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Kaffe på torsdagar
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Möjlighet att engagera dig

Linnékårens nyhetsbrev

BLI MEDLEM

VILKA ÄR VI?

MEDLEMSPRIS

Rabatter

Nr 2 VT22

KÅRVAL 25 APRIL - 6 MAJ
Kårvalet är studenternas viktigaste medel för att påverka de 
beslut som studentkåren och universitetet kommer överens 
om. Vid valet delegerar DU som medlem din makt till de 
beslutande organ som finns inom studentkåren. Dessutom 
är du med i utlottningen om fina priser!  Vid kårvalets start 
får du du en unik röstningslänk skickad till din mejl.

SOMMARJOBBSTIPS  

Vill du ha en lärorik, produktiv och 
lönsam sommar? Som feriearbetare hos 
Profilgruppen slipper du såväl bränna 
dig i solen som obehagliga kallsupar, win-
win med andra ord! Vi söker noggranna 
och flexibla lagspelare som vill göra 
framsteg med oss och ta Profilgruppen 
till #nextlevel. Välkommen!

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

Vår välkomstmässa fick pga pandemin bli framflyttad och 
blir nu istället en vårmässa. Syftet med mässan är att du 
som student ska få ett bättre grepp om studentlivet, din 
studentstad samt det utbud som företag, föreningar och 
myndigheter erbjuder. Så passa på att ta del av rabatter, hitta 
ett extrajobb, ett jobb efter examen eller varför inte hitta en 
förening att engagera dig i vid sidan av studierna. 

Läs mer

Läs mer

KOMMANDE EVENT
Loppmarknad på Tufvan 

23 mars kl. 16 -19

Påskäggsjakt
Påskveckan 2022

Valborgsfirande på Amfium
28 april - 30 april

VÅRMÄSSAN 5 APRIL
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