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Linnéstudenternas öppettider i sommar

Linnéstudenternas reception stänger den 12 juni klockan 15.00 och vi öppnar igen den
18 augusti klockan 9.00. Vi har telefontider som vanligt vardagar 9-11.30 mellan 12 juni
och 18 augusti. Välkommen åter, vi ses!

Vad hände på Linnéstudenternas årsmöte?
Den 27 maj hade studentkåren sitt årsmöte.
- Kalle Kronberg blev omvald till Studiesocialt ansvarig i Kalmar.
- Medlemmarna godkände Linnéstudenternas verksamhetsplan,
värdegrund och budget.
Du kan väljas in i kårstyrelsen på något av våra medlemsmöten
som är 4 gånger per år. Håll utkik efter nästa mötesdatum på
www.linnestudenterna.se

Sökbara Deltidsposter i Växjö

Kalle Kronberg
Studiesocialt ansvarig
Kalmar 2015/16

- Ledamot med ansvar för studentkontakt
- Ledamot med ansvar för nationellt påverkansarbete

Introduktionsveckor

Veckan innan terminen börjar,med start 24 augusti, har studentföreningarna introduktionsveckor. Det är en möjlighet för nya studenter att skaffa vänner och delta i olika sociala aktiviteter
som grillning, brännboll och pubrundor. Det är valfritt att delta och det kommer att finnas
alkoholfria aktiviteter. Linnéstudentena är med och ser till att vätskebalansen återställs genom
att dela ut vatten tillsammans med bland andra studenthälsan i närheten av Tufvan-huset.

Välkomstmässan 16 september

Lär känna din nya studentstad, Växjö! På mässan kan du ta del av erbjudanden
från företag och information från föreningar och myndigheter. Ta för dig av
gratis pennor, block, godis och delta i tävlingar för att vinna fina priser!
Tid: 10-14.30
Plats: K-huset på Linnéuniversitetet

Restaurang Kristina: vi hjälper dig med maten till festen!

Vi har lång erfarenhet av allt från välfyllda bufféer, kallskurna fat till
kalasgoda smörgåstårtor. Våra menyer passar såväl den lilla som stora
plånboken. Kom gärna in och diskutera olika förslag med oss.
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
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