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Litt om meg
Jeg har studert ved Høgskolen i Innlandet i fem år, og har en stor interesse for audiovisuelle
medier. For tiden tar jeg en bachelor i TV Regi, samtidig som at jeg gjør meg ferdig med en master i
Film- og-fjernsynsvitenskap.
Hvorfor ønsker du å stille til valg?
Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg som student ved Høgskolen i Innlandet i mange år har gjort meg
en god del tanker om hvordan studenttilværelsen burde være for alle studenter, og hvilke
rettigheter jeg mener alle studenter burde ha. For meg er det å sørge for at studenten er informert
om sine rettigheter, og at disse rettighetene er rettferdige noe av det viktigste du kan gjøre som
en medstudent.
Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet?
Jeg er en egnet kandidat fordi jeg har jobbet en god del med studentpolitikk tidligere, og jeg har
gjennom lang erfaring gjort meg sterke meninger om hvordan jeg mener studenttilværelsen burde
være. Jeg vil alltid argumentere hardt for det jeg mener er til det beste for studenten.
Hva er dine ambisjoner for StInn?
Minde ambisjoner for StInn er at det blir en synlig organisasjon som har gjort seg iboende kjent i
alle studenter. Alle studenter ved Høgskolen i Innlandet skal vite hva StInn er, hva de står for og
hva de gjør for studentene. Dette vil sørge for at studentene alltid er informerte om sine
rettigheter, sine muligheter og alle tilbudene de har som studenter. Jeg ønsker at StInn skal få
studentene til å føle seg trygge på sin egen tilværelse.
Hva er dine ambisjoner for det kommende året?
Mine ambisjoner for det kommende året er å holde saklige og informative diskursjoner som når
frem til rettferige og positive forandringer for studenten.
Hvilke utfordringer ser du for deg at du kan møte i et slikt verv?
Jeg forestiller meg at jeg kan forvente lange timer med utmattende, men viktige saker. Jeg
forventer diskusjoner som er harde, med mennesker med sterke meninger. Jeg forventer saker
som er kompliserte, og som krever en god forståelse av virkningsområdet. Jeg ser også for meg at
det vil være saker med mye moral kompleksitet som blir nødt til å løses, og som ikke kan
undergraves.
Relevant erfaring
Jeg har vert klasserepresentant for Film- og fjernsynsvitenskap over flere år, samt arbeidet i
studentrådstyret ved StInn Lillehammer. Jeg har også aktivt deltatt i flere av sakene fremmet av
SAIH.
Hvilken rolle tar du, og hvordan fungerer du i et team?
Når det kommer til politiske saker pleier jeg å ta en stoisk rolle. Jeg vet med meg selv at jeg
kommer til å sitte mye stille og lytte, men dette er ikke på grunn av mangel på meninger, men
heller fordi jeg reflekterer saken fra flere perspektiv. Når jeg først sier min mening er dette ofte

noe jeg har kommet fram til etter nøye analyse av saken, og personlig refleksjon. Jeg kommer til å
stille spørsmål til sakens etiske natur, og forsøke å uthente så mye informasjon for begge sider av
sagen så godt som det lar seg gjøre. Jeg foretrekker alltid å samle all informasjon om saken som er
mulig før jeg tar en avgjørelse, og ofte stille temaet i en historisk kontekst for å sammenligne utfall
fra tidligere lignende saker. Jeg jobber god sammen med et team. Det er viktig for meg at
kommunikasjonen mellom teammedlemmer alltid flyter, slik at valg kan tas i en rettferdig retning i
kontekst til omstendighetene. Samtidig mener jeg at et team der alle blir hørt, er et team som tar
godt informerte, og godt reflekterte valg. Personlig tar jeg ofte meglerrollen i et team, der jeg
poengterer positive og negative sider ved hver side, og prøver å finne hva det er enighet om.
Skjemaet sendes til vk.stinn@inn.no

