
Gemensamma 
• Rektorskaffe. 

 
Daniel Karlsson 

• Förhandsröstat i kommunalvalet tillsammans med Hankens rektor Karen Spens och SHS 

fullmäktiges ordförande Nicolina Massa. 

• Möte med fyramannarådet angående sammansättningen av årfestkommittéen 2021-2022. 

• Deltagit på Finlands ekonomers förbundsmöte för våren. 

• Deltagit på ett mindre officiellt lunchmöte (på distans) i samband med Finlands ekonomers 

förbundsmöte tillsammans med de andra ordförandena för ämnesföreningar för 

ekonomistuderande i Finland. 

• Deltagit på möte för Hankens arbetsgrupp angående riktlinjer för coronaviruspandemin. Saker 

som diskuterades var bland andra hur återgången till hur höstens första veckor ser ut samt hur 

utrymmet Quantum på Hanken kan användas av studerande under sommaren. 

• Övrig korrespondens och mindre möten. 

 
Emma Lindvall 

• Koordinering med de olika grupperna inom Utbildningsutskottet 

• Skrivit text till Gulishankeiten om Utbildningsutskottet och intern intressebevakning 

• Deltagit i Sisu-skolning med Hanken 

• Fortsatt arbete med att sammanställa enkäten om framtidens högskola 

 
Emilia Winqvist 

• Varit och fotograferat samt filmat röstnings jippo med Karen, Nicolina och Daniel.  

• Deltagit på två FSF kommunikationssektor träffar angående fullmäktigevalet samt diskussion 

av våren och höstens kommande projekt.  

• Deltagit och medverkat i en hållbarhets workshop med Hankens personal samt i en panel vid 

samband av det. 

• Planerat arbetet och varit i kontakt med kommunikationsplanens reviderings arbetsgrupp 

• Haft planeringsmöte med Hanken angående övergången till Sisu samt diskuterat en plan 

angående den gemensamma kommunikationen om ärendet 

• Deltagit på möte med Kuratorn 

• Uppdaterat på hemsidan samt hjälpt klubbar med att få information upp på dem 

• Uppdaterat sociala medierna och haft diverse kampanjer t.ex. om kommunalvalet 

• Skrivit styrelsens text till gulishankeiten 

• Besvarat förfrågningar och planerat samarbeten med t.ex. SASSE, KY, UNDP Finland om 

diverse ämnen som hållbarhet 

• Upprätthållit sociala medierna med bland annat monday update och veckans recap 

 

Daniel Hasselström 
• Har haft ett möte med Rekom Group (ägaren av Heidi's Bier Bar) var vi diskuterade ett 

möjligt samarbete med dem. Vi talade även om ett möjlig samarbete kring Company of the 

Week och kanske även en resa till Köpenhamn om läget tillåter.  

• Gjort avslutande åtgärder inom Vappenteamets verksamhet 

• Har planerat höstens evenemang  

• Har förhandsröstat i kommunalvalet 

 

Emilia Donner 
• Planerat och kommit igång med höstens halarprojekt 

• Planerat och kommit igång med sommarens försäljningsprojekt med försäljningskoordinatorn 

• Planerat Hanken Network Day tillsammans med Hanken 

• Korrespondens angående potentiella företagssamarbeten 

• NU-möte och avrundning av vårens verksamhet 

• Kontraktförnyelse inom näringslivsutskottet 



• Deltagit i MTEA-skolning 

• Gjort avslutande åtgärder inom vappenteamets verksamhet 

 
Anton Nilsson 
 

• Påbörjat SHS lounge projektet, nu när budgetöverskott har fåtts 

• Kontakt med disponenten och renovering företaget 

 
Alexandra Eriksson 

• Möte med Matti Tujula angående Hoas nya eventuella regelförändring 

• Möte med Touko Niinimäki angående SHVS nya syd direktion 

• SHVS möte angående arbetsgruppens förnyelse 

• Möte med Taiyo angående Hoas eventuella regelförändring 

• Unisport Johtokunta skolning 

• Planeringsmöte med Lydia från SSHV angående Hankeiternas välmåendegrupp 

• Hankeiternas välmåendegruppmöte 

• Johanna Eklundh från SHVS på plats och berättade om nya strategin 

• Nämt OLLs “Liikkuva korkeakoulu” 

• Talat om exist strategin med tanke på Covid19 

• Unisports Johtokunta 

• Deltagit på META2 Skolningstillfälle 

• Skrivit texter till gulishankeiten 

• Deltagit på WSC vårmöte 

• Möte med Fanny Hindsberg angående OLL och samarbete med Hanken och SHS gällande 

“Liikkuva korkeakoulu” 

 
Sebastian Ståhlberg 

• World Student Capital 

• Kommunalval 

 


