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stormamma & storpappa
Varmt välkommen till Handelshögskolan kära Småtting!

Först och främst; Stort grattis till din plats på Handelshögskolan i Stockholm! 
I slutet av augusti kommer du att ta dina första kliv genom den mytom-
spunna ekporten. Din entré är början på den bästa tiden i ditt liv, något 
som traditionsenligt börjar med två veckors oförglömlig introduktion.

För ett år sedan var vi där du är nu. Vi, precis som alla andra, var förvirra-
de och nervösa men samtidigt otroligt förväntansfulla. Men vet du vad? 
Det finns inget att oroa sig över! Hela Handels väntar ivrigt på att få 
välkomna dig med öppna armar.

Småttingguiden som du håller i din hand har vi satt ihop för att under-
lätta din första tid på handels. Vi vet att det kan kännas som att det finns 
en djungel av utskott, projekt, studieplaner och aktiviteter. Om du har 
minsta fundering, tveka inte att vända dig till oss – Stormamma Vivi eller 
Storpappa Alex. Vi finns här för att hjälpa och stötta dig innan, under och 
långt efter introt. Glöm inte det!

Dina två första veckor på handels är startskottet på en helt fantastisk 
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 valt Handelshögskolan i Stockholm och vi är 
förväntansfulla inför att lära känna just dig. 

Och du, glöm inte bort att njuta av din tid på handels!
Vi ses i augusti!  

Stormamma Storpappa

Vivi  Alex
073-940 36 06 070-046 19 94
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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
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!

14  

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
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!



15  

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 – 
PwC.

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

Martin Svensson
0703 - 14 63 70
Ida Wallin
0704 - 53 79 07
Isabelle Gosenius 
0733 - 60 11 66

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
Varmt välkommen till Handelshögskolan i 
Stockholm kära Småtting;

Du har en helt fantastisk tid framför dig. Men 
än så länge har du har ingen aning om vad 
som väntar dig bakom den stora ekporten på 
Sveavägen 65. Kanske har du hört lite rykten 
om hur det är. Kanske har du pratat med någon 
vän som redan går på skolan. Kanske har du 
försökt läsa dig till hur det kan tänkas vara att 
studera på Handelshögskolan. Men det är inte 
förrän du tar dina första stapplande steg under 
introduktionen och blir del av vår gemenskap, 
som du kommer att förstå på riktigt. Min bild 
förändrades helt och hållet.

Den där soliga augustimorgonen, då jag lagom 
nervös klev in på Handelshögskolan hade jag 
ingen aning om att detta skulle komma att bli 
den mest utvecklande och spännande tiden i 
mitt liv hittills. Handelshögskolan är en plats 
där drivna studenter, framstående forskare och 
professorer samt attraktiva arbetsgivare möts 
och tar hand om varandra. Det är det som är 
Handelshögskolan. Vi är alla en familj.

När du tar klivet in genom ekporten i slutet på 
augusti så blir du del av den familjen och i och 
med det kommer det att ställas höga krav på 
dig. I utbyte får du en av Europas främsta eko-
nomiutbildningar, men även en unik möjlighet 
att vara med i studentkåren. På Handelshögsko-
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lan är det nämligen inte bara utbildningen som 
håller hög standard.

Handelshögskolans i Stockholm Student-
kår, SASSE, är en världsunik studentkår. Vi 
grundandes 1909 och är Sveriges mest aktiva 
studentkår. Att som Kårordförande få förtro-
endet att leda och ha huvudansvar för en sådan 
organisation är för mig ett stort privilegium. Så 
gott som alla studenter på Handelshögskolan är 
medlemmar och aktiva i kåren någon gång un-
der sin studietid. Här träffar du vänner för livet, 
utvecklas som person och finner stimulerande 
aktiviteter för att komplettera din utbildning. 
Varför inte starta och driva ditt eget projekt? I 
denna guide finner du ett axplock av de befintli-
ga aktiviteterna som finns inom kåren.
Om jag får ge dig ett råd inför inskrivningen i 
augusti, så är det att komma hit med ett öppet 
sinne. På Handels samlas studenter med skif-
tande bakgrund och intressen. Den mångfalden 
är en styrka och resurs då vi hjälper varandra att 
uppnå våra mål. Så var dig själv, ta vara på din 
tid här och våga följ din egen väg.

Jag och Kårstyrelsen 15/16 ser fram emot att 
träffa dig i augusti!

Max Bromée
Kårordförande 15/16



vice
kårordförande
Kära Småtting,

När jag för två år sedan fick denna guide i min hand hade jag, 
skeptisk till Stockholms studentliv, aldrig kunnat föreställa 
mig den värld den skulle öppna. Framförallt hade jag aldrig 
kunnat föreställa mig att jag två år senare skulle sitta som 
Vice Kårordförande. Studentkåren på Handels har under 
snart 106 år haft som syfte att tillvarata studenternas 
gemensamma intressen och främja gott kamratskap. Vi finns 
som en extra dimension parallellt av studierna för att förgyl-
la vardagen och det är tack vare studentkåren jag har träffat 
de vänner jag vet att jag kommer ha kvar för livet. 

Som huvudansvarig för all löpande verksamhet inom kåren 
kan jag som Vice Kårordförande garantera att studentkåren 
erbjuder något för alla, oberoende av tidigare erfarenheter 
eller intressen. Jag har ett finger med i det mesta av det som 
händer inom kåren så om du har några frågor eller funde-
ringar kring vad som helst så står min dörr alltid öppen nere 
på Kårexpeditionen för den som undrar!

