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SEBASTIAN ÄR VÅR NYA DELTIDARE
Vårt senaste tillskott till styrelsen heter Sebastian 
Gustafsson-Persson och kommer att ha rollen som 
deltidsledamot i Kalmar. Han studerar till ämneslärare 
i biologi och kemi andra året i Kalmar. Hans mål med 
sin post i Linnékårens styrelse är att vi ska få till ett 
kårhus och mer evenemang för våra medlemmar och 
ökat förtroende gentemot våra föreningar.

BOKA SMÅLANDSGATAN
Linnékåren har en samlingslokal på 
Smålandsgatan 4A som vi hyr ut till 
alla våra studentföreningar i Kalmar. 
Föreningarna kan boka lokalen via vår 
hemsida. Där finns också de regler som 
föreningarna har att förhålla sig till vid 
hyra av lokalen. Under pandemin har vi 
jobbat med att fräscha upp lokalen, ta 
väl hand om den när ni besöker den!
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Vi   är   studentkåren   vid   
Linnéuniversitetet   och   vi  
jobbar  varje  dag  för  att  
förbättra olika aspekter av 
din studietid.  Vi  ser  bland  
annat  till  att  du  får  den  
utbildning  som  du  har  rätt  
till,  att  du  har  någonstans  
att  bo  och  att  ditt  liv  
utanför  studierna    blir    så    
innehållsrikt    som    möjligt.

En termin  175 kr

Två terminer  300 kr

Den 3 december annordnar vi en bussresa till Växjö 
och Slottsstallarnas studentpub.  Följ med och upplev 
studentlivet när det är som bäst! Om det blir en succé 
kommer vi att göra detta till en återkommande aktivitet 
nästa termin. 
Pris ink. bussresa, entré & kårmedlemskap VT22: 300 kr 
Pris ink. bussresa & entré: 150 kr 
Datum & Tid: 3 december 19.30 - 04.00

Läs mer & boka 
din plats

MEDLEMSKAFFE
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Vår medlemskaffe fortsätter hela 
hösten. Varje torsdag ses vi i Hus Stella 
kl. 12-13. Vi har många spännande 
samarbeten och aktiviteter på kaffet 
framöver. Det kommer bl.a. att bli 
gratis fika och give-aways för alla 
medlemmar. Du kan också få en av 
våra populära Take-Away muggar. Se 
hela schemat på webben.
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