Kandidatskjema
Navn
Nere Knutsson Haugå
Fødselsdato 29.05.1995
Studieretning Agronomi
Studiested
Blæstad
Fakultet
Anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
E-post
nerekh@hotmail.no
Telefon
94874900
Kan vi offentliggjøre denne informasjonen? ☒ Ja ☐ Nei
Stiller til

Parlamentsdelegat

Organ

Parlamentet

Litt om meg
Samfunnsengasjert gutt fra liten gård i Setesdal i Aust-Agder. Studert finans i et år på
Handelshøyskolen BI i Oslo, deretter et år i skarpskytterlag i Indre-Troms. Studerer nå agronomi på
Blæstad.
Hvorfor ønsker du å stille til valg?
Blæstad er et lite studiested, og skiller seg positivt ut i mengden. Jeg ønsker å representere de jeg
studerer med og tror jeg kan gjøre en god jobb. Personlig er jeg nysgjerrig på det meste, og
studentpolitikk er intet unntak. Den unike muligheten til å delta i parlamentet er en jeg ønsker å
ta.
Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet?
Har alltid vært arbeidsglad, og prøver alltid å levere best mulig. Jeg er heller ikke redd for å si det
jeg mener, eller spørre spørsmål når jeg ikke skjønner / er usikker på noe. Glad i å diskutere.
Hva er dine ambisjoner for StInn?
Ønsker å ta del og forme studentpolitikken, samt representere Blæstad og argumentere for
studentene der. Ønsker også informere de på Blæstad bedre om hva som er på dagsorden for
høgskolen, og hvordan situasjonen er for de andre fakultene.
Hva er dine ambisjoner for det kommende året?
Være en tydelig stemme mellom Blæstad og de andre studiestedene på høgskolen, samt personlig
utfordring og utvikling.
Hvilke utfordringer ser du for deg at du kan møte i et slikt verv?
Å snakke for 200 studenter i en høgskole med 14 000, og å skape engasjement i eget studiemiljø.

Relevant erfaring
Instruktør på slagverk i to år. Nestleder og leder lokal 4H-klubb totalt fire år. Nestlagfører i
skarpskytterlag i 2. Bataljon.
Hvilken rolle tar du, og hvordan fungerer du i et team?
Tar gjerne ledelse, men har heller ingenting imot nestleder. Vil gjerne få ting gjort, og ønsker ofte å
gå over alt til slutt. Er sjelden helt fornøyd, som kan ende opp i ekstra arbeid.

Skjemaet sendes til vk.stinn@inn.no

