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Kaffe på torsdagar

Kårkvällar

Medlemsaktiviteter
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Möjlighet att engagera dig
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BLI MEDLEM

VILKA ÄR VI?

MEDLEMSPRIS

Rabatter

Nr 1 VT22

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

SNART DAGS ATT SÖKA TILL STYRELSEN

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

Vi har en vakant post som studiesocialt 
ansvarig i Kalmar. Detta är posten 
för dig som brinner för studentlivet 
i Kalmar! Som studiesocialt ansvarig 
fokuserar du främst på studenternas 
liv utanför studierna. Detta berör allt 
ifrån boendesituationen, kollektivtrafik 
och trygghet till att vara ett stöd för 
föreningslivet. Du kommer också att ha 
en betydande roll i utvecklingen av det 
nya kårhuset ”LEK-Stugan” i Kalmar.

linnek.se/studiesocial/

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 i Hus 
Stella. 

SÖK STUDIESOCIALT 
ANSVARIG


