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Litt om meg
Oppvokst på Nes på Hedmarken. Studert og bodd tre år i Lillehammer (1 år økonomi og
administrasjon + 2 år juss) og ett år juss i Sogndal. Nå er jeg på et ekstra år i Lillehammer for å forbedre
bachelor-karakterene i juss. Jeg er ærlig, initiativrik, strukturert og ambisiøs. Hører ofte av andre at
jeg er grundig.
Hvorfor ønsker du å stille til valg
Ble umiddelbart engasjert da jeg så overskriften «Ledig verv: Medlem i Kontrollkomiteen» og videre
«StINN er studentenes vaktbikkje, men vi trenger også noen hundevoktere». Er sikker på at jeg passer
godt til denne rollen, fordi jeg er svært motivert og klar for akkurat dette vervet.
Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet?
Har sterk rettferdighetssans, er glad i lover og regler, og leser selvfølgelig alltid nøye gjennom
regelheftet før jeg bretter ut resten av brettspillet. Jeg står for at rett skal være rett, men er klar over
at det er forskjell på det å ha rett og å få rett. Dette er noe jeg er brennende opptatt av – som også
var grunnen til at jeg begynte å studere juss – og som gjør meg til en egnet kandidat til dette vervet.
Hva er dine ambisjoner for StInn?
Først og fremst å legge ned et viktig arbeid for studentene. Mine ambisjoner for StInn er å bidra til at
organisasjonen fortsetter å gjøre et godt arbeid.
Hva er dine ambisjoner for det kommende året?
Å fullføre bachelor i rettsvitenskap med sikte på direkte opptak til master ved Universitetet i Bergen
neste år.
Hvilke utfordringer ser du for deg at du kan møte i et slikt verv?
Vurderingene som må foretas i forhold til de saker som kan komme opp for Kontrollkomiteen.

Relevant erfaring
Legger ved attester fra verv og jobber jeg har hatt som er relevante for denne stillingen. Ellers er
utdannelsen min særlig relevant.
Hvilken rolle tar du, og hvordan fungerer du i et team?
Det kommer litt an på de andre personene, men jeg er samarbeidsvillig og fungerer godt i et team,
ref. vedlagte attester. Jeg er opptatt av at teamet skal ta velbegrunnede avgjørelser.
Skjemaet sendes til vk.stinn@inn.no