Man kan engagera sig på en mängd olika nivåer, allt från att 
delta under sociala tillställningar till att driva egna projekt. 
Oavsett vad kan jag nästan garantera dig att du kommer 
blicka tillbaka på tiden som den bästa i ditt liv. 

”These are the days we’ve been waiting for”

Hjärtligt välkommen till Handels!

Rebecca Aflaki
Vice Kårordförande 15/1621
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skattmästare
Ärade småtting,
Grattis till ett av de bättre valen i ditt liv.

För två år sedan fick jag något tungt i brevlådan som blev 
starten på det liv jag lever idag. Jag syftar självklart på småt-
tingguiden, fast i äldre upplaga. Jag läste ivrigt från pärm 
till pärm och jag minns fortfarande alla välkomnande ord. 
Att nu sitta här själv och få skriva min hälsning till dig känns 
både hedersamt men samtidigt rätt galet. Ni står framför 
vad jag vet kommer bli en alldeles fantastisk tid i era liv, så 
ärade småtting, Välkommen till Handelshögskolan och vår 
fantastiska Studentkår.

Som Skattmästare har man ett antal olika ansvarsområden 
men i grund och botten är jag ansvarig över Studentkårens 
ekonomi. Studentkåren som jag inte hade en aning om vad 
det var visade sig vara en helt fantastisk organisation, en 
organisation som bygger på medlemmarnas starka enga-
gemang och kamratskap. Detta har blivit en plats för mig 
samt väldigt många andra för personlig utveckling, lärande 
och vänskap och det slår mig efter två år här hur mycket vi 
upplevt tillsammans. I faktiska siffror tar detta sig uttryck i 
hundratals projekt och evenemang, nära två tusen med-
lemmar från skolans alla hörn, i runda slängar 14 miljoner 
kronor i omsättning samt ett oräkneligt antal anledningar till 
skratt. Mina individuella arbetsuppgifter ser olika ut från dag 
till dag och är så mycket mer än bokföringsarbete.

Jag ser fram emot att träffa dig under din första tid här på 
Handelshögskolan. Jag hoppas att du kan njuta av alla upple-
velser som introduktionen erbjuder och att du kan hitta just 
din plats här. Ta hand om dig så ses vi snart!

Olle Henning
Skattmästare 15/16



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. Tänka 
fritt är stort, men att tänka 
rätt är  större. Att så sker i 
fullmäktige ser direktionen 
till att säkerställa, allt i kår-
demokratins namn såklart!

Linnea Guhnby,
Erik Schuss  & 
Tove Forsbacka Karlsson  

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.

Jesper Björkman



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. Jämställdhetsombudsmannen 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 bemöta er i höst och 
hoppas att ni att kommer stortrivas i SASSE.

Alex Torgersson
Equality Representative 15/16
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idrottsutskottet
Har du ett löpsteg som Usain Bolt, ett stort idrottsintresse 
eller tycker du bara att det är kul att röra på dig? Är svaret ja 
på någon av frågorna har du hittat helt rätt! Idrottsutskottet 
(IdU) är utskottet för alla sportintresserade, oavsett om du 
ser dig själv som en ny Charlotte Kalla eller om du hellre 
sitter i soffan och ser henne på TV. Här kan du träffa nya 
kompisar från alla världens hörn, samtidigt som du tränar 
och mår bra.

Varje vecka har vi träningar i amerikansk fotboll, badminton, 
basket, cheerleading, dans, fitness, fotboll, handboll, inne-
bandy, löpning, squash, tennis och volleyboll. Därtill har vi 
många fler sällskap och projekt som du kan läsa mer om i gui-
den. Våra lag åker tillsammans iväg och representerar skolan 
på student-SM och på de årliga internationella turneringarna 
Euromasters i Koblenz, Tyskland, och Euroesade i Barcelona, 
Spanien.

Därutöver anordnar vi interna turneringar och kvällar där 
vi tillsammans samlas för att njuta av fantastiskt häng och 
underbar stämning framför stora idrottsevenemang på stor-
bild. Är det någon aktivitet som du saknar? Feel free att kicka 
igång en egen sport eller ett eget projekt som du brinner för! 
Vi kommer hjälpa dig så mycket vi kan och är jätteglada om 
du vill engagera dig! 

Slutligen, det absolut viktigaste, glöm inte att ALLA alltid är 
välkomna på IdU’s aktiviteter, oavsett nivå – vi finns för att 
du ska ha kul!

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

Elin Wiklander
Ordförande för idrottsutskottet 2015/1631



Handels Taxes, 
herr- och damfotbollslaget
Oupptäckt Marta eller hob-
bylirare? Vill du bli en del 
av Handels skönaste gäng? 
Passa på, kom ner och lira 
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 årskur-
ser. Vi delar svett, skratt 
och senast även glädjetårar 
efter att tagit hem guldet i 
Koblenz och silvret i Barce-
lona. Varje termin upplever 
vi kårens höjdpunkt på in-
ternationella turneringar 
med prestigefyllda match-
er, kämpaglöd 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 skrikan-
des på läktaren. GREED IS 
GOOD!
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Cheerleadinglaget
Varmt välkommen att trä-
na, tävla och ha kul med oss 
i SSE Cheerleading! Under 
terminerna tränar vi inför 
årets två internationella 
turneringar, samt uppträ-
der på matcher och events. 
Erfarenhet är inget krav 
och alla är välkomna på 
våra träningar. Tjejer och 
killar – kom och prova på! 
Vi ser fram emot att träna, 
uppträda och resa med dig!

