
SMÅTTINGGUIDEN 2016



välkommen till handels!
Hej småtting, vi har planerat dina första veckor på Handels



tack till våra kårpartnerföretag



ansvarig utgivare  adress
Pauline Norden   HHSS, Box 6501
mediapres@sasse.se   113 83 Stockholm 

Clarence von Rosen Ebba Forssberg Caroline Fogelkvist
Communications

småttingguiden
Utgiven AV:

2016

Äran bär vi tillsammans med: 
Erik Schuss, Anton Wedin, Franziska engsner, Erik NIlestoff, Julia Wilhelmsson, Harald Johansson, Christina Härd, Emma Fastesson lindgren, Oscar Lundgren, Marcus Angelstig

Besöksadress   Omslagsbild
Sveavägen 65   Tuva Ekeroth
Tillgänglig entré finns vid Bertil Ohlins gata 5

Telefonnummer  Tryckeri
+46 (0) 8 506 92 900   PrintR 



börja här

småttingintrot

utskotten engagera mera

gott & blandat
91

7933

195

innehållsförteckning

  studentkåren



YOUR CAREER.  
YOUR ADVENTURE.

Seize the
opportunity
Stockholm School of Economics will give 
you an excellent education, but your degree 
will only take you so far.

Take the opportunities you get to develop
your leadership and problem solving skills
that will be required from you in the
complex, global and hyper competitive
future business landscape that you will
face when graduating.

Accenture Strategy is the strategy consulting
practice within Accenture that focuses on
helping our clients shaping their strategy,
business models and ultimately the future.

We will be here to guide you along the way
and we hope to see you in one of our events
during your time at SSE.

Be greater than > your degree.



småttingintrot



stormamma & storpappa, 
business & economics
Varmt välkommen till Handelshögskolan kära Småtting!
 
I slutet av augusti kommer du att ta dina första kliv genom den mytom-
spunna ekporten på Sveavägen 65. Bakom den väntar den bästa tiden i 
ditt liv, något som traditionsenligt börjar med två veckors fartfylld intro-
duktion, som vi två tillsammans med Småttingkommittén har planerat.
 
Vi förstår om du känner dig nervös, förvirrad men samtidigt väldigt 
förväntansfull – det gjorde vi också förra sommaren. Men vet du vad? Det 
finns ingenting att vara orolig över! Alla på Handels väntar lika ivrigt som 
vi på att få välkomna dig med öppna armar precis som du är.
 
För att underlätta under din första tid här på Handels har vi satt ihop 
denna småttingguide som du håller i just nu. Vi vet att det kan kännas 
som att det finns en djungel av utskott, projekt, studieplaner och akti-
viteter, så om du har några som helst funderingar, tveka inte att ringa, 
maila eller smsa någon av oss - Stormamma Hanna eller Storpappa Oscar. 
Till oss kan du komma med frågor om allt mellan himmel och jord. Vi 
finns här före, under och långt efter introt för att stötta och hjälpa dig. 
Glöm inte det!
 
De två första veckorna i augusti kommer vara startskottet på en helt fan-
tastisk tid i ditt liv, med livslång vänskap, ovärderlig kunskap och kanske 
en och annan kärlekshistoria. Den första perioden kommer att vara lika 
intensiv som den är rolig, så kom till oss utvilad och laddad med energi!
 
Vi är otroligt glada att du har valt Handelshögskolan i Stockholm och vi 
tillsammans med resten av Småttingkommittén är förväntansfulla inför 
att få lära känna just dig!
 
Vi ses i augusti!  
Stormamma Storpappa

Hanna Oscar
070-673 44 73 072-735 51 426





stormamma & storpappa, 
retail management
Kära Småtting! 

Först och främst, stort grattis till din plats på Handelshögskolan i 
Stockholm! Snart börjar en tid fylld av nya kunskaper, livslång vänskap, 
sena kvällar i Rotundan, men framförallt massor av glädje och minnen 
för livet. 

Vi är dina storföräldrar som kommer guida dig genom din första tid på 
Retail Management programmet och vi lovar att vi ska göra allt för att du 
ska känna dig som hemma. För att ge dig bästa möjliga välkomnande har 
vi tillsammans med vår fantastiska småttingkommitté planerat två full-
späckade veckor. Introveckorna är startskottet på vad vi hoppas kommer 
bli bland de tre bästa åren i ditt liv. Dagarna kommer vara fyllda av allt 
ifrån roliga tävlingar och aktiviteter till företagspresentationer och dina 
allra första Handelssittningar! 

För ett år sedan var vi där du är idag. Vi var förvirrade, spända och visste 
inte vad vi skulle förvänta oss. Du har inget att oroa dig över, hela Han-
dels längtar efter att träffa dig och lära känna dig. För att minska din för-
virring så har vi satt ihop småttingguiden. Du kommer snart inse vilken 
guldgruva denna lilla turkosa bok är. Småttinguiden är till för att hjälpa 
dig under din första tid på Handels och vägleda dig igenom kårdjungeln. 
Här finns information om skolans studentkår och alla de projekt som du 
kan välja att engagera dig i. 

Vi kan av egen erfarenhet lova dig att det är en fantastiskt spännande tid 
som kommer framöver och vi längtar efter att träffa dig i augusti! Om du 
har några frågor innan dess så är du varmt välkomna att höra av dig. Vi 
finns här innan, under och efter introt!
Njut av sommaren så ses vi snart! 

Stormamma Storpappa

Maia  Einar
073 62 61 235 073 62 88 0118





småttingintrot 2016
22 aug -4 sep

Communication
Clarence von Rosen, Ebba Forssberg & 

Caroline Fogelkvist

StorföräldrarOscar Johansson, Hanna Nelson, Maia Lidbeck & Einar Carlsson

Sponsgruppen

Julia Gustafsson, Filip Sernhede, Stina Karlsson, 

Carl Adam Ahlner & Emma Waldo



Company event
Zanna Ekeroth, Petter Riedel, Victor 

Nilsson & Anna Sandäng

Introweek
Maria Bergsten, Sofie Eriksson,  

Pontus Berg & Joanna Sandberg

Småttingresan

Tilda Larsson Riad, Axel Granström  

& Louise Åkerberg

HuvudföräldrarLudvig Gauffin, Jacob Wellershaus, Fanny Wi-depalm, Jonatan Blomstrand, Tom Sigfridsson, Oscar Dackland, Josefin Klarin, Alice O’connor, Linnéa Estman, Ellinor Wänerfjord, Philip Andersson, Alina Eriksson, Carl Ferm, Josefin ROsendahl, Tor Fryer Petersson, Sofia Arnekull,  David Hakula, Robert Rask,  Ellinor Lindstén & Ida Helander. Krista Glödstaf, Anna Normark, Julia Olander, Matilda Blomqvist, Oscar Samuelsson, Erika Nilsson
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Deloitte-Olympiaden 
Lär känna dina nyblivna 
vänner och Deloitte när ni 
testar roliga sporter och 
lekar på Deloitte Olympia-
den. Det bjuds på middag 
och dryck. Vi ser fram emot 
en trevlig sommarkväll till-
sammans!

Stockholmsjakten med 
Bain & Co
Småttingar, är ni tagga-
de? Småttingkommittén 
bjuder tillsammans med 
Bain & Company på en tur 
runt Stockholm City. Ni 
använder er av era mobi-
ler för att utföra uppdrag 
på olika platser runt om i 
Stockholms innerstad. Här 
spelar ingen roll om man är 
nybliven stockholmare eller 
inbiten 08, det gäller bara 
att vara fyndig, snabb och 
vilja ha riktigt kul! Anta ut-
maningen för chansen att 
vinna grymma priser un-
der det avslutande minglet 
med Bain - det här är en dag 
ni inte vill missa!

Uppsamlingsheat
Efter en knapp vecka på 
Handels är det dags för en 
gemensam fest i Rotundan 
–uppsamlingsheatet. För 
första gången festar alla 
nya studenter tillsammans 
och det kommer bli en kväll 
att minnas!
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Grillkväll
Vad passar bättre efter en 
intensiv fredag med Upp-
samlingsheat än en stor 
grillkväll för alla nya stu-
denter – från både Retail-
programmet och från Busi-
ness & Economics! Detta är 
ett uppskattad event där du 
får chansen att lära känna 
ännu fler medsmåttingar!

Öppet hus hos kåren
Vid Kårens Öppna Hus får 
du chansen att ta reda på 
mer om alla projekt och 
föreningar som beskrivs 
i denna guide, och du får 
möta människorna bakom 
dem. Bli medlem redan där 
i de föreningar du tycker 
verkar intressanta!

McKinsey Lounge
Under din andra vecka 
bjuder McKinsey & Com-
pany tillsammans med 
Småttingkommittén in till 
en storslagen after school 
lounge. Kom ner i Rotun-
dan vid 15:00 och häng 
med musik, dryck och 
snacks. Samtidigt får du 
möjlighet att prata med 
sköna anställda på McK-
insey som kan berätta mer 
om sin egen tid på Handels 
och McKinsey. Ett perfekt 
tillfälle att mingla runt med 
företagsrepresentanter och 
ladda upp inför helgens 
småttingresa med de andra 
studenterna!

Ugglanhäng med SEB
Småttingkommittén och 
SEB välkomnar dig till Ugg-
lan Boulebar för ett roligt 
och oförglömligt äventyr.
 Lär känna nya småtting-
ar, mingla med SEB’s re-
presentanter och prova på 
shuffleboard, rundpingis 
och boulé. Se till att boka 
snabbt då det finns ett be-
gränsat antal biljetter. Det-
ta kommer bli din roligaste 
måndag någonsin!
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Småttingresan
Introveckorna avslutas 
med Le Grande Finale:
–Småttingresan! 
Över helgen reser vi till-
sammans till en hemlig 
destination. Förvänta dig 
inget mindre än två helt 
oförglömliga dagar, och en 
speciell aktivitet anordnad 
av sponsorn för resan –  
Civilekonomerna.

Har du några frågor så är 
det bara att kontakta oss:

Axel Granström
072 703 96 96
Louise Åkerberg
073 638 96 66
Tilda Larsson Riad
070 962 83 44

Hur-man-går-på-
sittning-sittning
Kvällen då du invigs i Han-
delstraditioner och sitt-
ningskonstens ädla regler. 
Här lär du dig att undvika 
framtida missöden och 
snedsteg under de många 
festligheter som berikar 
din tid på Handels. HMG-
PSS gör det lätt att göra 
rätt!

Rebusjakten
Häng med Programutskot-
tet på en färgsprakande 
introfest av märkliga täv-
lingar och oklara vinnare. 
Ladda upp med helkropps-
utklädnad och kampsånger 
för att ta just din småtting-
grupp mot en prestigefull 
seger. Det är inte konstigt 
att Rebusjakten rankas 
som solklar etta bland alla 
intro-minnen!



studentkåren



Hur engagerar jag mig?
I princip alla studenter 
engagerar sig i SASSE un-
der någon period av sina 
studier. Engagemang kan 
sträcka sig från att hjälpa 
till som funktionär under 
en arbetsmarknadsdag 
eller använda mikrovåg-
sugnarna i Rotundan, till 
att jobba heltid för kåren 
under ett år vilket är precis 
vad delar av kårstyrelsen 
gör. Det är med andra ord 
helt upp till dig vad du vill 
göra och hur mycket du 
vill engagera dig! För att ta 
del av alla aktiviteter och 
roligheter behöver du bara 
betala kåravgiften och du 
är game, något som går att 
göra direkt efter att du har 
blivit inskriven på handels. 
Välkommen till kåren!

Kårens egna hemsida är 
www.sasse.se. Här kan du 
skriva upp dig på evene-
mang, se vilka företagspre-
sentationer som erbjuds 
nästa vecka eller spana in 
vilka projekt som rekryterar.

Vad är SASSE?
SASSE (The Student Asso-
ciation at the Stockholm 
School of Economics) är 
Handelshögskolans student-
kår och liknar inte någon 
annan studentkår i världen. 
Kåren finns till tack vare 
det enorma driv och enga-
gemang som finns bland 
studenterna på Handelshög-
skolan - drivet att vilja ha kul 
och utvecklas tillsammans. 
Syftet med kåren är i grund 
och botten att ta tillvara på 
studenternas gemensamma 
intressen. Lite förenklat så 
blir det här utbildningsbe-
vakning, social samvaro och 
näringslivskontakter. Kå-
rens officiella språk är idag 
engelska, och därmed refe-
reras kåren oftast till som 
SASSE, men dess svenska 
förkortning, HHSS (Han-
delshögskolan i Stockholms 
Studentkår), lever ännu kvar 
i vissa avseenden.

välkommen till sasse!
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Kårstyrelsen
Kårstyrelsen sköter det lö-
pande arbetet med att leda 
kåren och alla dess utskott. 
Styrelsen består av åtta 
ordföranden för de olika 
utskotten samt en kårord-
förande, en vice kårordfö-
rande och en skattmästare. 
Styrelsen väljs på ett års 
mandat genom personval, 
där valperioden sker första 
veckan i december. Du kän-
ner igen dem lurkandes ge-
nom kåridåren, oftare i lila 
overall än utan.

