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Litt om meg
Jeg er 22 år og kommer fra Jessheim, ikke langt unna Gardermoen. Jeg anser meg selv som en
aktiv person, hvor friluftsliv og trening er to store lidenskaper hos meg. Likevel er jeg en hyppig
bruker av Netflix. Videre er jeg opptatt av miljø, etikk og helse og som person er direkte,
strukturert, positiv og omgjengelig.
Hvorfor ønsker du å stille til valg?
Grunnen til at jeg ønsker å stille til valg er først og fremst å engasjere meg i studentpolitikken ved
Høgskolen i Innlandet. Jeg ønsker å være en del av StInn, slik at jeg kan bidra til en bedre hverdag
for studenter ved alle avdelingene/studiestedene.
Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet?
Som student i rettsvitenskap har jeg tilegnet med kompetanse innenfor tolkning av vedtekter,
dokumenter mm. Jeg har også fungert som instruktør i Forsvaret, hvor jeg gjennom rådgivning og
instruksjoner måtte sørge for god kommunikasjon og tilnærming for å oppnå ønsket resultat.
Hva er dine ambisjoner for StInn?
Som deltaker av Kontrollkomiteen er mine ambisjoner at jeg som medlem skal sørge for at de
vedtekter, styringsdokumenter mm. blir overholdt og fult på korrekt måte. Videre vil jeg sørge for
at jeg som medlem er med på å gi den beste rådgivningen overfor de øvrige organene i StInn.
Hva er dine ambisjoner for det kommende året?
Mine ambisjoner for StInn gjenspeiles videre i dette spørsmålet. Likevel vil jeg poengtere at som
medlem av Kontrollkomiteen vil fremme den politikken og kampsakene som er gjeldende for
StInn. Sakene om automatisk begrunnelse, høyere kvalitet på sensorveiledninger, psykisk helse og
alkoholfrie arrangementer er saker som engasjerer meg og som jeg ser verdien av å stå opp for.
Hvilke utfordringer ser du for deg at du kan møte i et slikt verv?
Utfordringene jeg ser for meg som medlem av Kontrollkomiteen vil være tolkningen av
grensetilfeller, hvor det er stor tvil knyttet til sentrale spørsmål. Løsningen i slike tilfeller må være
at man tolker i tråd med studentpolitikken, tidligere vedtekter, saker eller dokumenter.
Relevant erfaring
Jeg er utdannet ved Hærens befalsskole, hvor jeg som administrerende assistent sørget for en
dialog mellom befalselevene og ledelsen. Videre har jeg jobbet som formann, hvor jeg har sørget
for teknisk rådgivning for en rekke avdelinger i forsvaret.
Hvilken rolle tar du, og hvordan fungerer du i et team?
Jeg har evnen til å arbeide i team, og forholder med til den rollen jeg har blitt tildelt, som i dette
tilfellet vil være et medlem. Likevel har jeg en lav terskel for å komme med anbefalinger eller tips
hvor jeg anser dette som nødvendig. Jeg anses for å være direkte, men jeg forholder meg alltid
rolig og saklig.
Skjemaet sendes til vk.stinn@inn.no