Volleybollaget
SSE Salmons är ett skönt 
gäng med deltagare från 
många länder och alla sko-
lans program & årskurser. 
Vi välkomnar nya delta-
gare, oavsett nivå, och 
kan garantera att just du 
kommer trivas. Laget har 
inte minst satt ribban högt 
både vad det gäller spel och 
fans-stämning under de 
årliga turneringarna i Ko-
blenz och Barcelona. Är du 
tillräckligt engagerad kan 
du få följa med och bidra till 
det. Vi ses på tisdag!

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 na-
turligtvis alla nya spelare, 
nybörjare som mer rutine-
rade. En gång per termin 
åker vi iväg på utlands-
turneringar vilket alltid är 
otroligt kul! Vi kombinerar 
trevligt umgänge med en 
härlig nivå på spelet, väl-
kommen förbi på våra trä-
ningar!
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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 som ger min-
nen 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 2015
’’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, sök surfko-
mittén och upplev ditt livs 
våtaste dröm!

Extreme Sport Society
Klättring, snowboard, ski-
dor, surfing, kite. You name 
it, we love it! Vi är ett gäng 
studenter som älskar den 
obeskrivliga känslan av att 
vara på gränsen och nju-
ter av att pressas till max, 
oavsett vilken extremsport 
man utövar. Häng med på 
någon av våra aktiviteter 
eller kom med tips och var 
med och anordna någon-
ting som intresserar just 
dig! 
“What’s the point of living if 
you don’t feel alive?” 

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 chansen 
att både dela med dig av 
dina egna kunskaper inom 
dans, samt lära från andra 
duktiga som delar med sig 
av sina erfarenheter. Vi 
hoppas verkligen att du är 
sugen på att komma och 
svettas med oss! 

Skidresan 2016
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 pumpande basen från 
afterskin? Handels årliga 
alpresa är något du inte vill 
missa oavsett om du är ute 
efter svindlade hastigheter 
i backen eller de röjigaste 
tentafesterna studietiden 
har att erbjuda! I mars 
2016 kommer över 100 
Handelsstudenter lämna 
tentamörkret bakom sig 
för att åka på en episkt rolig 
och oförglömlig resa. Vill 
du vara med och anordna 
den? Sök till skidkommit-
tén! 

Squashsällskapet
Har du sett Wall Street? 
Är din dröm att jobba på 
bank? Börja då från grun-
den, lär dig squash! Squash-
sällskapet på Handelshög-
skolan har en rullande liga 
varje termin där vem som 
helst kan anmäla sig och få 
en motståndare given varje 
vecka. Dessutom organi-
seras turneringar internt 
med jämna mellanrum. 
Ett perfekt tillfälle att träf-
fa nya vänner och lära dig 
sporten alla finansvalpar 
måste kunna. Vi finns på 
Facebook: SASSE Squash!
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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 ten-
nis tillsammans. Det spe-
lar ingen roll om du har 5 
Wimbledontitlar i bagaget 
eller är en total nybörjare, 
alla är välkomna! Tränar du 
tillräckligt hårt finns även 
möjlighet att representera 
skolan, 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 att 
kunna simma tillsammans 
regelbundet. Vi ses i höst!

Grattis till ett bra val av utbildning! 
Vi vill gärna finnas med dig under din studietid.

Hej Småtting! På Deloitte är vi flera som haft en 

glad studenttid på Handels och vi hoppas nu 

att dina studieår ska bli precis lika lärorika och 

minnesvärda som våra. Vi ser fram emot att få 

lära känna dig och dina kursare på kommande 

studentevenemang. Och kanske blir du en av de 

studenter som får prova på konsultyrket genom 

våra internships och karriäraktiviteter.

Vi ses!

Nina Lundén
Internship inom Financial Advisory på 
Deloitte våren 2015.
Master in Finance - Corporate Finance, 
började på Handels år 2011.

Johan Wiklund
Deltagare av Global Internship Program 
sommaren 2014. Master of Science in 
Business and Economics - Accounting 
& Financial Management, började på 
Handels år 2010.

Sanna Gustavsson
Deltagare av Deloitte Talent hösten 
2014. Master of Science in Business 
and Economics - Accounting & 
Financial Management, började på 
Handels år 2014.

“Det var väldigt givande att redan under studietiden få 

inblick i ett av de största företagen i konsultbranschen 

och få möjlighet att praktisera mina teoretiska 

kunskaper. Beslutet att söka ett internship på Deloitte 

är utan tvekan mitt bästa karriärval hittills.”

”Jag tillbringade en fantastisk månad i Chicago där 

jag fick god insikt i revisorsyrket och arbetssättet på 

Deloitte. Eftersom internshipet sker under sommaren 

undvek jag att göra uppehåll i studierna, vilket passade 

mig utmärkt.”

”Deloitte Talent var en riktig tiopoängare! Tillsammans 

med studenter från hela Sverige fick jag delta i roliga 

aktiviteter, träffa medarbetare, lära mig mer om 

Deloittes olika verksamheter och verkligen känna efter 

vad som passar just mig.”



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! 