Kårexpeditionen
På kårexpeditionen arbe-
tar kårens sekreterare som 
sköter en stor del av det 
administrativa arbetet. Här 
kan du bland annat få hjälp 
med att ordna ditt Me-
cenat-kort, boka kårlokaler 
och kvittera ut nyckel (så 
kallad ”blipp”) till utskotts-
rummen. Man kan även 
få plåster eller en huvud-
värkstablett från kårens 
Förstahjälpen-låda. Öppet-
tiderna står på kårexpedi-
tionens dörr och tveka inte 
till att komma förbi om du 
har någon fråga gällande 
kåren eller något annat. 
Välkommen!





kårordförande
Välkommen till Handelshögskolan i Stockholm 
kära Småtting!  

En fantastisk tid väntar dig i slutet av augusti. 
Snart kommer du gå genom ekporten på Svea-
vägen 65 och ta del av en otrolig gemenskap. 
Du har förmodligen hört mycket om Handels-
högskolan tidigare, men jag kan garantera att 
det är först när du tar dina första steg upp för 
stentrappan och in i byggnaden som du kommer 
börja förstå hur det känns, och vad det faktiskt 
innebär, att plugga på denna unika högskola.  

Innan jag började på Handels kände jag mig väl-
digt osäker. Borde jag skjuta upp på det? Ska jag 
plugga utomlands? Hur är studentlivet i Stock-
holm? Jag var osäker ända fram till den soliga 
augustidagen då jag stod på andra sidan gatan 
mittemot Handels och skulle ta mina första kliv 
in i mitt nya liv. Sedan dess har jag inte tvivlat 
på mitt val en enda gång. Handelshögskolan är 
en plats där drivna studenter, framstående fors-
kare och professorer samt spännande arbetsgi-
vare möts och tar hand om varandra. Det är det 
som gör Handelshögskolan unik. Här stöttar vi 
och tar hand om varandra. 

Som student på Handels ställs det höga krav på 
en, i utbyte kommer du få en av Europas främ-
sta ekonomiutbildningar. Dessutom kommer 
du få möjligheten att engagera dig en världens 
mest aktiva studentkårer.  
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Handelshögskolan i Stockholms Studentkår, 
SASSE, är en världsunik studentkår. Våra tre 
pelare är utbildningsbevakning, socialverksam-
het och näringslivskontakt. I kombination gör 
dessa oss till en organisation med möjligheter 
att erbjuda våra studenter makalösa upplevelser 
och erfarenheter. Att som Kårordförande få 
förtroendet att leda en sådan organisation är 
otroligt hedrande. Som ytterst ansvarig leder jag 
Kårstyrelsen och Kårens operativa verksamhet. 
Så gott som alla studenter på Handelshögskolan 
är medlemmar och aktiva i Kåren någon gång 
under sin studietid. Här kommer du träffa 
vänner för livet, utvecklas som person och finna 
stimulerande aktiviteter för att komplettera din 
utbildning. Starta och driv ett projekt, ansök 
och gå med i något av våra utskott eller otaliga 
projekt, möjligheterna att engagera sig och 
skapa engagemang är oändliga!  

Mitt råd till dig som nybliven student på Han-
delshögskolan är att komma hit med ett öppet 
sinne. Vår styrka är vår mångfald och den ska 
användas för att hjälpa varandra uppnå våra 
mål. Var dig själv, maximera din tid här precis 
som du vill och våga följ din egen väg.  

Kårstyrelsen och jag ser otroligt mycket fram att 
träffa dig i augusti!  

Alexander Winter
Kårordförande 16/17





vice
kårordförande
Bästa småtting, 

Välkommen till början på ditt nya liv! Med denna bok har 
du fått en stor möjlighet i din hand. En möjlighet till att för-
verkliga storslagna planer, en möjlighet till att utvecklas på 
alla personliga plan och en möjlighet till att finna vänner för 
livet! Studentkåren på Handels har under snart 107 år levt 
för att tillvarata studenternas gemensamma intressen och 
detta kvarstår än idag. Vi finns till som en extra dimension 
vid sidan av studierna för att förgylla vardagen och skapa 
band mellan studenter som består livet ut. 

Som Vice Kårordförande är jag ansvarig för all löpande verk-
samhet i kåren. Det finns fantastiskt mycket engagemang 
inom kåren som du har möjlighet till att uppleva och vara del 
av under din handelstid, allt från sociala tillställningar till 
projekt av alla storlekar. Klyschigt som sig bör, men jag skulle 
vilja påstå att det verkligen finns något för alla! Jag har ett 
finger med i spelet i det mesta som händer inom kåren, så 
har du några frågor eller funderingar kring vad som helst så 
står min dörr alltid öppen nere på Kårexpeditionen för den 
som undrar!  

I likhet med det mesta i livet kommer det alltid finnas toppar 
och dalar men oroa dig inte för det. Erfarenheterna och 
vännerna finns alltid där och när du blickar tillbaka kan jag 
nästan lova att det kommer att ha varit den bästa tiden i ditt 
liv. 

Välkommen till Handels! 

Mats Wallén
Vice Kårordförande 16/1724
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skattmästare
Ärade småtting,
Välkommen och grattis till din plats!

När du får hem den här guiden, kanske du skriker av lycka 
eller så är du inte alls övertygad än. Jag själv tyckte att det 
var svårt att få en bild av hur Handelshögskolan faktiskt 
var innan jag själv tog det där första nervösa klivet upp för 
stentrappan på Sveavägen 65 i Stockholm. 

Handelshögskolan är en plats där ambitiösa studenter 
oavsett bakgrund och intressen samlas under ett och samma 
tak. Här får du en gedigen utbildning, men också mycket mer 
än så. Här finns en studentkår som nästan alla engagerar sig 
i under sin studietid. En fantastiskt positiv överraskning för 
mig som trodde att studentlivet i Stockholm var obefintligt. 
Engagemanget jag själv lagt ner i kåren, har jag fått tillbaka 
mångfalt i form av ny kunskap, vänner  och oförglömliga 
ögonblick

Som Skattmästare har jag ett antal olika ansvarsområden 
men kort och gott är jag ansvarig för Studentkårens ekonomi 
och skulle ni ha några frågor eller funderingar hittar ni 
även mig nere på kårexpeditionen. Ska man beskriva kåren 
i faktiska siffror tar sig detta uttryck i hundratals projekt 
och evenemang, nära två tusen medlemmar från skolans alla 
hörn, i runda slängar 14 miljoner kronor i omsättning samt 
ett oräkneligt antal anledningar till skratt. 

Jag ser fram emot att träffa dig i höst under introduktionen 
och hoppas att du som fortfarande funderar blir övertygad. 
Du kommer inte ångra dig.

Martin Svensson
Skattmästare 16/17





fum och direktionen
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FUM
Även i en ack så välfung-
erande organisation 
som  Handelshögskolans 
Studentkår fordras ett fo-
rum  för de djupare debat-
terna  och de långsiktiga 
strategiska perspektiven. 
Som  kårens högsta beslu-
tande  organ är det också 
den  rollen som Kårfull-
mäktige  fyller. Här ägnar 
vi oss  inte med vardags-
detaljer  och småsaker 
(sådant överlämnar vi åt 
Kårstyrelsen)  men väl de 
stora dragen  och de vikti-
gaste  frågorna.  Även om 
det kanske inte  känns så 
då mötet går in på sina se-
nare timmar är fullmäktige 
den plats där  visioner och 
planer målas  upp och de-
batteras. Här fattas framfö-
rallt de stora besluten. Kan 
du  hantera  makten? Gillar 
du FUM-öl? Då behöver du 
inte leta längre...

Direktionen
Tyskland har Bundes-
gerichthof, USA har 
Supreme Court och Stor-
britannien har det peruk-
beklädda  House of Lords: 
Handels  Kårfullmäktige 
har Direktionen. Den be-
står av  trenne synnerli-
gen  erfarna  och kloka kår-
rävar som vet  var skåpet 
ska stå samt vad som är rätt 
och vad som  är fel. De ser 
till att driva  fullmäktiges 
arbete framåt. Helt enkelt: 
fullmäktige  kontrollerar 
Kårstyrelsen  och  Direktio-
nen är ett förberedande or-
gan till fullmäktige. Att rätt 
och bra beslut tas i kårens 
högst beslutande organ är 
av största vikt. Att så sker i 
fullmäktige ser direktionen 
till att säkerställa, allt i kår-
demokratins namn såklart!

Max Håkan Bromée,
Rebecca  Aflaki & 
Jesper Björkman

Talmanspresidiet
För  att hålla  ordning 
och  reda på Kårfullmäk-
tiges  möten krävs att 
någon sätter ihop en 
agenda, skriver protokoll 
och ser till att folk  inte 
talar i munnen på varan-
dra.  Det är talmanspresi-
diets uppgift! Med lagom 
delar  orubblig hårdhet och 
principfast pragmatism, 
i all sin  kontradiktion, 
löper mötena smidigt och 
bra beslut  kan fattas. Men 
liksom i en  brittisk par-
lamentsdebatt  så skadar 
heller inte vissa  inslag av 
mer  humoristisk  karaktär 
för att hålla ledamöternas 
humör uppe  vid budget-
möten som kan sträcka sig 
in på småtimmarna. Tal-
manspresidiet skyddar helt 
enkelt kårens högsta beslu-
tande organ från kaos.

Nicklas Kövamees





equality group
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Hej och grattis till förmodligen den roligaste tiden i era liv, 

SASSE strävar efter att vara en modern och öppen förening 
där alla ska trivas och känna sig väl bemötta. Diskriminering 
på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, är inte 
tillåtet. Jämställdhetsrepresentanten tillsammans med 
Equality Group arbetar aktivt för att SASSE ska vara en 
öppen, positiv och avslappnad förening där alla som vill får 
chansen att engagera sig. Vi välkomnar hjärtligt nya medle-
mmar som vill vara med och utveckla vår kårs jämlikhetsar-
bete. Events som vi arrangerar är bl.a. Equality Forum – ett 
diskussionsforum kring jämlikhet med de olika utskotten, 
Equality Surveys, och dessutom ansvarar vi för kårens utbild-
ning inom jämlikhet. Detta möjliggör en inkluderande kår 
där alla som vill engagera sig antingen via utskott, projekt 
eller starta något nytt får möjligheten att göra det. Vårt mål, 
tillsammans med hela SASSE, är att kåren ska vara tolerant 
och öppen för alla och att vi tydligt ska arbeta emot alla olika 
typer av diskriminering. 

Vi i Equality Group ser fram emot att träffa er i höst och 
hoppas att ni att kommer stortrivas i SASSE.

Agnes Grönberg
Equality Representative 16/17





Big numbers,  
bigger people

14 out of the 45 consultants at our Stockholm office went  
to SSE, just like you. We are sure that this is no coincidence. 

QVARTZ is one of Scandinavia’s leading management consulting companies.  
We represent a Nordic alternative to the traditional consulting model. Combining 
the ability to tackle and solve complex problems with the ability to mobilise and 
engage client organisations, we refuse to take refuge in standard methodologies. 
At QVARTZ, we configure client teams to match client needs, always keeping a  
dual focus on strategy and execution. We call it Next Practice. QVARTZ is a  
testament to the fact that great things can be achieved by a unified, talented  
and prepared team.

We all come in need of a little help now and then. During your years as at SSE,  
you will most likely come across big numbers to crush. To help you get started,  
we sponsor calculators for all new bachelor students, which will be handed out  
within the next couple of weeks.

www.qvartz.com



utskotten



utbildningsutskottet
Stort grattis! Du har lyckats komma in på Nordens högst 
rankade tillika Sveriges mest populära ekonomiutbildning. 
Sedan 1909 har Handelshögskolan i Stockholm utbildat 
företagsledare, entreprenörer och nobelpristagare.

Vår utbildning är bland det viktigaste vi har, och vi i ut-
bildningsutskottet strävar ständigt efter att förbättra den 
ytterligare. Genom att bedriva utbildningsbevakning och 
agera som en länk mellan studenterna och skolan ser vi till 
att båda parters intressen tillvaratas på ett bra sätt. Vi är 
representerade i skolans samtliga beslutande organ där vi 
för fram studenternas åsikter. Studenternas feedback är det 
viktigaste för oss, och ingen fråga eller fundering är för liten 
för att ta upp!

Förutom rena utbildningsfrågor står vi även för uppskattade 
event, föreläsningar och en rad olika spännande och viktiga 
projekt som du kan läsa mer om på nästa uppslag.

Till utbildningsutskottet är du alltid varmt välkommen för 
allt ifrån att ta en kopp kaffe till att prata om storslagna 
visioner för vår utbildning. Du får även väldigt gärna maila 
om du har några frågor eller funderingar, du når mig på 
education@sasse.se.

