan hitta en uppgift i spexet. Det spelas både på 
scen och i orkesterdiket, det sys, snickras, lagas mat, 
kokas punsch, sminkas, tänds och släcks och pysslas 
med PR. Tillsammans gör vi vad som krävs för att 
producera tidernas bästa spex!! 

spex@saks.gu.se 

 
 
 