Soran Rabin Bozorg
Ordförande för Internationella utskottet 15/16

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! 

Det norske Selskab
Ved å ivareta ånden i ori-
ginalen – stiftet av norske 
studenter og patrioter i Kø-
benhavn i 1772 – har Det 
norske Selskab gjenopp-
stått på Handelshögskolan 
i Stockholm. Akkurat som 
den opprinnelige klubben 
preges dagens forening av 
norsk kultur, patriotisme 
og den sporadiske fylle-
fest. Alle er velkomne; både 
de som brenner for vårt 
kjære Norge og de som bare 
ønsker å oppleve ekte norsk 
feststemning. For folk og 
fedreland til Dovre faller!
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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 2015!

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!

Contact:  
Fredrik Wallin,  
010 212 63 61



it-utskottet
Välkommen till ITU!

Framtiden formas av digitalisering – varje dag kopplas 
allt fler människor och prylar upp mot den digitala 
världen. Oavsett om ditt intresse för IT bygger på att 
skapa internetbaserade utvecklingsmöjligheter för 
företagsamhet, koda framtidens hemsidor eller bara av 
att njuta av ditt personliga Facebook-flöde så står ITU:s 
dörr alltid öppen för dig!

På ITU ansvarar vi 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 en teknologi som ligger i utvecklingens 
framkant. Utöver sådana ansvarsområden arrangerar 
vi såväl avslappande som mer seriösa spelkvällar och 
turneringar inom olika e-sportspel. Inom vårt utskott 
får du alltid möjlighet att utveckla dina kunskaper inom 
IT och data tillsammans med andra drivna studenter 
– oavsett vilken del av den digitala världen du är 
intresserad av!

Kom upp till vårt fräscha utskottsrum på Saltmätargatan 
och nyttja våra kraftfulla datorer, njut av vårt grymma 
högtalarsystem och ta del av den fantastiska gemenskap 
som präglar ITU – på vårt utskottsrum hänger studenter 
bokstavligt talat 24/7 

Vi ses i höst!

David Hakula
Ordförande för IT-utskottet 15/1647
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Varmt välkommen till MedU – kårens kreativa oas! 

Vi sysslar främst med kreativitet och kommunikation. 
Det är här du kommer att hänga om du har ett brin-
nande intresse för bland annat fotografi, journalistik, 
filmskapande, design 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.

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 
skriver manus, vi producerar film, vi spelar in podcasts, 
gör tidningar, och tusen andra roligheter. Vi har till och 
med ett fungerande NES, där du kan spöa polaren i Ma-
rio Bros. Vi skapar och dokumenterar den bästa tiden i 
era liv. Saknas något så finns det självfallet utrymme att 
starta detta! MedU fyller även en annan viktig funktion, 
vi sköter nämligen kårens strategiska kommunikation. 
Om du läser om kåren i media så är chansen stor att det 
är vi som ligger bakom det. 

Kort och gott – MedU gör kåren snyggare, roligare och 
mer välkänd i resten av världen. 

Vi ses snart!

Wilhelm Kugelberg
Orförande för Mediautskottet 15/16

mediautskottet
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Handels-TV
”Bond. James Bond.”
Kårens alldeles eget 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 
drömarbetsgivare. 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 kika lite mer. 

SASSE:ad
Gillar du färg och form eller 
kanske svartvitt och rakt? 
Oavsett tycke för hur det 
ska se ut, är SASSE:ad rätt 
ställe för dig som tycker att 
det ska se BRA ut.
Kårens alldeles egna de-
signbyrå ställer upp i vått 
och torrt på att fixa nya 
loggor, übercoola affischer 
eller konst till en mässa. Vi 
har redskapen och färgen, 
du har de kreativa idéerna!

TEDxSSE
För dig som inte vet är TED 
Talks bland de mest inspi-
rerande föreläsningarna 
från världens alla hörn med 
det gemensamma temat 
Ideas worth spreading. Vi 
på Handels är inte sämre 
och TEDxSSE är vårt bi-
drag. Gå in på ted.com för 
ett smakprov och kom se-
dan med ett öppet sinne 
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 på en av Stockholms 
- och Sveriges - finaste hög-
skolor. Alla som på något 
sätt vill bidra för att skapa 
en intressant och under-
hållande läsning är mer än 
välkomna - oavsett om man 
vill skriva, fotografera, göra 
layout eller bara tycka till 
inför ett kommande num-
mer.  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! Gamla avsnitt 
finner du på iTunes Store.

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 Fotografiska 
– vad du än gillar inom fo-
tografi är Fokus platsen för 
dig.
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näringslivsutskottet
Varmt välkommen till Handelshögskolan i Stockholm och 
studentkårens Näringslivsutskott! Näringslivsutskottet eller 
NU som vi kallas, grundades för 31 år sedan och består idag 
av ca 100 aktiva medlemmar som alla bidrar till att detta 
fantastiska utskott innehåller mängder av projekt, fören-
ingar och möjligheter. NU utgör länken mellan studenterna 
på Handelshögskolan och Näringslivet och vi hoppas kunna 
hjälpa dig att hitta just ditt drömjobb! Vi NU-iter arrangerar 
ett färgstarkt program av företagspresentationer, karriärs-
mässor, härliga fester, karriärvecka i London, föreläsningar 
och projekt – det finns med andra ord något för varje Han-
delsstudent. 