Vi ses i augusti!

Cecilia Tillberg
Ordförande för utbildningsutskottet 16/17
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Last Lecture Series
Inspiration är minst lika 
viktigt som matnyttiga 
formler och teorier. Last 
Lecture Series är projektet 
där vi bjuder in spännande 
föreläsare som får tala om 
exakt vad de vill. Vad hade 
du talat om, om det var det 
sista du någonsin fick be-
rätta för någon? Det är en 
serie av föreläsningar där 
lärare och externa gäster 
får inspirera och tala om 
något tänkvärt och kanske 
lite annorlunda!

32

SASSE Speak Up Day
SASSE finns där för dig som 
medlem i kåren och student 
på Handels. Vårt syfte är 
att tillvarata dina intressen 
och ge dig den roligaste och 
mest värdefulla tiden på 
Handels som möjligt! För 
att kunna göra detta krävs 
feedback. Vi har nästan 
2000 medlemmar! Genom 
att anordna SASSE Speak 
up får du som SASSE-med-
lem möjlighet att påverka 
vad vi gör. Vilka event sak-
nas i kårkalender? Vilka 
företag saknas på mäss-
sorna? Vilka sånger saknas 
på festerna? Högt och lågt 
– vi gillar att ständigt jobba 
mot att bli bättre!

Varför finns vi?
På Handels finns alla typer 
och intressen, men en sak 
har vi gemensamt – Vår ut-
bildning. Oavsett om du var 
engagerad i surfkommit-
teen eller investment socie-
ty kommer du med all sä-
kerhet vara engagerad i din 
utbildning. Låt oss göra din 
tid på Handels så värdefull 
som möjligt. Vi i UU finns 
här för dig som student. 
Utan utbildningsbevakning 
är vi ingen studentkår, vi är 
alltså The Core of the Kår 
skulle man kunna säga. 
Vårt enda ledord är Stu-
dentnytta vilket innebär 
att det som är viktigt för 
studenterna är viktigt för 
oss. Låt oss tillsammans 
göra Sveriges bästa ekono-
miutbildning ännu bättre!



Klassambassadör
Som klassambassadör har 
du tagit på dig ansvaret 
att föra studenternas talan 
gentemot skolan. Du job-
bar tillsammans med UU 
för att kurserna, utbild-
ningen och Handels stän-
digt ska bli bättre. Rollen 
som Klassambassadör ger 
dig tid att reflektera över 
kurserna och en möjlighet 
att faktiskt påverka, driva 
förändring och träffa andra 
engagerade studenter från 
olika år och inriktningar.

Teacher of the Year
En duktig lärare kan göra 
vilket ämne som helst 
spännande. Just därför vill 
vi uppmärksamma de allra 
bästa lite extra! Många lä-
rare brinner för sina ämnen 
och ägnar timmar åt att 
förbereda den bästa möjliga 
föreläsningen. Genom att 
motivera varför just din fa-
voritlärare är bäst har den-
na chans att vinna Teacher 
of the year, både stor ära 
och saftig prissumma. 
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Tutor Center
Sharing is caring! Handels 
är känt för sitt hjälpan-
de klimat. Studenter som 
delar sammanfattningar, 
seminarieanteckningar och 
pluggar tillsammans istäl-
let för att tävla emot varan-
dra. Tutor Center finns där 
för dig inför tentor, duggor 
och inlämningar när du be-
höver lite extra hjälp. I en 
informell miljö, där ingen 
fråga är för liten eller dum, 
hjälper äldre studenter till. 
De har läst kursen innan 
och kan alltså även ge lite 
strategiska tips inför ten-
tan! 

Pimp My Grades
Du är en av Sveriges smar-
taste studenter – Du kan 
hjälpa andra att nå lika 
långt! Detta prisbelönta 
projekt bygger på en lång 
och fin relation med en 
högstadieskola i Hässelby, 
norr om Stockholm. En 
gång i veckan åker engage-
rade studenter från HHS 
till Hässelby för att hjälpa 
de ungdomar som går där 
med allt ifrån matteläxor 
till att bara prata om vad 
man kan göra efter högsta-
diet. Genom att instruera 
och inspirera kan du hjälpa 
dem att nå de betyg som 
krävs för att kunna stu-
dera vidare på gymnasiet. 
Samtidigt inspirerar vi våra 
egna studenter till socialt 
engagemang. Snacka om 
win-win!



sociala utskottet
Varmt välkommen till det Sociala Utskottet – kul att du 
hittat hit!

Det Sociala Utskottet (SU) kan ses som en plattform 
för kreativitet och engagemang – här kan alla typer av 
projekt få plats. Vi tror att ett grymt socialt umgänge är 
en förutsättning för en fantastisk handelstid.

SU består av tre mästerier; Kulturmästeriet, Socialmäs-
teriet och Festmästeriet samt två fristående projekt, 
Introduktionen och Master Club. Det är inom våra tre 
Mästerier som det finns möjligheter och projekt för dig 
att både vara en del av och vara ansvarig för. Här kan du 
anordna allt mellan himmel och jord; från fartfylld paint-
ball, operabesök, inspirationsföreläsningar till magiska 
sittningar för över 300 personer. 

Vi brukar säga att inom SU frodas det riktiga studentli-
vet och här lever traditioner som präglat handelsstuden-
ter genom generationer vidare. Ta chansen att vara en 
del av våra sittningar, fester, aktiviteter och projekt – bli 
en del av SU-gemenskapen. Vi brinner för socialt um-
gänge, för studenternas välmående och för din möjlighet 
förverkliga dina idéer och intressen! Och vi välkomnar 
alla! Kom förbi vårt utskottsrum för lite häng eller hugg 
tag i någon med våra rosa kläder om du har en fråga, vi 
svarar gärna!

Håll även utkik efter Kulturveckan i september – 
Handels kanske mest galna och otippade vecka.

LOVE SU

Johan Bäckman Berg
Ordförande för Sociala Utskottet 16/1738
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Kulturveckan
Höstens mest underhål-
lande vecka fylld av kul 
och kultur! Tidigare år har 
man bland annat kunnat 
klättra på Gamla Stans 
hustak, äta middag med 
Magdalena Ribbing och 
glöm inte den galna talang-
jakten Hwilda Mathilda – 
vem vet vad som händer i 
år? Kulturveckan avslutas 
traditionsenligt med en av 
årets största fester, Hwett 
& Etiquette-sittningen. Vill 
du vara med och hjälpa till 
under Kulturveckan, eller 
kanske bara veta lite mer? 
Missa oss inte under intro-
duktionsveckorna. 

B-provröret
B-Provröret finns till för 
Handelshögskolans mindre 
kräsmagade studenter eller 
för dig som bara är nyfiken. 
Med mindre ädla drycker i 
fokus provar vi allt som kan 
tänkas väcka vår nyfiken-
het. Vadan billigt och sma-
kretande du än kan tänka 
dig att provsmaka finns 
vi här för att hjälpa dig på 
vägen!

Provröret
Provröret finns till för Han-
delshögskolans konnässö-
rer och hedonister eller för 
dig som bara är nyfiken på 
det goda livet. Med ädla 
drycker i fokus provar vi 
allt som kan tänkas väcka 
vår nyfikenhet. Vad du än 
vill provsmaka finns vi här 
för att hjälpa dig på vägen!

Kulturmästeriet
Kulturmästeriet är SUs 
kreativa hubb där alla idé-
er kan få utrymme. Även 
om vi gillar kultur är Kul-
turmästeriet mycket mer 
än så. Här finns Debatt-
sällskapet, DJ Society, 
handels eget band Music 
Society, konstintressera-
de, vinintresserade och ett 
helt gäng med göteborgare 
i göteborgsföreningen. Det 
viktiga är att alla nya idéer, 
oavsett storlek (och rimlig-
het) har en möjlighet att få 
plats i Kulturmästeriet. 
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Litteraturföreningen
Nedan finner du Småt-
tingguidens mest läsvärda 
beskrivning. I litteratur-
föreningen anser vi att 
kultur och särskilt böcker, 
är något man inte överle-
ver Handelstiden utan. Här 
pratar vi om litterära verk, 
dess författare och annat 
som känns inspirerande i 
stunden samtidigt som vi 
förtär mat och dryck. Läser 
du mycket eller önskar du 
att du läste mer? Testa ett 
möte med Litteraturfören-
ingen!

Musikföreningen
Handelshögskolan sprudlar 
av musikaliska begåvning-
ar och musikföreningen är 
samlingsplatsen för dessa 
talanger. Rep sker regel-
bundet och under året upp-
träder medlemmarna på de 
olika festerna och sittning-
arna. Oavsett instrument 
eller tidigare erfarenhet är 
du välkommen att jamma 
loss! Alla nya former av 
musikprojekt, gamla som 
nya uppmuntras starkt.

Art Division
Vem är Jeff Koons och på 
vilket sätt var Monet im-
pressionist? Art Division 
är föreningen för dig som 
redan är konstälskare eller 
dig som vill lära dig mer 
om konst. Vi anordnar 
art-crawls på olika musé-
er, arrangerar utställning-
ar på skolan och har haft 
samarbeten med allt från 
Bukowskis till Spritmuseu-
met. Häng med oss och se 
om konst när något för dig!

DJ Society 
På DJ-Society samlas de 
som delar ett stort intresse 
för elektronisk musik. Med 
olika förkunskaper spelar 
medlemmarna på många av 
kårens fester.



Socialmästeriet
Vi i socialmästeriet jobbar 
för att göra din studietid på 
Handelshögskolan så lätt 
som möjlig. Vi kan ge dig 
råd, svara på frågor och un-
derlätta för alla stressade 
studenter i tentatider. Kom 
ner till kårlokalerna och 
SUs rum för en lugn stund 
och välförtjänt paus – pre-
cis när du vill. 
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Inspiration Week 
Inspiration Week är i år ett 
återupplivat projekt från so-
cialmästare förr – en vecka 
fylld med inspirerande fö-
reläsningar och aktiviteter. 
Med fokus på välmående är 
detta projekt till för att på-
minna alla handelsstuden-
ter om vikten av personlig 
utveckling och hälsa. Om du 
vill bli motiverad, peppad 
och inspirerad (eller kanske 
motivera, peppa och inspi-
rera andra studenter som 
del av projektgruppen) är 
Inspiration Week perfekt 
för dig! 

SU-luncher
Ett uppskattat inslag i han-
delsvardagen är SU-lun-
cherna! SU:s socialmästeri 
bjuder in alla studenter ett 
par gånger per år till en god 
lunch i skolans pub för en 
billig peng. SU-luncherna 
är ett utmärkt tillfälle att 
skippa lunchlådan för en 
dag, hänga med vänner och 
slappna av under skoldagen 
med en välsmakande lunch.

Feministföreningen
Feministföreningen har 
kårens största och mest 
aktiva Facebookgrupp där 
allt som rör feminism och 
genus diskuteras. Vi är själ-
va spjutspetsen i frågor om 
jämställdhet och feminism 
på skolan. Detta arbete dri-
ver vi bland annat genom 
den fantastiska jämställd-
hetsveckan, diskussions-
kvällar och seminarier - 
gärna med rödvin och alltid 
med entusiasm.



SU After School Pub
SU gillar att ibland varva 
festerna med avslappnad 
umgänge. Kom förbi puben 
när SU är där – ta något att 
dricka och häng med polar-
na. Vi ses där!
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Studenthälsan
Socialmästeriet arbetar 
också med frågor som rör 
främst psykisk, men även 
fysisk hälsa. Om du någon 
gång under din handelstid 
känner dig stressad eller 
mår dåligt finns vi här för 
dig. Vi samarbetar med 
Studenthälsan i Stock-
holm, som erbjuder gratis 
medicinsk och psykologisk 
rådgivning samt kurser i 
områden som stress. Stu-
denthälsan ligger ett sten-
kast från Handelshögsko-
lan, på Norrtullsgatan 2.

Festmästeriet
Vi är SUs festisar.  Vi för-
söker alltid att hitta på nya 
idéer och koncept inför 
varje fest, ju knäppare de-
sto bättre! Vi skapar möj-
ligheter för folk att umgås, 
ha kul och festa, på en och 
samma gång. Våra fester är 
inte alltid så stora, men de 
är inte som något annat du 
varit på.

Jogg med Grogg
Valet mellan att leva ett 
hälsosamt liv och festa är 
över! Äntligen får du möj-
ligheten att kombinera 
träning med kalas. För vem 
gillar inte en dagsfest en 
varm vårdag i maj?
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Master Club
Master Club, eller MC, är 
det andra fristående pro-
jektet under SU. MC är ett 
gäng på runt 20 festglada 
masterstudenter som med 
fantastiska event siktar 
på att öka integrationen 
mellan bachelor- och mas-
terstudenter. Under året 
kommer du att få uppleva 
allt från roliga pub crawls, 
mysiga filmkvällar, formel-
la middagar och stora sa-
golika fester. Vi lever efter 
mottot ”Student Life At Its 
Best” – något som helt en-
kelt genomsyrar allt vi gör. 
Ha en grym sommar så ses 
vi i höst!

