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Kaffe på torsdagar

Kårkvällar

Medlemsaktiviteter

Kurslitteraturstipendium

Engagemangsstipendium

Möjlighet att engagera dig

Linnékårens nyhetsbrev

BLI MEDLEM

VILKA ÄR VI?

MEDLEMSPRIS

Rabatter

Nr 2 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

LINNÉKÅREN PÅ LNU-LIVE 7 APRIL
Kåren gästar LNU-Live som är en öppen föreläsning som 
går av stapeln varje vecka i Hus Stella. Du kommer få se 
nyproducerade filmer som beskriver kårens verksamhet. 
Hur kan kåren och universitetet samverka för att få fler 
studenter att engagera sig i utbildningsfrågor? Du som är 
student - få svar på de här frågorna och ta möjligheten att 
ställa frågor.

Känner du till Linnékårens Buddy-
program? Varje termin kommer det nya 
internationella studenter till Kalmar 
från ett 30-tal olika länder. Varför inte 
bli buddy till en av dem? Du får lära 
känna en internationell student lite 
närmare som kan ha frågor om bostad, 
om Kalmar som 
studentstad, vilka 
smultronställen som 
finns osv. Redan nu 
är  anmälan öppen för 
höstterminen 2022.

Fr.o.m v.11 flyttar vi vårt medlemskaffe 
från Hus Stella till Hus Radix. Närmare 
bestämt till det som kallas “Gropen” ner 
till vänster efter ingången. Vi hoppas 
att detta ska leda till att fler hittar till 
oss på torsdagarna och får ta del av vårt 
fika och erbjudanden. 
Glöm inte att kolla in 
hemsidan för att se vårt 
kaffeschema för resten 
av vårterminen. 

28 april - 5 maj

25
April

6
Maj

Läs mer

MEDLEMSKAFFET FLYTTAR
TILL HUS RADIX

BLI BUDDY

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.

Läs mer