Du är alltid välkommen att komma förbi våra lokaler på 
Saltmätargatan för att värma din mat, ställa frågor eller 
bara hänga. Här finns något för alla och vi vill mer än gärna 
höra dina idéer! NU är den perfekta platsen för dig att träffa 
människor – från kåren, skolan och näringslivet, samtidigt 
som du utvecklas både personligt och professionellt, både 
som medlem i en projektgrupp eller deltagare vid våra event. 
Men framförallt har vi NU-iter fantastiskt roligt tillsammans 
och skapar minnen för livet! 

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 tre helt fantastiska år framför dig – vi ses i 
augusti!

Madeleine Hultin
 
Ordförande för Näringslivsutskottet 15/16
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Enterprise Day
Enterprise Day är student-
kårens entreprenörskaps-
dag som syftar till att in-
spirera studenter att våga 
tro på sina idéer. Entrepre-
nörskap handlar om mer än 
att bara starta företag och 
det vill vi förmedla genom 
föreläsningar med fram-
gångsrika entreprenörer, 
seminarier med spännande 
företag och genom tävling-
en Guldräven där du kan 
vinna en plats på skolans 
affärsinkubator SSE Busi-
ness Lab. Genom Enterpri-
se 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! 

Företagsgruppen
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.

SASSE Assessment 
Days
SASSE Assessment Days är 
ett projekt som äger rum 
under hösten och syftar 
till att bjuda in spännande 
företag från hela världen 
som kommer hålla arbets-
intervjuer här på skolan i 
sin jakt efter nya talanger. 
SASSE Assessment Days är 
en utmärkt möjlighet att 
landa ditt dröm-internship, 
så tveka inte utan sök sök 
sök!
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Womens banking day
Den 17 september står 
Handelshögskolans ekport 
öppen för att låta er inspire-
ras av kvinnors karriärmöj-
ligheter inom bankvärlden. 
Utöver en välfylld mässa 
med svenska och utländska 
banker arrangeras gästföre-
läsningar, workshops och 
andra roliga event. Avslut-
ningsvis träffas studenter 
och företagsrepresentanter 
under mindre formella för-
hållanden på en storslagen 
bankett. WBD är Handels 
första mässa som du abso-
lut inte vill missa – oavsett 
om du är tjej eller kille! 

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.
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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 
attraktiva arbetsplatser. 
Veckans inriktning är in-
vestment banker och de 
olika karriärmöjligheter 
som finns inom dessa. 
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. 

You invest your talent  
– we grow together

Making it possible

The will and ambition to develop and build a career are important. 
When you grow as a person, we also grow. Nordea, the leading  
financial services group in the Nordic and Baltic Sea Region,  
offers unlimited career opportunities. The breadth and diversity  
of our business give our employees great possibilities to develop  
and pursue a variety of careers locally, nationally or internationally. 

Meet our employees on  
nordea.com/career and learn more  
about working in Nordea.



”Programutskottet (PU) anordnar helt enkelt det som stu-
denterna minns om 20 år, men har glömt dagen efter.” 

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

PU är kårens äldsta utskott och med detta kommer ett an-
svar för traditioner som inte matchas av något annat utskott. 
Sedan 1921 har generationer av mästare och marskalkar 
både ordnat fantastiska fester och festat fantastiskt. Vi är ett 
litet, slutet 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. Vi ordnar Intropubarna, Uppsamlingheatet, Rebus-
jakten 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!

Johanna Andrén
Klubbmästare 15/16

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 ett perfekt sätt att 
högtidligt rama in och fira 
en intensiv hösttermin till-
sammans? Givetvis genom 
Handels Julbal! En av de 
vackraste sittningarna vi 
bjuder på. Detta vill du inte 
missa för allt världen! 

Dödsrycksveckan
Då Kåråret tar slut i febru-
ari byts gamla talanger ut 
mot nya förmågor. Se till 
att ha pluggat och taggat 
ordentligt innan den här 
veckan. Att fira kåren mån-
dag, onsdag, fredag och 
lördag kräver sin kämpe. 
Få dig ett gott skratt under 
Roastens hyllning av den 
avgående kårstyrelsen, gå 
på Omfest och festa om en 
fest du missat eller bara vill 
festa om. Fredagens högtid 
Årsfesten bjuder på storsla-
gen sittning och därefter 
blir det naturligtvis ZILLIZ!
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Vårsitz
Solen skiner, knopparna 
spricker och det är äntligen 
dags att fira in våren! Den-
na fenomenala sittning går 
i överraskningarnas tecken. 
Hur våren firas in kan man 
aldrig veta… Men en sak 
vet vi; detta är inget du vill 
missa!

Handels Sommarfest
Tentorna är över och du 
har gått 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 natten lång för att 
fira en kommande sommar 
av frihet. Välkända namn 
på scen, sommarvärme 
och kall öl. Inga bekymmer 
finns och livet är under-
bart! Det enda sättet att 
börja din första sommar 
som Handelsstudent på.

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. Oroa er inte, 
ni är i trygga händer!
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sociala utskottet
Varmt välkommen till Sociala Utskottet
- vad kul att du har hittat hit!

Vill du engagera dig hur mycket som helst, lite då och då, 
eller bara någon enstaka gång? Då är Sociala Utskottet 
den perfekta plattformen för dig. Inom Sociala Utskottet 
finns möjlighet att ta del av, och vara med och anordna, 
allt möjligt. Vill du vara med på små filmkvällar, eller an-
ordna sittningar och fester för uppemot 300 personer? 
Inom Sociala Utskottet är möjligheterna obegränsade – 
alla är välkomna, och endast fantasin sätter stopp.