Hwett & Etiquette
Den omåttligt populära 
sittningen Hwett & Etiqu-
ette äger rum i slutet på 
Kulturveckan – och här kan 
man vänta sig ett oerhört 
bra avslut på en underbar 
vecka. Klä upp dig i din fi-
naste klänning eller smok-
ing och gör dig redo för 
en trevlig sittning med en 
minst lika grym efterfest. 
Låt det roliga börja!

Introduktionen och 
Småttingkommittén
Introduktionen är ett av 
två fristående projekt un-
der SU. Som kårens ab-
solut mest uppskattade 
och framför allt roligaste 
projekt är det svårt att be-
skriva introduktionen på 
bara ett par korta rader. Du 
kommer alldeles snart att 
få uppleva den och förstå 
hur fantastiskt introduk-
tionen och småttingkom-
mittén är. Vi ses snart!

Mårten gås
Mårten Gås är en sittning 
som låter dig visa upp din 
stolthet för Skåne, utfors-
ka dess traditione eller 
helt enkelt kämpa emot 
Skåningarna. Med inställ-
ningen ”Skåna mot resten” 
hålls en fantastiskt rolig 
sittningn med mycket god 
mat, snaps och eventuellt 
svartsoppa. Så vilken sida 
du står på, det väljer du.  



Bli en del av vårt team!

Som revisorer och rådgivare till 60 000 klienter har vi många 
spännande uppdragsgivare. Vi har lovat dem att skapa det värde de 
behöver för att nå sina mål. Den processen är beroende av arbets-
glädje, nytänkande och möjligheten att utveckla sin fulla potential.

PwC är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vi satsar stora 
resurser på våra medarbetare, allt från coachning och kompetens- 
utveckling till möjligheter att göra internationell karriär och bli ledare.

Vill du bli en av oss? Ta reda på mer om dina möjligheter via vår 
webbplats. www.pwc.se/student



”Programutskottet (PU) anordnar det som studenterna 
minns om 20 år, men har glömt dagen efter.” 

Vi gör fest. Vi värnar om gamla traditioner och har som 
syfte att förgylla din Handelstid med Gasque, Zilliz, Julbal, 
Årsfest, Dödsryck, Sommarfest och mycket, mycket mer. 

PU är kårens äldsta utskott och med det kommer ett ansvar 
för traditioner som inte matchas av något annat utskott. Se-
dan 1921 har generationer av mästare och marskalkar både 
ordnat fantastiska fester och festat fantastiskt. Vi är ett litet 
utskott, något som skapar en stark gemenskap. De vänner 
man får genom PU är vänner för livet.

Som ny student på Handels är det mycket att ta in och 
framför allt många nya människor att lära känna. Ta vara 
på tillfället att träffa både nya och gamla studenter under 
mer festliga och avslappnade former redan under din första 
vecka här. Vi ordnar både Intropubarna, Uppsamlingheatet, 
Rebusjakten och er första sittning; HMGPSS. Allt för att ge 
dig en oförglömlig start på de bästa åren i ditt liv! Håll utkik 
efter de röda overallerna… 

Röd eller Död!

Alice Nittmar
Klubbmästare 16/17

programutskottet
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IFS + Gasque + Zilliz
När du pluggat dina första 
månader på Handels är det 
äntligen dags att växa upp 
och gå från Småtting till 
Enok eller Enucka. Hur gör 
man det? Jo, man ser till 
att överleva Gasquehelgen. 
IFS:sen inleder helgen med 
storslagen, traditionsenlig 
pub. Därefter vankas lör-
dagens högtidliga Gasque.  
Håll hårt i smokingflugan! 
De tappraste själarna ses 
sedan vid lunch på söndag-
en för att festa festernas 
fest: ZILLIZ! Gurkskivor i 
taket och (fint) främman-
de från Finland – kom och 
upplev livets liv!

Julbalen
Vad är det perfekta sättet 
att högtidligt rama in och 
fira en intensiv hösttermin 
på? Givetvis genom Han-
dels Julbal! Det är den mest 
storslagna och vackraste 
sittningen vi har att erbju-
da. Detta vill du inte missa 
för allt världen! 

Dödsrycksveckan
Då Kåråret tar slut i febru-
ari byts gamla talanger ut 
mot nya stjärnskott. Se till 
att ha pluggat ordentligt 
innan den här veckan drar 
igång, för det kräver sin 
kämpe att fira både mån-
dag, onsdag, fredag och lör-
dag. Få dig ett gott skratt 
under Roastens hyllning till 
den avgående Kårstyrelsen 
och följ upp det med Om-
festen där du äntligen får 
chansen att festa om den 
fest du missat eller helt en-
kelt den du tyckte mest om. 
Fredagens högtid, Årsfes-
ten, bjuder på sagolik sitt-
ning med en efterföljande 
ZILLIZ!
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Vårsitz
När knopparna börjat bris-
ta och solen tittar fram är 
det dags att fira in våren! 
Denna fest går i överrask-
ningarnas tecken… Hur vå-
ren firas in kan man aldrig 
veta, så se till att ta reda på 
det!

Handels Sommarfest
Tentorna är över och du har 
klarat av ditt första år på 
Handels! Gör som resten av 
skolan och en massa andra 
tillresta studenter – gå på 
den berömda Sommarfes-
ten. Över tusen personer 
festar in på små timmarna 
för att fira den kommande 
sommaren av frihet. Väl-
kända namn på scen, som-
marvärme och kall öl. Oroa 
er inte, på Sommarfesten är 
ni alla i trygga händer!

Övrigt
Utöver de större fester-
na kommer din vardag på 
Handels ständigt att vara 
fylld av mindre, men ack 
så roliga, festligheter. Den 
som vill kommer definitivt 
att få sitt lystmäte! 
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näringslivsutskottet
Välkommen till Handelshögskolan i Stockholm och stu-
dentkårens Näringslivsutskott! Näringslivsutskottet (NU) 
grundades för 32 år sedan och består idag av ca 100 aktiva 
medlemmar som tillsammans skapar olika projekt, fören-
ingar och möjligheter. Inom kåren är det NU som är länken 
mellan studenterna på Handelshögskolan och näringslivet, 
och vi hoppas kunna hjälpa dig att hitta just ditt drömjobb! 
Vi arrangerar företagspresentationer, karriärsmässor, före-
läsningar, en karriärvecka i London och diverse projekt – det 
finns med andra ord något för varje Handelsstudent.   

Uppe på NU har vi ett mycket hyllat pingisbord och även 
ett trevligt kök där du kan värma din mat, dit är du alltid 
välkommen! Vi vill gärna se dig hänga i våra lokaler och vi 
hoppas på att få höra dina idéer, här finns det nämligen 
oändligt med möjligheter att starta nya projekt och initiativ. 
NU är den perfekta platsen för dig som vill träffa människor 
– från kåren, skolan och näringslivet, samtidigt som du får 
utvecklas både personligt och professionellt.  

Vi i NU ser fram emot att vara en del av din tid som student 
på Handels! Varmt välkommen till Handels, till kåren och till 
NU. Du har ett gäng helt fantastiska år framför dig – vi ses i 
augusti!  

Ida Andersson
Ordförande för Näringslivsutskottet 16/17
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Innovation Day
Innovation Day är stu-
dentkårens entreprenör-
skapsdag som syftar till 
att inspirera studenter att 
våga tro på sina idéer. En-
treprenörskap handlar om 
mer än att bara starta före-
tag och det vill vi förmedla 
genom föreläsningar med 
framgångsrika entreprenö-
rer, seminarier med spän-
nande företag och genom 
tävlingen Guldräven där du 
kan vinna en virtuell plats 
på skolans affärsinkubator 
SSE Business Lab. Genom 
Enterprise Day vill vi få dig 
att ta det stora klivet – att 
våga satsa.

Entrepreneurship
Society
Entrepreneurship Society 
är föreningen för dig som 
är intresserad av entrepre-
nörskap. Föreningen har 
som syfte att vara en plats 
för alla entreprenörskap-
sintresserade studenter på 
Handelshögskolan. Genom 
att anordna föreläsningar, 
tävlingar, workshops, stu-
diebesök, kreativa event 
och projekt vill vi inspirera 
och hjälpa just dig. Du ska 
få de bästa förutsättning-
arna som entreprenör. Är 
du nyfiken på entreprenör-
skap så är ES rätt plats för 
dig!
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SASSE Women’s 
Network
Är du ny kvinnlig student 
som siktar på höga positio-
ner inom näringslivet, vill 
utvecklas samt utöka ditt 
sociala och professionella 
nätverk? SASSE Women’s 
Network är ett nätverk med 
fokus på karriär och företa-
gande för alla kvinnor på 
Handelshögskolan. Du kan 
redan nu bli medlem på fa-
cebook genom att söka på 
SASSE Women’s Network.
Vi ses i höst!

Consulting Society
Consulting Society är för-
eningen för dig som vill lära 
dig mer om consulting eller 
är intresserad av en karriär 
inom branschen. Vi erbjud-
er en stor variation av ut-
bildande evenemang som 
utvecklar din caselösnings-
förmåga och förbereder dig 
för intervjuprocessen. Så-
väl nybörjare som experter 
är varmt välkomna att en-
gagera sig – är du intresse-
rad av consulting är vi rätt 
val för dig! 



Company Group
Företagspresentationer är 
ett perfekt sätt för dig att 
tidigt komma i kontakt 
med NU, näringslivet och 
framtida arbetsgivare. Fö-
retagsgruppen ansvarar för 
kontakten med företagen 
och arrangemanget kring 
alla de nästan 100 före-
tagspresentationer som 
NU anordnar varje år. Det 
kommer tidigt ges möjlig-
het för dig som småtting 
att testa på uppgiften som 
NU-prao där du får vara 
med bakom kulisserna och 
träffa företagen under mer 
avslappnade former.

Hult Prize
Hult Prize är en global 
tävling i socialt entrepre-
nörskap. Varje år väljs ett 
samhällsproblem ut som 
studenter världen över får 
som uppdrag att försöka 
lösa på bästa sätt. Framför 
en åtråvärd jury ställs stu-
denternas idéer mot varan-
dra och en vinnare väljs ut 
som sedan får representera 
Handels utomlands. Detta 
är en fantastisk möjlighet 
att få testa sina kunskaper 
och färdigheter och passar 
perfekt för den samhällsin-
tresserade studenten!  
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Womens finance day
Den 15 september står Handelshögskolans ekport öp-
pen för att låta er inspireras av kvinnors karriärmöjlig-
heter inom finansvärlden. Utöver en välfylld mässa med 
svenska och utländska företag inom finans arrangeras 
gästföreläsningar, workshops och andra roliga event. Av-
slutningsvis träffas studenter och företagsrepresentanter 
under mindre formella förhållanden på en storslagen 
bankett. WFD är Handels första mässa under läsåret som 
du absolut inte vill missa!
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Festeriet
Festeriet är NU:s festfixa-
re! Vi ser till att NU:iter får 
gå på riktigt spektakulära 
sittningar och grymma fes-
ter. Vårt syfte är att skapa 
härlig sammanhållning i 
kårens mest aktiva utskott. 
Som festerist är du en här-
lig enok/enucka som gillar 
att planera och ordna fest-
liga evenemang, vilka kom-
mer bjuda på upplevelser 
du sent kommer glömma!

London Investment 
Banking Week
LIBW erbjuder 30 studen-
ter en möjlighet att under 
sitt andra studieår besöka 
några av Londons mest att-
raktiva arbetsplatser. Veck-
ans inriktning är invest-
ment banking och de olika 
karriärmöjligheter som 
finns inom detta område. 
Detta projekt är ett oslag-
bart verktyg för alla som är 
intresserade av att någon 
gång arbeta på bank i Lon-
don och många studenter 
har fått jobb genom detta 
projekt. Förutom nyttan av 
det så är veckan också fan-
tastiskt rolig!

Investment Society
Investment Society är 
en förening för dig som 
vill lära dig mer om in-
vesteringar och finans-
branschen. Oavsett om du 
är expert eller nybörjare är 
du välkommen att ta del av 
våra aktiviteter. Under året 
arrangerar vi utbildningar, 
tävlingar och föreläsningar 
som främjar dina kunska-
per inom finans och förbe-
reder dig inför näringslivet. 



Catalogues
Varje år skapar NU två ka-
taloger: The Internship Ca-
talogue och The Full-time 
and Part-time Catalogue. 
Dessa distribueras till alla 
studenter som har 2 år, 
eller mindre, kvar av sina 
studier. De är fyllda med 
spännande internships och 
heltidsjobb som man som 
student kan söka till. 

