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Känner du till Linnékårens 
Buddyprogram? Varje termin 
kommer det nya internationella 
studenter till Kalmar från minst 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 boende, 
studentlivet, om 
svensk kultur m.m. 
Anmäl dig idag!

BLI BUDDY

Kårvalet blev en succé med ett rekordstort valdeltagnde på 21 
%, vilket är en klar ökning jämfört med tidigare år. Vi kan nu 
presentera den nya styrelsen som kommer att representera kåren 
under verksamhetsåret 2022-2023. 

Läs mer
SÄG HEJ TILL VÅR NYA STYRELSE

HITTA TILL VÅRT KONTOR

Ni vet väl att kåren har sitt kontor i Hus Stella? Det är samma hus 
som bland annat UB, Infocenter och Café WUD. Till kontoret 
kan du komma för att bl.a få hjälp med ditt medlemskap och 
hämta ut ditt rabatthäfte. För att göra det ännu enklare att hitta 
till oss har vi tagit fram en kort film. Scanna koden för att se den. 

Se filmen

STIPENDIER
Du som är medlem kan nominera dig 
själv eller någon annan till våra stipendier. 
Kurslitteraturstipendiet delas ut varje 
månad till ett värde av 500 kr är avsett för 
inköp av kurslitteratur. Vi har även ett 
engagemangsstipendium som delas ut en 
gång per år. Stipendiet utdelas till en stu-
dent som visat extraor-
dinärt engagemang för 
att främja utbildning 
eller den studiesociala 
miljön vid LNU.

MEDLEMSFÖRMÅNER

Kaffe på torsdagar

Kårkvällar

Medlemsaktiviteter

Kurslitteraturstipendium

Engagemangsstipendium

Möjlighet att engagera dig

BLI MEDLEM

VILKA ÄR VI?

Rabatter

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.

Ladda ner appen Hitract

Skapa ett konto och 
logga in

Leta upp vår HitClub 
Linnékåren och följ oss

Välj medlemskap och betala 
med kort eller Apple Pay

Du måste vara antagen och 
registrerad på din kurs


