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Månadens rättighet

Du som student ska få återkoppling på din examinationsuppgift i anslutning till varje
examinationstillfälle oavsett examinationsform.
Kinka Barvestad, Student- och doktorandombud Växjö/Kalmar
Tel: 072-318 00 26
Student? Maila ombud@linnestudenterna.se
Doktorand? Maila doktorandombud@linnestudenterna.se

Världen är färglös utan en Erika
Är du vår nya Erika? Vi söker Studiesocialt ansvarig till Linnéstudenterna
Styrelseposten är på heltid och du får 16 000 kr i månaden med chans till
höjning. Om du vill kunna studera samtidigt finns det även deltidposter att
söka. Läs mer om fyllnadsvalet och vilka poster du kan söka här:
linnestudenterna.se/fyllnadsvalvakanser
Tar du examen i vår?
Du kan söka till styrelsen om du är student när du blir invald.
Studerar du?
Då behöver du ansöka om ett studieuppehåll när du söker en heltidspost.
Sök direkt på årsmötet i fyllnadsvalet genom att föreslå dig själv eller någon annan. Du kan
också skicka ditt CV och personligt brev till info@linnestudenterna.se innan mötet.
Datum och plats: 25 maj, sal N1017 i Växjö, Studio 1 Kalmar Tid: 17.00

Välkommen till Linnéstudenternas Årsmöte 25 maj!

Vi bjuder på mat och medlemmar kan rösta om:
– Medlemsavgift 16/17
– Verksamhetsplan och budget 16/17 (bland annat förslag om styrelsens arvoden)
– Val av revisorer, mötespresidium och studentrepresentanter
– Fyllnadsval till kårstyrelsen
Vi presenterar även vinnaren av engagemangsstipendiet! Läs mer på www.linnestudenterna.se
Datum och plats: 25 maj, N1017 i Växjö och Studio 1 Västergård i Kalmar Tid: 17.00
Annons

Vi

bryr
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

oss!

