
Gemensamma: 

• Arbete kring hur implementeringsplanens och långtidsstrategins uppföljning på 

fullmäktigmötet kommer att gå till. 

• Möten och diskussion kring den låt som producerades i samband med studentkårens 

festligheter kring valborg. 

• Deltagit på KY:s och Boomis virtuella årsfester. 

 

Daniel Karlsson 

 

 

• Deltagit på Understödsföreningens konstituerande styrelsemöte efter föreningens 

årsmöte. 

• Deltagit på Understödsföreningens årsmöte där bland annat den nya styrelsen 

fastställdes. 

• Arbetat på den medellånga ekonomiplanen så att den kan färdigställas under 

sommaren i och med att ny information om hur till exempel arbetet med 

studentkårens försäljningskoordinator framskridit. 

• Deltagit på möte för Hankens arbetsgrupp angående riktlinjer för Covid-19. Det stora 

ämnet som diskuterades var hur Hanken kommer att återgå till ett normalt läge efter 

pandemin. 

• Deltagit på Finlands ekonomers möte där materialet inför vårens förbundsmöte 

behandlades. 

• Hjälpt till med bland annat teknisk hjälp kring anordnandet av huvudämneskvällen 

samt kommunalvalsdebatten. 

• Undersökt studentkårens behov av införskaffande av särskild video- och 

ljudutrustning för att möjliggöra direktsända evenemang på nätet samt hur denna 

utrustning kan hjälpa till att normera kvaliteten på dessa sändningar. 

 

Emma Lindvall 

 

 

• Arbetat med presentation av UU på Instagram 

• Arbete relaterat till rekrytering av studeranderepresentanter till disciplinnämnden, 

språkdirektionen och Hankens styrelse 

• Deltagit i Niords styrelsemöte i Daniels ställe 

• Enkäten om framtidens högskola har stängt och materialet analyseras som bäst 

• Sett till att diverse organ, som SHS och SSHV:s styrelser, får skolning i Sisu och 

bokat in möte om Sisu med Hanken 

 

Emilia Winqvist 

 

 

• Haft hållbarhets workshop åt ordförande utskottet 

• Haft möte med SASSE angående samarbete kring hållbarhet 

• Möte med fototeamet om fotografering av bilder till SHS bildarkiv 

• Planering och arrangemang av TF x SHS skattjakt 

• Marknadsföring av olika evenemang och program på SHS social medier 

• Förberett material inför fullmäktigemötet 



 

Daniel Hasselström 

 

 

• Har hållit Ordförandeutskottets möte med en workshop i hållbarhet. 

• Har i samband med tack-projektet fört ut presenter  till alla förtroendevalda på SHS 

för deras jobbinsats under coronaviruspandemin. 

• Har hållit en jämlikhetsskolning till nya alla nya medlemmar i Gekko tillsammans 

med Alexandra Eriksson. 

• Har hållit Vappenteamets sista möte  

• Har haft ett budgetmöte med Ekonsek angående budgetanvändningen kring valborg i 

år. 

• Hjälpt CN och Sebastian Ståhlberg med tekniska frågor kring Zoom för “Avslutande 

sitzen” och för valdebatten. 

 

Emilia Donner 

 

 

• Hållit NU-möte och koordinerat med medlemmarna 

• Löpande NU-verksamhet (svara på e-post, göra upp avtal, följa upp kontrakt) 

• Förberett inför fullmäktigemöte 

• Planerar införskaffning av medel för mötesrumsprojektet med styrelsens FU-

ansvariga samt försäljningskoordinator 

• Deltagit i ordförandeutskottets möte 

 

Alexandra Eriksson 

 

 

• SHVS genomgångsmöte innan förbundsmöte 

• Tack-projekt till förtroendevalda 

• Planerat, filmat samt redigerat “kårens soffor” där Hankens psykoterapeut deltog 

• Deltagit på FSF “Sopokahvit” 

• Allmän träff och diskussion med andra studentkårer 

• OLL Sektorträff 

• Allmän info från OLL 

• Kommunalvalsdebatt 

• Deltagit som ordinarie på HOAS delegationsmöte 

• Talade bland annat om nybyggen och godkännande av bokslutet 

• Påbörjat välmåendeenkät tillsammans med Sebastian Ståhlberg från styrelsen och 

Lydia Nystén från SSHV 

• Hållit skolning i jämlikhet tillsammans med Daniel Hasselström för Gekko 

 

Sebastian Ståhlberg 

 

 

• Studerandenas Idrottsförbund 

o Sektormöte 

o Valdebatt 

o “Haluatko miljonääriksi” 

• World Student Capital 



o Budget och ekonomi 

o Kommunalvalsdebatt 

• Kommunalval 

o Valdebatt 

o Marknadsföring 

o Egna studerande 

o Video  

o Halarmärken 

• Kopo-live 

o Statistik om utbytet 

o Informationsrunda 

• Intressebevakningsutskottet 

o Avslutande möte 

• Allmänt 

o Välmående enkät med Lydia och Alexandra 

 

Anton Nilsson 

 

 
• Casa köket projektet temporärt på paus medan remoteringsfirman bekräftar tidtabeller.  

• Förberedande arbete för fullmäktigemöte gällande SHS lounge och medlemsundersökningar.  

• Deltagit på husbolagsmötet 

 


