
Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma

● Skolning om Hankens finansieringsmodell

● Vappenordnande och -firande

Daniel Karlsson

● Förberett tal till Yles första maj -evenemang med studentkårerna i huvudstadsregionen.

● Medverkat och hållit tal i Yles första maj -evenemang med huvudstadsregionens

studentkårer och Ylioppilaskunnan Laulajat.

● Intervju med Yle och Hufvudstadsbladet.

● Skrivit hälsning till nästa nummer av Nötte.

● Övrig korrespondens och mindre möten.

Emma Lindvall

● Rekrytering av studeranderepresentanter

● Presentation av Utbildningsutskottet på Instagram

● Studiecirkel i marknadsföringsgrundkursen har arrangerats

● Utrett diverse ärenden

● Kopolive

Emilia Winqvist

● Skött kommunikation relaterat till Vappen samt svarat på förfrågningar kring det

● Sammanställt nyhetsbrevet

● Deltagit på en heldags sektor träff med SYL för den hållbara sektorn och diskuterat bland

annat olika projekt och hur SYLs projekt framskridit i Afrika.

● Hjälpt kommittéer och klubbar med att marknadsföra deras evenemang

Daniel Hasselström

● Ordnat evenemang kring valborgs firandet

Emilia Donner

● Marknadsföring under vappenveckan

● Kontakt med vappens sponsorer

● Radio- och tv-intervjuer under vappen

● Möte med Hankens corporate team

Anton Nilsson

● Casa köket:

○ Fortsätter tömma köket på allt löst material och en grundstädning av skrubbning

av utrustningen påbörjas.

○ Fortsatt diskussion med  Stenkaka angående billigare begagnad köksutrustning

som kanske kan användas i köket.



● Legenda:

○ Alla onödiga vatten sinkar är borttagna och e ny laggad till baren.

○ Elen i det gamla köket är nu kopplat bort på ett säkert sätt.

● Arkivdyck:

○ Sista gallring fasen är igång.

○ Nästa steg vänta på beslut av stiftelser för eventuella penga sponsring för att

utveckla utrymmet.

● Annat/AndraUtrymmen:

○ Tamburen städad och planer för att utveckla tamburen har påbörjats.

○ Silver Förrådets utrymme bör utvecklas för en mer effektiv förvaring av saker,

saken undersöks om möjligt.

○ Medlemsundersökningar är nu avslutad och påbörjande av analysering av svar

påbörjats.Presenteras på inkommande fullmäktigemöten.

Alexandra Eriksson

● Möte med Hankeiternas välmåendegrupp för första gången

○ Syfte med gruppen

○ Välmående Enkät ska göras

● Medlemsundersökning genomgång av resultat

● Deltagit på SHVS arbetsgrupp för studeranden

○ Talades bland annat om läsförståelsetest och corona vaccineringar av SHVS på

mötet

Sebastian Ståhlberg

● Kommunalval

● Kopo-live

● Medlemsundersökning genomgång

● World Student Capital