Sales Group
Sales Group är delen av NU 
som ansvarar för att dra in 
nya samarbetsföretag till 
kåren. Tycker du att det är 
kul att sälja? Tycker du att 
utbudet av företag som kå-
ren erbjuder är för smalt? 
Då är detta ett projekt för 
dig! Sales Group finns till 
för att just dina karriärin-
tressen ska uppmärksam-
mas. 
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Career Day
Career Day är ett av kårens 
yngsta projekt med syftet 
att hjälpa skolans studen-
ter inför framtida ansök-
ningsprocesser. Vare sig det 
gäller internship-, fullti-
me-, eller extrajobbsansök-
ningar ska denna dag rusta 
alla Handelsstudenter till 
att ro rekryteringsproces-
serna i hamn. Dagen kom-
mer bestå av workshops 
och inspiration kring allt 
vad en ansökningsprocess 
innebär med ett välformu-
lerat CV, personligt brev 
och intervjuer.



Varmt välkommen till MedU – kårens kreativa oas! 
Här sysslar vi främst med kreativitet och kommuni-
kation. Det är här du kommer att hänga om du har ett 
brinnande intresse för bland annat design, fotografi, 
journalistik, filmskapande och radio – allt som kort och 
gott har med media och marknadsföring att göra. Om 
du inte har någon tidigare erfarenhet i ämnet så har vi 
givetvis duktiga studenter som gladeligen hjälper dig! 
Dessutom organiserar vi även ett antal workshops under 
året där chanserna att utöka din kunskap och ditt intres-
se i ovanstående ämnen är stora. 

Den härliga skaran som engagerar sig i MedUs alla 
projekt står med öppna armar och vill visa er småttingar 
hur underbart kul vi har det tillsammans. Vi tar foton, vi 
skapar tidningar, vi producerar film, vi spelar in podcasts 
– och tusen andra roligheter. För att summera, så ser 
Mediautskottet till att skapa och dokumentera den bästa 
tiden i era liv. Tycker du det saknas något? Då finns det 
självfallet utrymme att starta detta! Vi har till och med 
ett fungerande Wii där du kan spöa polaren i Mario Bros.

Utöver detta fyller MedU även en annan viktig funktion, 
då vi nämligen sköter kårens kommunikation på alla 
dess olika plattformar. Kort och gott – MedU gör kåren 
snyggare, roligare och mer välkänd i resten av världen. 

Ses snart!

Pauline Norden
Orförande för Mediautskottet 16/17

mediautskottet
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Handels-TV
”Bond. James Bond.”
Kårens alldeles egena film-
produktionsbolag. Vi gör 
allt ifrån egna produktio-
ner till olika reklamfilmer 
för kårens alla projekt. 
Humorn och kreativite-
ten spränger dagligen nya 
gränser i ett av kårens skö-
naste projekt! Spana gärna 
in www.vimeo.com/media-
committee för att se några 
av våra senaste produktio-
ner. HandelsTV filmar allt 
och ångrar inget! 
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M2
Ett av kårens mest levande 
och kreativa projekt är me-
dia- och marknadsförings-
mässan M2. Ett fullspäckat 
schema förgyller Handels 
några dagar varje vår där 
studenter inspireras till att 
följa sina drömmar inom 
media och marknadsföring. 
Spännande föreläsningar 
varvas med möjligheten att 
få kontakt med just din drö-
marbetsgivare. Förra året 
avslutades hela spektaklet 
med en bal på det kungliga 
slottet, hur underbart är inte 
det? Gå in på m2.sasse.se för 
att se hur det såg ut!

TEDxSSE
För dig som inte vet känner 
till TED Talks är det bland 
de mest inspirerande före-
läsningarna från världens 
alla hörn som grundar sig 
I det gemensamma temat 
“Ideas worth spreading.” 
Vi på Handels är inte säm-
re och TEDxSSE är vårt 
bidrag! Gå in på ted.com 
för ett smakprov och kom 
sedan med ett öppet sin-
ne och låt dig inspireras av 
TEDxSSE! 



Minimax
Minimax är ett av kårens 
stoltaste och mest tradi-
tionspräglade projekt. I 
denna tidning kan man läsa 
om allt möjligt som berör 
livet Handels och SASSE. 
Alla som på något sätt vill 
bidra för att skapa en in-
tressant och underhållande 
läsning är mer än välkomna 
- oavsett om man vill skri-
va, fotografera, göra layout 
eller bara tycka till inför ett 
kommande nummer. Vi på 
redaktionen ser fram emot 
ditt bidrag! 

Radio Kaos
Handels egna podcast är 
tillbaka i ny tappning. Här 
kombineras satiriska in-
slag med mer eller mindre 
seriösa diskussioner kring 
aktuella ämnen, där inget 
är för heligt för att kritise-
ras. Låter det spännande? 
Drömmer du kanske om att 
vara med? Se upp för vad 
du önskar! 

Fokus
Chansen är minst sagt stor 
att din framtida profilbild 
på Facebook är tagen av 
någon av de entusiastiska 
fotograferna inom kårens 
härliga fotoförening Fokus. 
Vimmelbilder, porträttbil-
der, besök till Fotografis-
ka – vad du än gillar inom 
fotografi är Fokus platsen 
för dig. 
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it-utskottet
Välkommen till ITU!

ITU ansvarar för kårens digitala närvaro. Det innebär 
bland annat att vi arrangerar event för att ta tillvara 
på studenternas intresse för IT & Business, att vi 
sköter kårens hemsida och att vi säkerställer att kåren 
arbetar med den teknologi som bäst underlättar dess 
arbete. Utöver sådana ansvarsområden arrangerar 
vi såväl avslappnande som mer seriösa speltillfällen 
och turneringar inom diversifierade genrer. Utskottet 
erbjuder även möjligheten att nyttja rummet för spel, 
film, streaming och mycket mer, tillsammans med resten 
av kårens medlemmar. Inom vårt utskott får du alltid 
möjligheten att, såväl utveckla dina kunskaper inom den 
digitala världen, samt koppla av med underhållning och 
nöjen!

Är du redo att testa något nytt? Vill du uppleva SASSE:s 
vardagsrum? Kanske lära dig mer om brandväggar 
och IP-adresser? Oavsett vad du söker i form av 
underhållning, tech och gemenskap så finner du det på 
ITU! 
Kom upp till vårt fräscha utskottsrum på Saltmätargatan 
och sätt våra nyinköpta kraft-riggar på prov; du kommer 
inte bli besviken.

Vi ses i höst!

Jakob Östgren
Ordförande för IT-utskottet 16/17
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Gaming
Vad vore en värld utan da-
taspel? ITU säkerställer 
möjligheten för studenter 
att spela dag ut och dag 
in, i sitt eget tempo eller 
under fartfyllda tävlingar. 
Kom med en idé eller enga-
gemang så är en turnering 
i just ditt favoritspel inte 
mer än ett stenkast bort.

62

Business & Tech
Business & Tech är en yp-
perlig möjlighet för studen-
ter att komma i kontakt 
med IT-världens näringsliv. 
Genom seminarietillfällen, 
träffar och en mässa som 
anordnas av projektgruppen 
ges studenterna möjlighet 
att känna på framtidens 
drömjobb inom den digitala 
världen.

Learn 2 Code
För nybörjare och noviser 
som vill lära sig den magi 
som ligger bakom dagens 
moderna underverk. Ut-
bildningen leds av studen-
ter på skolan som är väl 
bekanta med såväl kom-
mandotolk som Java.



Välkommen till Handelshögskolan!
Vi startade också här.
På Deloitte är vi flera som kan se tillbaka på en härlig tid som student på Handels. Vi hoppas att 
du ska få lika inspirerande och lärorika år som vi hade och att du ser till att få ut det mesta av din 
studietid. Börja gärna med att möta oss i Deloitte Olympiad den 24 augusti!

Vi ser fram emot att få träffa dig på någon av våra studentaktiviteter eller rekryteringsdagar.

Carl Hampus 
Ekeroth
Analytiker, 
examensår 2013

Hedvig  
Jonzon
Rådgivare, 
examensår 2010

Charlotta 
Brishammar
Revisorsassistent, 
examensår 2013

Under min utbildning kände 
jag äntligen att jag lärde mig 
saker av värde för framtida 
arbetsgivare – det var 
väldigt motiverande. Som 
Handelsstudent kan du både 
förvänta dig nya vänner och 
en hel del prestationsångest, 
vilket tillsammans höjer dina 
resultat i slutändan.

Tiden på Handels var 
underbar, framför allt tack 
vare alla fantastiska och 
ambitiösa människor! Det 
roligaste var projekten inom 
kåren och alla grupparbeten 
som gick ut på att samarbeta 
– det är betydelsefullt i mitt 
jobb idag.

Att studera på Handels 
var ibland krävande men 
mycket lärorikt. Mitt tips är 
att engagera sig i kåren – det 
är oerhört kul och ger dig 
chansen att arbeta med 
några av näringslivets mest 
inspirerande personer.



Väl på Sveavägen börjar studierna, men också möjligheten 
att nå bortom Sveriges gränser. Det Internationella utskottet 
(IntU) är SASSEs fönster till världen utanför. Vi skickar 
studenter till hela världen och tillför ett globalt perspektiv 
till kårens medlemmar.
 
Under hela året genomsyras kåren av olika internationella 
projekt och aktiviteter som drivs av oss studenter. Genom 
de internationella projekten får studenter chansen att 
i projektform studera länder samt globala fenomen och 
trender på djupet. I de regionala föreningarna får studenter 
från olika årskurser och program möjlighet att utforska och 
omfamna olika kulturer. Exchange Committee tar emot 
de utbytesstudenter som kommer till SSE, och ser till att 
deras vistelse i Sverige blir oförglömlig. Med Stockholm 
Model United Nations (SMUN) ges tillfälle att engagera sig 
i internationella socioekonomiska och politiska frågor, och 
genom AIESEC får du möjlighet att åka på internship runt 
om i hela världen.
 
Med vårt breda utbud av aktiviteter hoppas vi att vi har 
något att erbjuda alla – oavsett om du är intresserad av Kinas 
affärsliv eller av att dricka sangria. Hur underbart livet på 
Handels än kan tyckas vara finns det en hel värld där ute som 
väntar - bara du öppnar fönstret!
 
Varmt välkommen till Handelshögskolans studentkår och till 
det Internationella Utskottet! 

Philip Alenbrand
Ordförande för Internationella utskottet 16/17

internationella utskottet
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Exchange Committee
Exchange committee tar 
hand om alla inkomman-
de utbytesstudenter. Varje 
termin rekryterar vi en ny 
kommitté som anordnar 
event och aktiviteter. Sve-
rige och den svenska kultu-
ren står i fokus och på agen-
dan finns aktiviteter såsom 
en resa till Lappland, IKEA, 
en kräftskiva och Valborgs-
firande. Det finns även 
möjlighet att vara fadder 
där man i ”buddygrupper” 
mixas med utbytesstuden-
ter där kontakter kan kny-
tas och erfarenheter utby-
tas. Vi ser fram emot ditt 
engagemang i Exchange 
Committee.
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Project China
Project China (PC) – ett 
samarbete mellan Handels 
studentkår och KTH – är 
Sveriges största interna-
tionella studentprojekt och 
ämnar att främja professio-
nella och kulturella utbyten 
mellan Sverige och Kina. 
Varje år har PC anordnat 
två China Weeks i Sverige 
och three Sweden Days i 
Kina – lunchföreläsningar, 
seminarier, karriärsmässor 
och avslutande banketter! 
Inget är dock definitivt, gå 
med i PC och bestäm över 
hur ert år ska se ut.

Global Outlook
Vill du veta mer om sko-
lans utbyten och stipen-
dier? Eller är du sugen på 
en karriär utomlands? Se 
till att komma på IntUs 
temadagar Global Outlook 
– kårens fönster ut mot 
världen! Under dagarna 
anordnas bland annat en 
mässa med Handels part-
neruniversitet. Dessutom 
erbjuds seminarier och 
workshops kring interna-
tionella karriärvägar och 
självklart anordnas roliga 
saker tillsammans med In-
tUs regionala föreningar. 
Detta vill du inte missa – 
kanske vill du till och med 
vara med och anordna det?

Tandem Project
Håll igång dina språkkun-
skaper! I Tandem Project 
har du möjligheten att 
paras ihop med en annan 
student på skolan, som ta-
lar det språket du vill upp-
rätthålla eller bli bättre på, 
samtidigt som du kan bidra 
med dina språkkunskaper. 
Allting börjar och slutar 
med ett språkkafé där du 
får träffa andra studenter 
som är med i Tandem Pro-
ject. Tiden där emellan kan 
du och din ”språkpartner” 
ses på era egna bestämda 
tider och tala varandras 
språk.



Focus CSR
FOCUS: CSR är ett interna-
tionellt projekt med syftet 
att starta en diskussion 
kring företags samhälls-
ansvar (corporate social 
responsibility). Tidigare år 
har studieresor till Mexiko, 
Indien, Brasilien och Indo-
nesien genomförts för att 
ge inblick i hur stark ekono-
misk tillväxt kan balanse-
ras med hållbarutveckling. 
Vart bär det av härnäst? Ta 
chansen att engagera dig 
för en hålbar framtid.