Vi tror att glädje, kamratskap och välmående är hu-
vudingredienserna för att toppstudenter skall kunna 
prestera som bäst. Genom att arbeta för studenthälsa 
och alla studenters välmående strävar vi efter att ge dig 
tillräckligt med inspiration och motivation för att du ska 
älska din tid här på Handels. Behöver du något så finns 
vi alltid här för dig!

Sociala Utskottet låter dig också ta del av en mängd olika 
traditioner som präglat flera generationer av Handelsstu-
denter. Ta chansen och var en del av alla våra sittningar, 
fester, aktiviteter och projekt – Bli en del av handelsge-
menskapen!

Du har nu en helt underbar tid framför dig. Vi ses i 
augusti!

Erik Björk
Ordförande för Sociala Utskottet 15/16
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Kulturkommittén
Kulturkommittén är till 
för dig som är intresserad 
av bland annat teater, mu-
sik, konst, litteratur och 
film. Spela skivor med DJ 
Society eller släng dig in 
i heta diskussioner med 
debattsällskapet. I Kultur-
kommittén sker många 
olika sorters projekt, stora 
som små. Känn dig välkom-
men till en fantastisk och 
kulturspäckad vistelse på 
Handelshögskolan!
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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, rulla 
fram på Gamla stans kul-
lersten på Segway och gå 
på Cupcakeprovning  – 
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-
veckorna!

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!

66

Litteraturföreningen
Nedan finner du Småtting-
guidens mest läsvärda be-
skrivning!
I litteraturföreningen anser 
vi att kultur, och särskilt 
böcker, är något man inte 
överlever Handelstiden 
utan. Här pratar vi om lit-
terära verk, dess författare 
och annat som känns in-
spirerande i stunden samti-
digt som vi förtär kulturell 
mat och dryck. Läser du 
mycket eller önskar du att 
du läste mer? Häng på lit-
teraturföreningen!

Musikföreningen
Handelshögskolan sprudlar 
av musikaliska begåvningar 
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 varmt välkommen att 
jamma loss! Alla former 
av musikprojekt, nya som 
gamla uppmuntras starkt.

Teatersällskapet
Tycker du också om att gå 
på teater? Teatersällska-
pet hjälper dig ta del av 
vad Stockholms scener har 
att erbjuda. Strindberg, 
Molière eller varför inte 
lite improvisationsteater? 
Häng med till Dramaten 
och ta en paus i pluggandet.

Feministföreningen
Feministföreningen har 
inte bara kårens största och 
mest aktiva Facebookgrupp 
där allt som rör feminism 
och genus diskuteras, vi är 
i spjutspetsen av 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.



Sociala kommittén
Vi i sociala kommittén job-
bar för att göra din studie-
tid på Handelshögskolan så 
lätt som möjlig. Vi kan ge 
dig råd, svara på frågor och 
underlätta för alla stressa-
de studenter i tentatider. 
Kom ner till kårlokalerna 
och SUs rum för en lugn 
stund och välförtjänt paus 
– precis när du vill. 
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Debate Society
Är du en person som tycker 
om att diskutera aktuella 
evenemang, händelser, och 
etiska dilemman? Vill du 
utveckla din förmåga att 
kommunicera och debat-
tera? Om du svarat “Ja” på 
någon av dessa frågor så är 
Debate Society platsen för 
dig! Vi välkomnar alla, oav-
sett tidigare erfarenhet. Vi 
träffas en gång i veckan för 
att finslipa argument och 
debatteringsteknik. Dessut-
om deltar vi regelbundet i 
internationella turneringar. 
Debattering växer i popula-
ritet över hela världen och 
speciellt i Sverige och Stock-
holm. Så ta chansen – du 
kommer inte att ångra dig! 

SASSEQTBGLAD 
Att vara en GLAD inne-
bär att man engarerar sig i 
frågor som handlar om att 
alla studenter ska känna sig 
välkomna på Handelshög-
skolan, oberoende sexuell 
orientering. Vårt mål är 
att organisera aktiviteter 
såsom inspirerande föreläs-
ningar och workshops, och 
vi vill även bygga ett alum-
ninätverk för HBTQ perso-
ner. Låter det intressant? 
Häng med!

Mårten gås
Mårten Gås är en sittning 
som låter dig visa upp din 
stolthet för Skåne, utforska 
dess traditioner eller helt 
enkelt kämpa emot Skå-
ningarna. Med inställning-
en ”Skåne mot resten” hålls 
en fantastiskt rolig sittning 
med mycket god mat, snaps 
och eventuellt svartsoppa. 
Så, välj vilken sida du står 
på och förbered dig för 
kamp!

Norska sittningen
Den enda baklängessitt-
ningen på Handels!
I anslutning till 17e maj vill 
även vi fira norrmännen 
och detta gör vi genom en 
väldigt uppskattad kon-
ceptsittning i sann ’Norge-
anda’.
Du kommer välkomnas 
med nattamat och vatten, 
följt av dessert, varmrätt 
och förrätt för att sedan 
erbjudas en fördrink inn-
an det är dags att bege sig 
hemåt. Hela kvällen är fylld 
av sång, tal, utklädnader 
och roliga utmärkelser. 
Det är med andra ord en 
Handelssittning du inte vill 
missa!

