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Månadens rättighet

Som student har du rätt att vara studentrepresentant. Det innebär att du får framföra dina
åsikter i olika arbetsgrupper och styrelser tillsammans med personal på Linnéuniversitetet.
Du får också betalt för ditt uppdrag, 300 kr för en halvdag och 600 kr för en heldag. Tidigare
erfarenhet krävs ej. Intresserad? Kontakta: representant@linnestudenterna.se
Emma Nilsson, Student- och Doktorandombud i Växjö:
Tel: 070-481 99 57
Kinka Barvestad, Studentombud i Kalmar:
Tel: 072-318 00 26
Student? Maila ombud@linnestudenterna.se
Doktorand? Maila doktorandombud@linnestudenterna.se
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10 februari

Har du funderat på att söka jobb under eller efter studierna? Under en dag kommer företag
och organisationer från hela Kalmar län att samlas för att träffa och lära känna just dig som är
student. De har förhoppningsvis svaret på alla dina frågor. Under dagen kommer det att finnas
många olika aktiviteter som är till för att öka chanserna för dig att verkligen komma i kontakt
med ditt favoritföretag. Kom som en vanlig besökare eller ta chansen och anmäl dig till att spela
i ett av företagslagen i vår spännande innebandyturnering. Läs mer på www.linnecupen.se
Plats: A-hallen i Kalmar Sportcenter
Tid: 13.30-17.00

Medlemsmöte 10 februari

På mötet är det fyllnadsval till valberedningen och kårstyrelsen. Valberedningen intervjuar kandidater till kårvalet och rekommenderar
lämpliga kandidater. Sök till valberedningen genom att skicka CV
och personligt brev till info@linnestudenterna.se eller nominera dig
själv eller någon annan direkt på medlemsmötet.
Plats: Studio 1 Västergård Tid: 17.00
Lediga deltidsposter i Linnéstudenternas styrelse, Kalmar
Ledamot Studentkontakt: Jobbar för att Linnéstudenternas verksamhet synliggörs mer för
studenterna och att det medlemsrekryterande arbetet ökar.
Ledamot Internationalisering: Jobbar för att bevaka internationaliseringsfrågor och
internationella studenters intressen och behov.

Bli vår kollega - sök till kårstyrelsen

Du får möjlighet att jobba med studentpolitiska frågor på heltid eller deltid. Vill
du söka en styrelsepost på heltid kan du ta studieuppehåll eller söka till styrelsen
din sista termin. Du kan studera samtidigt som du har en styrelsepost på deltid.
Alla styrelseuppdrag är arvoderade. Linnéstudenternas styrelse väljs i kårvalet
som pågår 4-11 april. Läs mer: www.linnestudenterna.se
Linnéstudenterna arbetar för att du ska få en trygg studietid och en utbildning av hög kvalitet. Du kan alltid
vända dig till oss om du behandlats fel av universitetet. Vi arbetar också för att det ska vara roligt att vara student.
Som medlem får du även en rad rabatter och förmåner kopplade till ditt medlemskort.
Läs mer på www.linnestudenterna.se

