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Litt om meg
Hei! Jeg er ei sørlandsjente på 23år som studerer på Rena, der jeg per dags dato er
studentrådsleder. Jeg er opprinnelig fra Arendal, men har nå valgt å bosette meg på lille Rena. Før
jeg startet på Handelshøgskolen i Innlandet (tidligere høgskolen i Hedmark) for to år siden fikk jeg
tilsendt fadderblekka der studenter fikk opplysninger om studentorganisasjonene på studiestedet.
Interessen og engasjementet for studentpolitikk var allerede da stort og jeg pekte meg ut
studentrådsstyret. Da jeg tok stillingen som informasjonsansvarlig, vokste sulten etter mer ansvar.
Noen måneder senere ble jeg valgt som stundetrådsleder og har hatt den stilling siden. Dette er et
levende eksempel på hvor viktig det er å synliggjøre StInn, ikke bare regionalt. Som medlem av
studentrådsstyret mener jeg at jeg har lært mye og nå føler jeg det er StInnafor å ta erfaringene og
kunnskapen med inn i arbeidsutvalget. Jeg er en positiv, strukturert, engasjert, ansvarsbevisst,
ærlig, imøtekommende, sta og ei pådrivende jente.
Hvorfor ønsker du å stille til valg?
Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg brenner for studentorganisasjonen i Innlandet. To av
kjerneverdiene til organisasjonen er ambisiøs og ansvarlig, noe jeg som studentpolitikker ønsker å
følge. Som studentrådsleder vil jeg være ambisiøs og sikte meg inn på arbeidsutvalget, som
resulterer i økt ansvar. Ettersom vår flotte tidligere nestleder ble valgt inn i som leder, vil jeg påta
meg ansvaret å stille til nestleder. Noen av mine arbeidsmål er å jobbe målrettet og levere gode
resultater, ikke bare individuelt men også innad i et team.
Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet?
Grunnet mitt tidlig engasjement har jeg allerede rukket å få oppleve litt innad i organisasjonen. Jeg
har både vært medlem i studentrådet som klassetillitsvalgt, medlem i studentrådsstyre som
informasjonsansvarlig og studentrådsleder. Jeg fikk også muligheten til å oppleve fusjonen mellom
StorHK og List, der jeg var med i IP (interimparlamentet). Jeg har erfaring fra SST både i StorHK og
nå vår flotte organisasjonen StInn. Under fusjoneringsprosessen satt jeg som leder for LMU i noen
måneder og har vært representant i ansettelsesutvalget. Med dette i mente har jeg en del
kunnskap om organisasjonen på ulike nivåer og mener derfor jeg kan effektivt sette meg inn i
jobben som nestleder. Jeg var selv med på opplæringsseminaret for SST, studentrådsnestledere og
AU helgen 1-2 september 2018, der jeg aktivt observerte arbeidet og opplæringen til AU.
Studieretningen min er som nevnt ovenfor serviceledelse og markedsføring, noe som er svært
relevant til denne stillingen. Jeg har blant annet hatt fag som kommunikasjon,
organisasjonsforståelse, virksomhetens økonomi, serviceledelse, virksomhetsstrategi, ledelse og
ledelsesrollen, arbeidsgrupper og team i organisasjoner og HRM (Human Resource Managmenet).
Jeg ser på meg selv om en samarbeidspartner som fungerer godt i teamarbeid og presterer selv
godt under press og stress.
Hva er dine ambisjoner for StInn?
Mine ambisjoner for StInn er at alle studenter skal vite hvem vi er og hva vi står for. Gjennom bedre
synlighet og kommunikasjon med studenter vil studentsakene StInn jobber for reflektere bedre hva
studentene står for og ønsker. Jeg vil også jobbe for at tillitsvalgte både sentralt og lokalt får den

beste opplæring og oppfølgingen de kan få gjennom tiltak som øker engasjementet og kunnskap.
Jeg har også en ambisjon om å forbedre relasjonen mellom de ulike nivåene i StInn. Fra SST til SRS -> SR og fra SST til AU. Økt relasjon styrker engasjement og øker effektivitet, samt indre motivasjon.
Hva er dine ambisjoner for det kommende året?
En av mine første ambisjoner for det kommende året er å bli valgt inn i arbeidsutvalget som
nestleder. Jeg har også en ambisjon om å sette meg inn i styringsdokumenter, samt tidligere arbeid
AU har gjort slik at jeg kan jobbe videre på dette og sikre at det er forankret i gode verdier. Som
nestleder har jeg som ambisjon å jobbe mot velformulerte retningslinjer som resulterer i bedre
saksbehandling og saksgangen innad i organisasjon. Jeg mener også det er viktig å utarbeide en
strukturert handlingsplan i samarbeid med AU og SST slik at det blir en god flyt i organisasjonen,
som resulterer i en profesjonell organisasjon. Gjennom å dele handlingsplanen på våre
kommunikasjonskanaler fremtrer StInn som en åpen, ambisiøs og ansvarlig organisasjon. Jeg
ønsker også og støtte tett oppunder leders ambisjon om å gjøre StInn til en naturlig del av
studentmassen sin hverdag, slik at også de skal kunne benytte og kjempe sterkere for sine
rettigheter.
Hvilke utfordringer ser du for deg at du kan møte i et slikt verv?
Ettersom nestleder nå skal bli valgt inn i september og ikke juni, blir det mindre tid til å sette seg i
styringsdokumenter og forberedninger til vervet. Løsning på dette er at jeg fungerer godt under
stress og har allerede vært med på opplæring, samt kjenner de som allerede sitter i AU. Videre ser
jeg at det kan bli utfordrerne at jeg skal være student samtidig, men i all hovedsak handler det om
å være strukturert og innstilt på at det blir mye jobb. StInn kommer først og jeg er forberedt på å
gjøre om studiet mitt til deltid eller ta permisjon dersom jeg ser at studiene går utover jobben som
nestleder. Med andre ord: Stinn kommer først!
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Elevrådsrepresentant i 4år
Tillitsvalgt på Universitetet i Harstad
Informasjonsansvarlig i Studentrådet – Avdeling Rena 08.2016-04.2017
Studentrådsleder 04.2017 -> NÅ
Leder for valgkomité 10.2017 – 06.2018
Medlem i interimparlamentet høsten 2017
Leder for Læringmiljøutvalget 10.2017-12.2017
Ansettelsesutvalget høsten 2017
Medlem i SST 2017, 2018

Hvilken rolle tar du, og hvordan fungerer du i et team?
I en del sitasjoner havner jeg i en lederrolle i et team, men mener jeg vel så like godt kan fungere
og arbeide opp mot en teamleder. Jeg mener teamarbeid er en ressursfull og effektiv måte å
arbeide på og bør praktiseres oftere innad i en studentorganisasjon. Under teamarbeid er det viktig
med struktur og god kommunikasjon slik at arbeidet kan effektiviseres. Under teamarbeid er det
også viktig med en struktur slik at ulike meninger og synspunkter kommer frem. I en konklusjon vil
jeg påstå at jeg fungerer godt i et team, men det kommer selvfølgelig an på hvilke
personlighetstrekk de du skal samarbeide med har. Jeg er som enkeltindivid forberedt og innstilt på
å følge en teamleder og tilpasse meg teammedlemmene.
Skjemaet sendes til vk.stinn@inn.no