Master Club
Master Club, eller “MC”, är 
kommittén som med hjälp 
av fantastiska events siktar 
på att öka integrationen 
mellan bachelor- och mas-
terstudenterna. Under året 
kommer du att få uppleva 
allt från roliga pub crawls, 
mysiga filmkvällar, for-
mella middagar till fantas-
tiska 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. Häng på dig smok-
ingen eller klänningen och 
kom redo för en trevlig 
middag med en minst lika 
grym efterfest. Låt det ro-
liga börja!
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Studenthälsan
Sociala kommittén arbetar 
också med frågor som rör 
psykisk och fysisk hälsa. 
Som småtting kan du se 
fram emot aktiviteter och 
föreläsningar som hjälper 
dig bli ännu gladare och 
friskare. Vi samarbetar 
med Studenthälsan i Stock-
holm, som erbjuder gratis 
medicinsk och psykolo-
gisk rådgivning. Student-
hälsan ligger ett stenkast 
från Handelshögskolan, på 
Norrtullsgatan 2.

Studiesociala dagen
Detta är dagen då du kan 
ta en paus i studierna och 
istället delta i bland annat 
skrattyoga eller komma och 
lyssna på inspirerande fö-
reläsningar och workshops 
som sätter studiesocial 
hälsa i fokus.

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.
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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.

Seize the
opportunity



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 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!

Herman Wartoft
Ordförande för utbildningsutskottet 15/16
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Last Lecture Series
Här släpper vi lite det van-
liga fokus som många av 
dina kommande föreläs-
ningar på Handels kommer 
att ha. I Last Lecture Series 
bjuder vi in olika intressan-
ta talare och låter dem hålla 
en lunchföreläsning om det 
ämne de helst hade velat 
tala om, om det vore deras 
sista föreläsning i livet. Det 
är en serie av föreläsningar 
där lärare och externa gäs-
ter får inspirera och tala om 
något tänkvärt och kanske 
lite annorlunda!
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SASSE Speak Up Day
Tre gånger per år arrange-
rar vi SASSE Speak Up Day 
där varje student vid Han-
delshögskolan får chansen 
att föra fram sin talan och 
synpunkter kring alla kå-
rens utskott, aktiviteter, 
och självklart även sin ut-
bildning! Det är en ypper-
lig möjlighet för dig att få 
prata med representanter 
för de olika utskotten, skri-
va ner positiv och negativ 
feedback samt komma med 
nya initiativ och förslag. 
Din feedback är oerhört 
viktig för oss, så missa inte 
detta event!

Art Division
Redan när du under din för-
sta dag på HHS spatserar 
genom atriet så kommer du 
märka att konst och huma-
niora har blivit ett allt mer 
centralt inslag i vår studie-
miljö och våra studier. Art 
Division är ett student-
projekt som utforskar och 
utvecklar relationen mellan 
konst, samhället och studi-
erna på SSE. Sociala event, 
utställningar, lunchföreläs-
ningar, besök på museum 
och mycket mer finns här 
att ta del av för den som be-
sitter en smula nyfikenhet 
och intresse!

Book Swapping Site
Har du inte köpt all din 
kurslitteratur än? Tyck-
er du att det verkar dyrt? 
Oroa dig inte, under hela 
året har du möjligheten att 
för en billig peng köpa till 
dig begagnat kursmaterial 
från dina äldre medstuden-
ter och senare även sälja 
det som du en gång köpt. 
Kolla in vår Book Swapping 
Site på sasse.se!

Teacher of the Year
Bra lärare och kurser är nå-
got vi i utbildningsutskot-
tet tycker ska premieras. 
Just därför anordnar vi i 
slutet av varje läsår en om-
röstning, Teacher of the 
Year, där du som student 
får chansen att rösta på den 
lärare du tycker har förtjä-
nat att bli utsedd till årets 
bästa lärare på HHS. Den 
vinnande läraren tilldelas 
det prestigefyllda priset 
Teacher of the Year, en be-
tydlig summa pengar och 
får även chansen att hålla 
ett inspirerande föredrag 
genom vår föreläsningsse-
rie Last Lecture Series.
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Tutor Center
Är du orolig för dina 
matematiska kunskaper? 
Tycker du att den senaste 
föreläsningen gick lite för 
snabbt fram? Tutor Center 
finns där för dig som för-
staårsstudent inför tentor, 
duggor och inlämningar 
när du behöver lite extra 
hjälp. I en informell miljö, 
där ingen fråga är för liten 
eller dum, hjälper äldre 
studenter dig med dessa 
kurser. De har läst precis 
samma kurser som du kom-
mer att göra och kan alltså 
även ge dig lite strategiska 
tips inför tentan!
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Klassrepresentanter
Som klassrepresentant 
är man en otroligt viktig 
länk mellan studenterna, 
Utbildningsutskottet och 
de undervisande lärarna. 
Man agerar som Utbild-
ningsutskottets förlängda 
arm i sin årskurs och det 
gäller att ständigt ha öron 
och ögon öppna för sin 
klass åsikter. Represen-
tanterna tar ständigt med 
feedback och tankar till oss 
i utbildningsutskottet och 
till lärare, samt sitter med 
i fokusgrupper med skolan. 
Som klassrepresentant har 
man stor möjlighet att på-
verka hur både pågående 
och kommande kurser ska 
läggas upp.