Exchange Japan
Tror du att det finns er att 
upptäcka av den japanska 
kulturen än manga och 
rå fisk. Vill du lära känna 
människor från andra si-
dan världen, marknadsföra 
Sverige i Japan och upp-
täcka Tokyos smultronstäl-
len tillsammans med lokal-
befolkningen? I så fall är 
Exchange Japan antagligen 
det perfekta projektet för 
dig! Exchange Japan är ett 
internationellt samarbete 
mellan handels studentkår, 
KTH och Hitotsubashi uni-
versitet.
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Project Brazil
Bom dia!
Brasilien är en av Sveriges 
absolut viktigaste han-
delspartners – och råkar 
också vara ett av världens 
häftigaste länder. Sam-
ba, karneval och fotboll 
är tre saker som många 
associerar med Brasilien, 
men samtidigt finns det så 
mycket mer att upptäcka i 
Sydamerikas största land. 
Project Brazil är ett nystar-
tat projekt mellan SASSE 
och KTH som syftar till att 
uppmärksamma landet och 
ge möjligheten att se vad 
Brasilien har att erbjuda 
just DIG som Handelsstu-
dent!

Der Verein
Der Verein är skolans störs-
ta och mest anrika lands-
förening. Oavsett om du 
inte kan ett ord tyska eller 
är född och uppväxt bland 
Tysklands gröna ängar 
finns det något för dig i 
Der Verein. Gemenskap är 
nyckelordet och tillsam-
mans skapar vi årligen flera 
roliga händelser med inslag 
av bratwurst, lederhosen 
och bayersk öl. Oktober-
fest och vår årliga resa till 
Tyskland tillhör våra mest 
uppskattade event. I DV 
kan du engagera dig precis 
hur mycket eller lite du vill.
Herzlich Willkommen!
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Brittiska Föreningen
Handels hade ingen brittisk 
förening. Så vi skapade en. 
Aldrig har så många haft så 
få att tacka för så mycket. 
Kom och njut av afternoon 
tea, Premier League, Sher-
lock, ta tåget till Hogwarts 
eller få handfasta tips till 
en karriär eller fortsatt ut-
bildning i Storbrittanien. 
Vi garanterar att med oss 
kommer du att få dricka all-
deles för mycket te och äta 
enorma mängder scones. 
Welcome!

Kinesiska Föreningen
Gillar du dumplings, kung-
fu och fengshui? Då är kine-
siska föreningen något för 
dig! Vi vill sprida den fan-
tastiska kinesiska kulturen 
och väcka Handelsstuden-
ternas intresse för Mittens 
rike. Under året kommer 
det ordnas workshops, 
middagar och annat kul. Så 
vare sig du är Kinaexpert 
eller bara har ätit fyra små 
rätter, tycker du Kina är 
spännande är du varmt väl-
kommen! Huan yin!

El Club
El club är föreningen för 
alla som gilla Spanien, La-
tinamerika eller överhu-
vudtaget något spanskt. 
Även om du inte är riktigt 
säker på att du gilllar något 
spansk, så är förmodligen 
El club rätt för dig ändå. 
Så häng med på tequila-
provning, tapaskvällar, se 
El clásico eller bara mys 
med oss framför en Al-
modóvar-film. Eller varför 
inte en galen helkväll på 
någon salsaklubb?
Bienvenidos a El Club! 

Östeuropeiska 
föreningen 
Dostojevskij, Tolstoj och 
Tjechov i all sin ära, men 
vad vore en östeuropeisk 
förening om man ibland 
inte fick dricka vodka och…
svära. Östeuropeiska för-
eningen är ett paraply för 
de östeuropeiska länderna 
med särskild inriktning på 
de länder där ryska talas. 
Vi lär oss mer om regio-
nen, anordnar seminarier, 
dricker, äter, frågar oss 
själva varför läget i Öster-
sjöområdet är mer spänt än 
på länge men också vilken 
balett som är den vackraste 
och varför många svenska 
företag lyckas så väl i öster-
led. Na zdorovje!
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Persepolis
Persepolis är Handelshög-
skolans persiska fören-
ingen och är till för alla 
som vill ta del av den rika 
persiska kulturen. Har du 
till exempel inte testat den 
fantastiska persiska ma-
ten så har du nu chansen! 
Under året kommer det 
bjudas på en föreläsning 
av Golnaz Hashemzadeh, 
tidigare kårordförande, 
exotiska middagar och ett 
mysigt persiskt event med 
delikatesser och te. Du är 
välkommen till skolans var-
maste förening!

Hebreiska Föreningen
Vill du lära dig mer om och 
uppleva en antik kultur 
med ett lättsamt gäng? Då 
är hebreiska föreningen 
för dig! I kårens hebreiska 
förening kan du uppleva 
det bästa med judisk och 
hebreisk kultur - från sab-
batsmiddagar till lektioner 
i hebreiska, eller bara socia-
lisera över falafel och hum-
mus. Judisk anknytning 
eller kunskaper i hebreiska 
är inget krav - vi välkomnar 
alla! Baruch haba!

L’Association 
Française
Bienvenu à L’Association 
– frankofilernas rödvins-
stinna tillflyktsort på Han-
delshögskolan! Till tonerna 
av Edith Piaf ur en raspig 
grammofon sätter vi flärd 
på ditt studentliv. Kom och 
delta i, eller var med och 
arrangera, allt från mindre 
vinkvällar eller språkcaféer 
till extravaganta sittningar 
i sann renässansanda – allt 
som krävs är ett intresse 
för vad som helst franskt.

Amerikanska Föreningen
Vill du att din tid på han-
dels ska vara precis som en 
American pie-film? Då har 
du hittat rätt!
Amerikanska föreningen 
värnar om amerikansk 
kultur och tradition, och 
anordnar beer-pong tur-
neringar, den legendariska 
Thanksgivingsittningen 
och mycket mycket mer!
Vi har även ett samarbete 
med utbytesstudenter från 
toppuniversitet i USA. 
Suktar du efter Colla-
ge-känslan, vill hänga över 
en omgång Kings Cup eller 
är du bara väldigt intresserad 
av amerikansk näringsliv!
Bring it on!
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AIESEC
Drömmer du om att arbe-
ta internationellt? Är du 
intresserad av globala frå-
gor, utveckla ditt ledarskap 
och kulturella utbyten? 
Gå med i AIESEC, världen 
största organisation driv-
na av enbart studenter! 
Ta chansen att få interns-
hips och volontärarbeta i 
126 olika länder, lär känna 
människor från hela värl-
den och få ovärderlig ar-
betslivserfarenhet. Om du 
är intresserad av att arbeta 
med AIESEC som organi-
sation, ansök till Handels-
högskolans egna AIESEC 
projektgrupp!

Stockholm Model
United Nations
Varje år i november går 
Skandinaviens största 
Model United Nations av 
stapeln på Handelshögsko-
lan. SMUN är en fantastisk 
möjlighet att få inblick i 
hur det är att vara FN-de-
legat; öva dig i att hålla tal, 
träffa och ha kul med 200 
delegater från världen över! 
Vill du engagera dig ytterli-
gare, finns möjligheten att 
vara med och organisera 
hela konferensen. Oavsett 
på vilket sätt du är engage-
rad är det otroligt lärorikt 
och ett minne för livet! Sök 
till SMUN 2016!

Finska Föreningen
Bastu, Muminfamiljen, 
saltlakrits, Finlandia-vod-
ka, Finlandsfärjan, segling, 
skärgården- det finns så 
mycket härligt i de tusen 
sjöarnas land, Finland. 
Oberoende av om du har 
släktband till vårt grann-
land i öst eller bara är nyfi-
ken på hur det kan vara när 
den finska folksjälen släpps 
loss är du varmt välkom-
men på Finska föreningens 
bastukvällar och andra my-
siga evenemang. Kom med 
och ha fantastiskt roligt i 
otvunget och avslappnat 
sällskap!



Enjoy Handels and build your own springboard 
to an exciting career!

Arthur D. Little is the world’s first 
management consulting firm, 
linking strategy and innovation 
for major corporations and 
organizations worldwide. We are 
proud to have the Stockholm 
School of Economics as one of 
our main recruiting channels in 
the Nordics.

Arthur D. Little nurtures an entrepreneurial and team 
oriented culture where collaboration is encouraged 
at all levels in the company. Our meritocratic work 
environment builds on individual ambition, allowing 
for a high degree of responsibility and extensive client 
interaction from day one. We think this is pivotal to rapid 
personal and professional development. 

Do you agree?

www.adlittle.com



idrottsutskottet
Idrottsutskottet (IdU) är utskottet för alla sportintresserade, 
oavsett om du lärde dig dansa innan du kunde gå, älskar att 
kolla på Super Bowl eller bara tycker om att röra på dig och 
lära känna nya människor! 

Dels erbjuder vi olika veckoaktiviteter, allt från fotboll, inne-
bandy, handboll, till cheerleading, simning och amerikansk 
fotboll. Flera gånger om året åker även de olika lagen på 
turneringar, runt om i Sverige och även i Europa. Där tävlar 
vi om att bli det bästa universitetet och har också riktigt kul 
tillsammans! Läs mer om alla aktiviteter i guiden. 

Vi anordnar även events, där vi samlas för fantastiskt häng 
och underbar stämning framför stora idrottsevenemang på 
storbild. I slutet av SASSE-året anordnar vi även det årliga 
eventet IdU-Awards som är SASSE och IdUs egna idrottsgala, 
dit alla IdUiter är inbjudna!

Om du ändå känner att något saknas, kan du alltid starta en 
egna sport eller ett projekt! Alla idéer och tankar är varmt 
välkomna! Gilla vår Facebook-sida: The Sports Committee 
(IdU) och följ oss på Instagram: thesportscommittee.

Slutligen, det viktigaste att komma ihåg är, att ALLA alltid är 
välkomna på våra aktiviteter, oavsett nivå – IdU finns till för 
att vi ska ha kul tillsammans!

Mens sana in corpore sano – A healthy mind in a healthy body.

Johanna Lim Falk
Ordförande för idrottsutskottet 16/17
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Handels Taxes, 
herr- och damfotbollslaget
Oupptäckt Marta eller hob-
bylirare? Vill du bli en del 
av Handels skönaste gäng? 
Passa på, kom ner och lita 
fotboll med Handels Taxes! 
Det spelar ingen roll om du 
kickat boll på elitnivå eller 
bara hemma på gården, ju 
fler desto bättre! Här hittar 
du roliga träningar och nya 
vänner från olika årskurser. 
Vi delar svett, skratt och 
senast även glädjetårar när 
tjejerna tog hem guldet i 
både Koblenz och Barcelo-
na! Varje termin upplever 
vi kårens höjdpunkt på in-
ternationella turneringar 
med prestigefyllda match-
er, kämparglöd och fest. 
Damma av fotbollsskorna 
och kom och spela med oss! 
Vi ses på planen!

Handels Traders
Är du en vinnare ut i finger-
spetsarna som vågar testa 
något nytt? Då är Handels 
Traders din nya familj! Prö-
va på Amerikansk Fotboll 
på en nivå som passar alla. 
Oavsett vilka egenskaper 
du har så finns det en plats 
för dig! Traders vann Stu-
dent-SM 2013, nu är siktet 
satt på att återta tronen. 
Var med och hjälp oss till 
framtida segrar, antingen 
på planen eller skrikandes 
på läktaren. 
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Cheerleadinglaget
Varmt välkommen att trä-
na, tävla och ha kul med 
oss i SASSE Cheerleading! 
Under terminerna tränar 
vi inför årets två interna-
tionella turneringar, samt 
uppträder på matcher och 
events. Senast i våras var vi 
27 deltagare och vann täv-
lingen i Barcelona! Erfaren-
het är inget krav och alla är 
välkomna på våra träning-
ar. Tjejer och killar – kom 
och prova på! Vi ser fram 
emot att träna, uppträda 
och resa med dig!



Volleybollaget
SASSE Salmons är ett 
skönt gäng med deltagare 
från många länder och alla 
skolans program och års-
kurser. Vi välkomnar nya 
deltagare, oavsett nivå, 
och kan garantera att just 
du kommer trivas. Laget 
har minst satt ribban högt 
både vad det gäller spel och 
fans-stämning under då år-
liga internationella turne-
ringarna. Under det gånga 
året vann vi i både Koblenz 
och Barcelona! Är du till-
räckligt engagerad kan du 
få följa med och bidra till 
ännu mer glädje, spel och 
förhoppningsvis medaljer. 
Vi ses!

Innebandylaget
För dig som gillar klubba 
och boll är måndagskvällar-
na under din tid på Handels 
bokade. Vi är ett härligt 
gäng som samlas en gång 
i veckan och lirar. Alla är 
välkomna, motionärer som 
proffs. Kom ner om du vill 
uppleva något av det bästa 
en måndagskväll har att 
erbjuda!

