
Styrelsens aktiviteter 

 
Daniel Karlsson 
 

• Deltagit på möte med andra studentkårer angående tillgänglighetsproblem i Sisu 

• Besökt bostäderna i Isabella-kvarteret på Busholmen tillsammans med Hankens rektor 

• Hållit intervjuer i samband med rekryteringen av studeranderepresentanter till Hankens 

styrelse 

• Deltagit på möte för Hankens arbetsgrupp angående riktlinjer för coronaviruspandemin 

• Presenterat studentkåren och dess verksamhet för nya kandidatstuderande 

• Presenterat studentkåren och dess verksamhet för nya engelskspråkiga magisterstuderande 

• Presenterat studentkåren och dess verksamhet för höstens utbytesstuderande 

• Förberett tal inför Hankens inskription 

• Diverse andra möten och korrespondens 

 
Emma Lindvall 

• Varit på möte med andra studentkårer angående tillgänglighetsproblem i Sisu 

• Gjort material till sociala media om deadlinen för att anmäla sig till höstens kurser 

• Gjort material till sociala media om deadlinen för att göra läsårsanmälan 

• Arbetat tillsammans med Hanken för att införa en övergångsperiod gällande 

omtagningsreglerna, vilket rektor nu också beslutat om 

• Tagit emot och utrett diverse case från studerande 

• Tagit reda på diverse studierelaterat material 

• Genomfört de första intervjuerna för studeranderepresentantplatsen i Hankens styrelse 

• Kopelive där vi bland annat pratade om olika utskott som arbetar med högskole- och 

utbildningspolitiska frågor, budgetförhandlingarna, Sisu och corona 

• Gjort material till SHS nyhetsbrev 

• Intressebevakningsbriefing med socialpolitiskt och högskolepolitiskt ansvarige 

• Arbete med rekrytering av studeranderepresentanter 

• Utvecklingsarbete med UU. 

• Planerat skolningar i intern intressebevakning för UU och kommittéer. 

• Planerat UU-möte 6/2021 

• Arbetat med att utforma mer detaljerade coronariktlinjer för arrangerande av evenemang inom 

studentkåren 

 
Emilia Winqvist 

 
Kommunikation 

• Höll social medierna aktiv 

• Koordinerede Instagram takeovers 

• Svarade på frågor på våra sociala medier  

 
Hållbarhet 

• Planerade för hållbarhets möte med Hanken 

• Kollade upp hur andra Studentkårer jobbar med ämnet 

• Bollade idéer för olika projekt 

 
G- Suites 

• Löste tekniska problem  

• Hjälpte med borttappade lösenord och andra problem med konton 

• Arkiverade gammalt material  

 
Annat 

• Jobbade med kommunikationsplan 



• Kollade på att köpa en ny kamera till kåren 

• Hjälpte SHS medlemmar med diverse frågor till info@shs.fi 

• Svarade till förfrågningar från medier 

 

Daniel Hasselström 

 
• Presenterat studentkåren och dess verksamhet för höstens utbytesstuderande 

• Planerat Ordförandeutskottets Kick-off möte 

• Planerat de kommande evenemangena i början på hösten med tanke på COVID-19 läget och 

hur vi skulle kunna ordna våra evenemang så säkert som möjligt 

• Har haft möte med flera kommitteer angående deras kommande evenemang under hösten 

 
Emilia Donner 

• Möten och kommunikation med partners (Sponda, Meltwater, EY, Hanken&SSE, Workday) 

• Planering kring Hanken Network Day 

• Planering kring halarteamet och rekry 

• NU-möte 

 
Anton Nilsson 
Casa köket: 

• Införskaffning av saker till köket via IKEA fortsätter. 

 
SHS - Lounge: 

• Haft möte med UPM angående sponsoring av ena podden 

• Införskaffas möblemangen till podsen 

 
Almäna FU saker: 

• Koordinera bokningar av utrymmen och utlåning av material. 

• Delat ut kår nycklar till nya personer 

• Bokning av städningar för kommande veckor 

 
Hjälpt med annat:  

• Arbetat med kommunikationsplan 

• Hjälpt till med G-suits 

 

Sebastian Ståhlberg 
 

 
• Kopoolive där vi bland annat pratade om olika utskott som arbetar med högskole- och 

utbildningspolitiska frågor, budgetförhandlingarna, Sisu och corona 

• Intressebevakningsbriefing med socialpolitiskt och utbildningspolitiskt ansvarige 

• WSC 

• Vardaglig ekonomi 

• Möte 

 
Alexandra Eriksson 

• Intressebevakningsbriefing med utbildningspolitiskt och högskolepolitiskt ansvarige 

• Påbörjat planering av välmåendeveckan 

 

mailto:info@shs.fi