Fokusgrupper
Två gånger per termin har 
klassrepresentanter och 
representanter från Utbild-
ningsutskottet möte med 
kandidatprogrammets pro-
gramchef för att utvärdera 
föregående kursperiod, dis-
kutera förbättringar samt 
frågor som rör utbildning-
en och programmet i all-
mänhet. Fokusgrupper är 
ett bra och effektivt forum 
för oss studenter att nå 
fram direkt och ge kvalita-
tiv feedback till skolan och 
lärare.

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!

engagera mera



handelsdagarna
Handelsdagarna, ett av SASSEs absolut största projekt, är en arbetsmarknads-
mässa som går av stapeln i början av 2016. Projektets syfte är att skapa en 
mötesplats där Handelshögskolans studenter kan komma i kontakt med poten-
tiella arbetsgivare och utforska den otroliga mängd olika karriärer som väntar 
oss efter våra studier.

Under en intensiv vecka som kulminerar i två fullspäckade mässdagar är ca sjut-
tio av Sverige och Europas mest attraktiva arbetsgivare på plats på Handelshög-
skolan för att träffa dess studenter – missa inte chansen att ta ett första kliv på 
karriärsstegen redan då!

Förutom möjligheten till kontakt med arbetsgivare hålls mängder av inspir-
erande och lärorika föreläsningar, intervjusessioner för kommande tjänster 
hos de företag som ställer ut på mässan och 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 ett projekt för oss som studerar vid Handelshögskolan, och 
möjliggörs av oss studenter. Kommittén kommer i början av hösten att öppna 
ansökningarna till den projektgrupp som kommer att skapa Handelsdagarna 
2016. Kanske är det du som håller i webb-TV sändningen från Handelsdagarna, 
eller så är det mässans utseende du brinner för att utforma? 

På handelsdagarna.se kan du läsa mer om vilka olika positioner som finns inom 
projektgruppen samt mer om Handelsdagarna i allmänhet. Du hittar även bilder 
och annat kul på vår Facebooksida.

Totalt engagerar projektet ca 130 studenter – så håll ögonen öppna för din chans 
att vara med och skapa en mässa värd att minnas!
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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
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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

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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MAKE YOUR TIME AT 
STOCKHOLM SCHOOL 
OF ECONOMICS COUNT! 

Quartz+Co is a first-tier management consulting company.  
A company that rests on Nordic values, but with a reach far beyond Nordic 
borders. Our ambition is to become the leading management consulting 
company in the Nordic region. In our day-to-day operations, we help many 
of Scandinavia’s largest organisations solve complex business problems and 
improve their performance. 

For now, however, we would like to do what we can to help you with your 
studies. Your years at university represent one of the most exciting but 
also most challenging times of your life. To help you get started, we have 
sponsored new calculators for all incoming bachelor students, which will 
be handed out within the following weeks. 

14 out of the 40 consultants at our Stockholm office went to SSE, 
just like you - and we are always on the lookout for new talent. gott & blandat



puben

IntU
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till ITU, MedU och NU
rotundan

PU
SUIdU UU kårexpeditionen
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Kårta
En karta over kåren

kåridåren Skattis
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sittningsguide
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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 
ankomma festen klädd 
enligt konstens alla regler. 
Klädseln varierar beroende 
på vilken typ av sittning 
det är. Det kan vara allt 

från ett tema, så som Har-
ry Potter, till frack som är 
den finaste  klädseln. Den 
vanligaste klädkoden på en 
handelssittning är smok-
ing. Smokingen är den näst 
finaste aftonklädseln efter 
fracken. För damen inne-
bär smoking en klänning av 
valfri längd, form och färg. 

Om det är bordsplacering 
har kavaljeren sin bords-
dam till höger om sig, och 
bordsdamen har således sin 
kavaljer till vänster om sig. 
Vett och etikett säger att 
kavaljeren drar ut stolen 
för sin bordsdam när hon 
ska sätta sig och att han re-
ser sig upp när bordsdamen   
gör så. Du som bordsdam 
bör aldrig bättra på läpp-
stiftet vid bordet och hand-
väskan ska inte ligga på 
bordet, utan placeras i knät 

eller någon annanstans.

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. Kavaljeren skålar all-
tid först med sin bordsdam 

och sedan med damen på 
sin vänstra sida. Glöm inte 
att hålla ögonkontakt med 
damen respektive herren 
du har skålat 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.





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
smattingintro15

facebook 
Småttingintro 2015 – Business and Economics

Småttingintro 2015 – Retail management

instagram
smattingintro 2015

hashtag
#småttingintro2015

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

redan idag och följ våra förberedelser inför din ankomst i augusti
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kontaktuppgifter
Stormamma (B&E)
Vivianne Yance
0739-40 36 06

STORPAPPA (B&E)
Alexander Winter
0700-46 19 94
   
HANDELSHÖGSKOLAN
I STOCKHOLM
BoX 6501
Sveavägen 65
113 83 Stockholm
08-736 90 00
info@hhs.se

Stormamma (retail)
Johanna Luhr
0702-85 22 89

STORPAPPA (retail)
Christoffer Ripe
0704-90 44 68

STUDENTHÄLSAN
Studentpalatset, Norrtullsgatan 2
08-674 77 00

studentkåren
sveavägen 65
113 83 Stockholm

Kårexpeditionen
karsek@sasse.se

öppettider
Mån 10-16
TIS 12-16
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! 




