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STUDENTREPRESENTATION
Uppdraget som studentrepresentant erbjuder dig en rolig 
erfarenhet, en merit på CV:t, möjligheten att påverka din 
utbildning och extra klirr i kassan. Som student har du rätt 
att vara representerad i alla beredande (förberedande) och 
beslutande organ inom universitetet. Alla studenter på 
LNU kan söka till att bli studentrepresentant.

HEDVIG     LINNÉKÅREN  
Vi har tillsammans med Hedvig tagit 
fram ett grymt erbjudande! Just 
nu får du nämligen 299 kr rabatt 
på medlemsavgiften om du skaffar 
Hedvig. Med Hedvigs hemförsäkring 
får du ett omfattande skydd med 
förmånliga studentpriser. Drulle ingår 
alltid och hemförsäkringen har ingen 
bindningstid. Hemförsäkring som du 
aldrig har upplevt den helt enkelt!

medlem.linnek.se

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

Linnékårens styrelse har 5 heltidsarvoderade poster och 6 
deltidsarvoderade poster. Linnékårens styrelse kallas även 
för kårstyrelsen. Ordförande har både Kalmar och Växjö 
som arbetsort, en utbildningsbevakare på vardera ort och 
en studiesocialt ansvarig på vardera ort. Styrelsen har även
sex deltidsarvoderade poster, tre i Växjö och tre i Kalmar.
Deltidsledamöter förväntas att vara med och representera
vid olika event samt delta i arbetsgrupper och möten.

Läs mer

Läs mer

LINNÉHÄFTET
Lär känna din stad och spara pengar 
med Linnéhäftet! Du som är eller blir 
medlem i Linnékåren belönas med 
vårt Linnéhäfte. Häftet är fyllt med 
rabatter och erbjudanden från olika 
företag i Växjö- och Kalmarområdet 
och omfattar caféer, restauranger, 
gym, försäkringar, butiker och mycket 
mer.Använd alla så sparar du tusentals 
kronor! Hämta på vårt kontor på 
Tufvan!