Basketlaget
Vi är ett blandat gäng tjejer 
och killar som träffas en 
gång i veckan och spelar 
tillsammans. De flesta av 
oss har spelat en del tidi-
gare, men vi välkomnar 
självklart alla nya spelare, 
nybörjare som mer rutine-
rade. Några gånger per år 
åker vi på nationella och 
internationella turnering-
ar, vilket är otroligt kul! Vi 
kombinerar trevligt um-
gänge med en härlig nivå 
på spelet. Välkommen förbi 
våra träningar!
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SASSE Runners
Lidingöloppet, Stockholm 
Marathon eller runt kvarte-
ret? Oavsett hur mycket du 
har sprungit tidigare kan 
du hänga med. Vi träffas 
regelbundet för att springa 
tillsammans och uppmunt-
rar alla nivåer av löpare att 
hänga på. Vi springer så att 
alla kan ha kul och träna 
tillsammans genom att an-
passa passet till de löpare 
som är närvarande. På så 
vis kan du nå ditt tränings-
mål och samtidigt ha kul 
med ett gäng sköna löpare!



SASSE World Cup
Lyckades du aldrig riktigt 
komma med i VM-truppen 
i t.ex. fotboll, innebandy 
eller tennis? Var bara lugn, 
du har fortfarande en chans 
kvar att representera ett 
land i världssammanhang, 
närmare bestämt i våra 
interna SASSE World Cup 
turneringar.
SASSE World Cup-tur-
neringarna är en salig 
blandning av skönt häng, 
prestigefyllda matcher, ex-
pertkommentatorer, dun-
kande musik ur högtalare 
och fint vårväder. Välj ett 
land och forma ett lag av 
dina bästa kompisar till de 
olika turneringarna. Tror 
du att ert lag har det som 
krävs för att nå en plats på 
IdU’s hall of fame?

Handbollslaget
Kom och lira handboll med 
ett avspänt gäng en gång i 
veckan. Till oss ska du alltid 
känna dig välkommen att 
komma och spela! Ta chan-
sen att träna med oss, så 
har du möjlighet att hänga 
med på matcher och turne-
ringar som ger minnen för 
livet!
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Fitness Society
Gillar du att träna i grupp 
eller utomhus med kropps-
vikten som redskap? Häng 
då med oss i Fitness So-
ciety! Här kan du träna 
allt från Body Shape till 
Freeletics och dessutom 
slipper du betala för dyra 
gymkort. Vi håller till på 
Friskis&Svettis eller ute 
i olika parker runtom i 
Stockholm. Du är mer än 
välkommen att haka på!

Surfresan 2016
”Surfing är en sport där en 
person med eller utan hjälp 
av en surfbräda glider…” – 
Wikipedia.

Vill du glida runt med oss? 
Häng med i solen, poolen, 
på brädan eller med en 
drink i solstolen och upplev 
årets största och roligaste 
resa med nya och gamla 
handelsvänner. Låter salta 
vågor, paraplydrinkar och 
röj på medelhavets skönas-
te klubbar som något för 
dig? Joina oss och upplev 
ditt livs våtaste dröm!



Sasse Martial Arts
Har du alltid drömt om att 
kicka som Jackie Chan? El-
ler har du någon gång öns-
kat att bli starkare och mer 
självsäker? Då är SASSE 
Martial Arts något för dig! 
Här kan du prova på olika 
kampsporter, med duktiga 
instruktörer. Välkommen 
att prova på, ingen förkun-
skap behövs!

Dansgänget
Det spelar ingen roll om du 
aldrig någonsin har dansat 
tidigare eller om du dansat 
sen du knappt kunde gå. 
Med oss kan du få chan-
sen att både dela med dig 
av dinna egna kunskaper 
inom dans, samt lära från 
andra duktiga som delar 
med sig av sina erfarenhet-
er. Vi hoppas verkligen att 
du är sugen på att komma 
och svettas med oss!

Skidresan 2017
Älskar du vita kullar, att 
pumpa puder eller carva 
fram genom manchester? 
Kanske trivs du precis lika 
bra med att sitta och softa i 
solen tills du hör den pum-
pande basen från After-
skin? Handels årliga alpresa 
är något du inte vill missa, 
oavsett om du är ute efter 
svindlande hastigheter i 
backen, eller de röjigaste 
tentafesterna studietiden 
har att erbjuda! I mars 
2017 kommer ca 100 Han-
delsstudenter lämna ten-
tamörkret bakom sig för att 
åka på en episkt rolig och 
oförglömlig resa. Vill du 
vara med och anordna den? 
Sök till Skidkommittén!

Squashsällskapet
Har du sett Wall Street? Är 
din dröm att jobba på bank? 
Börja då från grunden, lär 
dig squash! Squashsällska-
pet på Handelshögskolan 
brukar anordna en rullande 
liga varje termin där vem 
som helst kan anmäla sig 
och få en motståndare gi-
ven varje vecka. Dessutom 
organiseras turneringar 
internt med jämna mellan-
rum. Ett perfekt tillfälle att 
träffa nya vänner och lära 
dig sporten alla finansval-
par måste kunna.
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Tennissällskapet
Är tennis din sport så kan 
du redan nu boka in alla 
måndagskvällar för året. VI 
är ett skönt gäng tennisin-
tresserade som träffas varje 
måndag för att spela tennis 
tillsammans. Om vädret 
tillåter, håller vi ibland till 
utomhus! Det spelar ingen 
roll om du har 5 Wimble-
dontitlar i bagaget eller är 
en total nybörjare, alla är 
välkomna! Tränar du till-
räckligt hårt finns även en 
möjlighet att representera 
SASSE, både nationellt så 
som internationellt!

Badmintonsällskapet
Dissa lillördagen på Café 
opera, byt ut helröret mot 
bollröret och skriv upp dig 
på listan till badminton-
sällskapet! Varje onsdags-
kväll ses vi på Frescati för 
en timmes badminton, ett 
lysande tillfälle att få träffa 
människor och svettas. Om 
intresse finns erbjuds dess-
utom möjligheten att delta 
i turneringar och tävlingar. 
Vi ses i höst!

Golfsällskapet
Oavsett om du tävlar på 
elitnivå eller är en riktig 
hackare på golf, så är alla 
varmt välkomna till vårt 
sällskap. Vi kollar på de 
större tävlingarna i puben 
tillsammans, och anordnar 
en årlig storslagen tävling. 
Vi gör golfen till något mer 
än bara en sport!
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Simsällskapet
Är du intresserad av sim-
sport? Då är simsällskapet 
här för dig! Oavsett om du 
är nybörjare, proffs eller 
bara har snubblat över ”10 
anledningar till att dejta 
en simmare” är du hjärt-
ligt välkommen! Vi snackar 
simsport och erbjuds att 
åka på nationella turne-
ringar. Blir vi ett stort gäng 
till hösten, hoppas vi kunna 
simma tillsammans regel-
bundet. Vi ses i höst!



engagera mera



handelsdagarna
Välkommen till Handelshögskolan, SASSE och Handelsdagarna!

Handelsdagarna, ett av SASSEs absolut största projekt, är en arbetsmarknads-
mässa som går av stapeln i februari varje år. Projektets syfte är att skapa en 
mötesplats där Handelshögskolans studenter kan komma i kontakt med spän-
nande potentiella arbetsgivare. Samtidigt erbjuder projektet i sig en fantastisk 
möjlighet för studenter att engagera sig i något både stort och roligt. Under ett 
par månaders tid kommer vi jobba, lära och umgås tillsammans!

Under en intensiv vecka som kulminerar i två fullspäckade mässdagar är över 
sjuttio av Sverige och Europas mest attraktiva arbetsgivare på plats på Han-
delshögskolan för att träffa oss studenter. Dessutom anordnas spännande akti-
viteter såsom inspirerande föreläsningar och intervjusessioner för kommande 
tjänster hos de deltagande företagen. Varje mässdag avslutas med en storslagen 
bankett där studenter såväl som företagsrepresentanter slår sig ner vid borden 
för en kväll de sent kommer glömma.

Handelsdagarna är i alla avseenden ett projekt skapat för, och av, Handelshög-
skolans studenter. Kommittén kommer i början av hösten att öppna ansökning-
arna till den projektgrupp som kommer att skapa Handelsdagarna 2017. Ta 
chansen att lära känna en mängd drivna människor, delta på en rad roliga events 
och att bidra till det största projekt SASSE erbjuder. Vill du syssla med företag-
skontakt? Intervjua välkända personligheter i vår webb-TV? Eller är det kanske 
du som ansvarar för banketterna och efterföljande festligheter? Vi har något för 
alla intressen, totalt engagerar projektet cirka 150 studenter!

På handelsdagarna.se kan du läsa mer om de olika positionerna som finns inom 
projektet samt mer om Handelsdagarna i allmänhet. Du hittar även bilder och 
annat kul på vår Facebook och Instagram.

Carl Kugelberg
Projektledare för Handelsdagarna 2017
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handels
plantskola
Utbildning vid Handelshögskolan är tradition i 
många familjer. Från barnsben visar föräldrarna 
vägen för sina barn genom, det som sedan 
urminnes tider har kallats för, Handels Plants-
kola. Förskolan ligger precis bakom Handels 
och tar varje år in mellan 5-15 barn som redan 
tidigt skolas in i vad som komma skall. Lek och 
mellis blandas med vett och etikett och enkla 
ekonomiska termer. Det är därför viktigt för oss 
som Handelsstudenter att visa ett gott intryck 
inför barnen. Hälsa alltid vänligt, och ta er 
gärna tid att leka med barnen på raster mellan 
föreläsningarna!
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Vad är väl ett Handelsspex? Det kan ju vara askalas och 
superskoj eller alldeles alldeles… SPEXTAKULÄRT! 

Spexet är resultatet av långt, kreativt, stundtals kuligt 
och oförglömligt arbete med smink, kostym och dekor, 
nätter tillbringade med sångskrivning, inspelning och 
klippning av filmer och ett oändligt tjötande av koreo-
grafi och repliker.

Ett spex är ingen vanlig trist teaterföreställning. 
Publiken sitter inte bara och glor idisslandes utan 
deltar högljutt och ypperligen studentikost genom hela 
showen!
Men kanske allra roligast har man ju på och bakom 
scenen. Med vad som förmodligen är världens härligaste 
gäng och ett manus som gör alla i eld o lågor – så är det 
stundtals ganska roligt, faktiskt.

handelsspexet





Friedmans Apostlar är Handelshögkolans 
studentkör och förmodligen kårens roligaste 
projekt. Det är inte för intet som våra medlem-
mar dröjer sig kvar år efter år och knappt släpper 
taget ens när de är färdiga med sin utbildning.
Hos oss får man sjunga, festa och umgås med 
folk från alla möjliga årskurser. Varje år ordnar 
vi ett körläger samt en resa, har gig på så fina 
tillställningar som till exempel Talmannens 
fest på riksdagen, går massor av luciatåg och 
är ett traditionellt inslag i skolans fester och 
ceremonier.
 
Tycker du om att sjunga skall du självklart 
söka till oss. Man behöver inte vara en virtuos 
notläsare eller utbildad operasångare – bara man 
tycker det är kul och är lite musikalisk.
 
För att man skall få chans att testa på Friedmans 
är höstens två första rep öppna för alla som är 
intresserade. Välkomna!
 
Vinum et musica laetificant cor

Gabriella Nobel
Ordförande för Friedmans apostlar 2016/17

friedmans
apostlar





Kära Småtting vad kul att du är här,
vår enda önskan är att du genom HandelsMatch ska bli kär
Vi parar och matchar för kärlekens skull
så ni kan skapa nästa Handelskull.
Likt en zebra på fältet går
Följer vi dig i dina spår 
Genom dessa år

Kärlek och gemenskap är grundpelare till Handelsandan 
och det är just därför som Handels Match existerar. 
Det är nämligen ingen slump att den genomsnittliga 
studenten genomgår 7.85 förhållanden, av varierande 
längder och former, varvid det sista förhållandet leder 
till partnerskap eller äktenskap i 40 % av fallen. All 
denna lycka grundar sig i Handels Match. Vi Matchare 
har kompetensen och erfarenheten. Vi har svaren till 
dina kärleksproblem  
      
Välkommen till Handels!

handels match
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How could your
career develop if
you asked “Why?”
instead of “What?”
ey.com/betterworkingworld #BetterQuestions
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till ITU, MedU och NU
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Kårta
En karta over kåren

kåridåren Skattis
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rotundan
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Dina kommande år på 
Handels kommer garan-
terat förgyllas med sitt-
ningar och andra festli-
ga sammankomster. För 
att förbereda dig inför 
vad som sker på dessa 
och vad du kan förvänta 
dig har du följande lilla 
guide.

Steg nummer ett till en 
lyckad fest är att komma i 
tid. Är tiden satt till “19.00” 
betyder det att du att du 
senast kan komma 19.15. 
Står det däremot “19.00 ex-
akt” så kom på detta klock-
slag och inte alls senare.

