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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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Välkomstmässan 3 februari

Linnéstudenterna välkomnar studenter till en ny termin genom Välkomstmässan! Mässan är det
bästa sättet att ta reda på vad din studentstad Växjö har att erbjuda. Utställarna består av
företag, organisationer, studentföreningar och Linnéuniversitetet. Ta för dig av gratis pennor,
block, godis och delta i tävlingar med fina priser. Alla studenter är välkomna!
Läs mer: www.linnestudenterna.se
Datum och tid: 3 februari 10-14.30
Plats: K-huset på Linnéuniversitetet

Medlemsmöte 10 februari

Alla medlemmar är välkomna till medlemsmötet där du kan ta reda
på vad Linnéstudenterna jobbar med. 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: Sal N1017 Växjö Tid: 17.00
Lediga deltidsposter i Linnéstudenternas styrelse, Växjö
Ledamot nationellt påverkansarbete: Jobbar för att hålla sig uppdaterad i nationella
studentpolitiska frågor. SFS, Sveriges Förenade Studentkårer, är en viktig samarbetspartner.

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