Steg nummer två är att an-
komma festen klädd enligt 

konstens alla regler. Kläd-
seln varierar beroende på 
vilken typ av sittning det 
är. Det kan vara allt från ett 
tema, så som Harry Potter, 
till frack som är den finas-
te  klädseln. Den vanligaste 
klädkoden på en handels-
sittning är smoking. Smok-
ingen är den näst finaste 
aftonklädseln efter frack-
en. Om du inte bär smoking 
ska du bära en klänning av 
valfri längd, form och färg.

Mat och dryck varierar 
beroende på typen av sitt-
ning. Vid vissa sittningar 
finns av tradition en be-
stämd meny, som exempel-
vis den traditionella Mår-
ten Gås-sittningen, där det 

alltid serveras svartsoppa. 
När fördrink serveras är 
den oftast bubblande och 
intas tillsammans med de 
andra gästerna innan man 
sätter sig till bords. Under 
middagen serveras vanligt-
vis vin och/eller alkohol-
fritt alternativ.

Där det finns dryck ska det 
givetvis skålas. Att skåla 
kan ses som en trivial och 
enkel sak, men det finns en 
del regel man bör ta i beak-
tande. Skåla alltid med dem 
som sitter närmast dig och 
glöm inte att hålla ögon-
kontakt med dem du skålar 
med!

Ingen sittning utan visor, 
som en vis handelsstudent 
en gång sade. Samtliga sitt-
ningar inleds med ”Handels 
Lov” som du hittar till hö-
ger. Lär dig den! Du kom-
mer att använda den. Det 
finns även flera favoriter 
som återfinns i sånghäftet 
som finns på borden vid 
sittningar.

Om allting fortfarande inte 
känns solklart arrangeras 
en ”hur-man-går-på-sitt-
ning-sittning” under intro-
veckan. Där kan du lära dig 
alla regler och knep för en 
lyckad Handelssittning.





akademisk kvart [Akademisk 
kvart] subst traditionell försening, 
gäller ej vid tentor. Blir ofta längre 
med tiden och är starkt säsongsbe-
roende.
American Airlines (AA) 
[amärikan ärlajns] subst högsta betyg 
på båda tentorna under en tentape-
riod.
atrium [atrium] (pl. atriet) subst 
luftig innergård där mången föreläs-
ningspaus spenderas.
aula [aula] (pl. -n) subst före-
läsnings-salen nummer ett. I en 
trevlig atmosfär med ett benutrymme 
värdigt ett charterflyg försöker du se 
vad Håkan Lyckeborg skriver medan 
dina tankar ackompanjeras av 300 
klickande fyrfärgspennor.
blanka [blanka] (blankade, blankat)  
verb avstå eller inte lämna in en tenta.
CFR [si:ef:ar] (förk. för Center for Re-
tailing)  subst Handelshögskolans lokaler 
på Saltmätargatan.
dödsryck [dödsryck] (pl. -et) subst 
kårårets sista vecka då de nyvalda 
representanterna tillträder sina poster 
och de avgående firas av med ett 
riktigt ståhej.
D600 [desekshundra] (best. -an)subst 
Kårens mest eftertraktade föremål 
existerar den? Förmodligen. Vart är 
den? Ingen vet.  
enok [enok] subst 1 toalett i källaren. 
2 manlig handelsstudent som överlevt 
gasquen.
Enoksro [enoksro] subst kårens 
egen sommarstuga i Saltsjöbaden.
Eunucka [eunucka] subst 1 toalett 

i källaren. 2 kvinnlig handelsstudent 
som överlevt gasquen.
Finlandsfärja [Finlandsfarja] 
verb vedertagen teambuildingövning.  
FuM [fum] (förk. för kårfullmäktige)  
subst kårens beslutande organ (jfr. riks-
dagen) bestående av 25 ledamöter och 
upp till 25 suppleanter. Fullmäktige 
leds av talmannen.
företagspresentation [före-
tagspresentation] (pl. -en) subst en 
presentation av ett företag om dess 
verksamhet. Hålls av företag som är 
intresserade av att anställa dig.
företagsrep [företagsrep] (pl. -en) 
subst Personerna anställda på de fö-
retag som kommer till skolan. Dessa 
lönar det sig att vara trevlig mot.
förfest [förfest] (pl. -en) subst en 
fest före en sittning eller en kväll på 
Stures. Planer smids, blickar möts, 
klänningar och flugor rättas till.
gasque [gask] (pl. -en) subst en 
sittning med efterföljande pub som 
markerar slutet på din tid som småt-
ting och din första tentaperiod.
Hassan [hassan] subst entreprenör, 
samhällsbyggare och legend. Brygger 
även gott kaffe.  
handels lov [handels lov] subst 
första sången på alla sittningar. Obli-
gatorisk kunskap för alla handelsstu-
denter.
hets [hets] (pl. -en) subst vad fick du 
på tentan? Har du något sommarjobb? 
Jaha, du läser dubbelt? Ska den vara 
inne i övermorgon? Kaffe? Goldman 
Sachs-intervju i London? Budgeten 
klar? Har du gjort aktivitetsuppgif-

ten? Hur mycket tittar företagen på 
betygen? Hetsen är stor, men kom 
ihåg att den är frivillig att ta del av.
Håkan Lyckeborg [håkan 
lyckeborg] subst du kommer märka 
vem han är och du kommer aldrig 
glömma honom.
inskrivningsnummer [in-
skrivningsnummer] (pl. -numret) subst 
personnummer som du tilldelas under 
din första dag på Handels.
inspring [inspring] (pl. -et) subst 
kort reklamavbrott från studenterna 
under en föreläsning.
KAW [kaw] (förk. för Knut och 
Alice Wallenberg-salen)  subst högskolans 
innersta lokal. Även den plats på 
skolan med sämst täckning. Plats för 
föreläsningar, seminarier, företagspre-
sentationer och mycket mer.
knatte [knatte] (pl. -ar) subst är du 
i skrivande stund. Knatte är du fram 
till det att du tar dina första kliv 
genom ekporten. 
kopparport [kopparport] (pl. 
-en)  subst dörr till kårlokalerna från 
Kungstensgatan. Används för spring 
mellan kårlokalerna i huvudbyggnaden 
och lokalerna på Saltmätargatan.
kåridor [kåridor] (pl. -en)  subst 
Kårlokalernas highway, korridoren 
som binder ihop alla utskottsrum på 
Sveavägen.
kårpoäng [kårpoäng] (pl. -en)  subst 
driver alla, men ingen vet vad det är 
eller hur det ska användas.
kårportal [kårportal] (pl. -en)  subst 
kårens alldeles egna hemsida med 
matnyttig information om företags-

akademisk kvart - kårstyrelse
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presentationer, sittningar etc. www.
hhss.se
kårräv [kårräv] (pl. -en)  subst stu-
dent som är övertygad om att karriä-
ren börjar i högskolans källarregioner.
kårstyrelse [kårstyrelse] (pl. -n)  
subst kårens verkställande organ (jfr. 
regeringen) som består av utskottens 
ordföranden samt presidiet. Glider 
runt i skolan iförda lila overaller.
Obsan [obsan]  subst kupperad och 
lummig park bakom skolan. Förkort-
ning för observatorielunden.
omfest [omfest] (pl. -en)  subst fest, 
igen. Återfinns under dödsrycks-
veckan.
omstart [omstart] (pl. -en)  subst 
start, igen. Utropas av publiken 
under handelsspexet.
omtenta [omfest] (pl. -n)  subst ten-
ta, igen. Har du kuggat eller blankat 
en tenta är det här tillfället för dig 
att skriva den på nytt.
patet [patet] (pl. -en)  subst tidigare 
befattningshavare inom kåren.
PK [pekå] (förk. för politiskt korrekt)  adj 
rättesnöret för alla på Handels som 
vill vara på den säkra sidan.
portal [portal] (pl. -en)  subst skolans 
intranät för studenter där du hittar 
information från skolan samt kurs-
hemsidorna med matnyttig informa-
tion från dina föreläsare. portal.hhs.se
pub [pub] (pl. -en)  subst 1 lokal i hög-
skolans källare. Då och då förvandlas 
puben till just en pub för festliga 
aktiviteter. 2 namn på vissa fester i 
ovannämnda lokal.
rotunda [rotunda] (pl. -n)  subst 

cirkulär legendarisk samkvämslokal 
under aulan. Svettigt värre under 
somliga pubar.
Rådmansgatan [rådmansgatan]   
subst tunnelbanestation på gröna linjen 
precis utanför kårlokalerna och Han-
delshögskolans lokaler på Sveavägen.
SASSE [sasse] (förk. för Student 
Association at the Stockholm School of 
Economics)  subst kåren på engleska.
sittning [sittning] (pl. -en)  subst 
som en studentskiva, men bättre och 
mer städat. Mat blandas med dryck 
och sång och följs vanligtvis av dans 
natten lång.
småtting [småtting] (pl. -en)  subst 
är du tills du överlevt din första 
tentaperiod och tillhörande gasque se 
gasque.
sommarfest [sommarfest] (pl. 
-en)  subst tusen personer festar med 
hela sitt hjärta under en lidelsefull 
juninatt ända fram till soluppgången. 
Tentorna och ditt första år är över.
spex [spex] (pl. -et)  subst oför-
glömliga föreställningar framförda 
av studenter. Finns i två versioner; 
småtting- och handels- (vanlig).
spons [spons] (pl. -et)  subst Pro-
dukter som företag utskänker – vem 
är bäst på att samla användbara saker?
SPSS [es:pe:es:es] (förk. för Statistical 
Product and Service Solutions)  subst statis-
tikprogram som används flitigt under 
ditt första år på Handels. Klart 
användarfientligt.
stora salen [stora salen] subst 
Stor sal på Holländargatan ovan-
för kårlokalerna på Saltmätargatan. 

Används främst under sittningar och 
tentamen.
Stures [stures] (förk. för Sturecom-
pagniet)  subst på torsdagar välbesökt 
förströelselokal på Stureplan.
Studentpalatset [studentpalat-
set]    subst pluggpalats med studiesalar 
och grupprum för tentamenplugg 
eller grupparbete, ett stenkast från 
Handelshögskolan.
tentamen [tentamen] subst 
skriftlig examination som du måste 
genomgå för att officiellt ha klarat 
en kurs.
tradition [tradition] (pl. -en)  subst 
finns det mycket av i kåren. Tra-
ditionsstatus uppnås traditionsenligt 
efter första tillfället.
valfläsk [sittning] (pl. -et)  subst 
samling floskler som kandidaterna till 
förtroendeposterna inom kåren vräker 
ur sig innan valet.
Yalesyndromet [jäjlsyndromet]  
subst du var bäst eller bland de bästa i 
din klass på gymnasiet. Plötsligt är du 
på en skola där alla andra också varit 
det. Från att ha varit framstående 
är du nu en i mängden. Mindervär-
deskomplexet som syndromet ibland 
medför är en jobbig upplevelse för 
studenter vars självkänsla bygger på 
akademiska prestationer.
zilliz [sillis] (pl. -en)  subst gurkor 
i taket, hattar, sill, lunch, sång, röj, 
nubbe och studentikositet i överflöd.
ångest [ångest] (pl. -en)  subst drabb-
ar även den bästa handelsstudent in-
för tentor och efter fester. Men oroa 
dig inte! Vad gör det om 100 år?

kårstyrelse - ångest
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Gruppen på facebook 
håller dig uppdaterad! 

du kan alltid 
kontakta oss

Se till att hitta till rätt 
handels första dagen!

Kolla in HandelsTV på Vimeo 
sök på: Media Committee



snapchat
smattingintro16

facebook 
Småttingintro 2016 – Business and Economics

Småttingintro 2016 – Retail management

instagram
smattingintro 2016

hashtag
#småttingintro2016

vill du veta mer?
Gå in på facebook och bli vän med småttingintro tjugohundrasexton 

redan idag och följ våra förberedelser inför din ankomst i augusti
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kontaktuppgifter
Stormamma (B&E)
Hanna Nelson
070-673 44 73

STORPAPPA (B&E)
Oscar Johansson
072-735 51 42
   
HANDELSHÖGSKOLAN
I STOCKHOLM
BoX 6501
Sveavägen 65
113 83 Stockholm
08-736 90 00
info@hhs.se

Stormamma (retail)
Maia Lidbeck
073-62 61  235
STORPAPPA (retail)
Einar Carlsson
073-628 80 11

STUDENTHÄLSAN
Studentpalatset, Norrtullsgatan 2
08-674 77 00

studentkåren
sveavägen 65
113 83 Stockholm

Kårexpeditionen
karsek@sasse.se
08 506 92 900

öppettider
Mån 10-16
TIS 10-16
ONS 10-16
tors 10-16
fre 10-16
Lunchstängt mellan kl 13 och 14

Skyddsombud
Adam Westergård 
0766-32 71 07
safety@sasse.se
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vi längtar efter att 
få träffa dig! 




