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Litt om meg
Jeg er en veldig aktiv gutt, som liker å trene. Jeg har interesse for økonomi. Derfor er mine
hjertesaker helse og økonomi. Jeg er særlig opptatt av studentenes psykiske helse og deres
økonomiske hverdag som student. På fritiden er jeg politisk aktiv i partiet Høyre.
Går mitt første semester ved, avd Rena. Mine personlig egenskaper, er at jeg er imøtekommen,
positiv og utadvendt.
Hvorfor ønsker du å stille til valg?
Jeg er nysgjerrig på hvordan Stinn jobber, og hvordan de jobber for studentene. Jeg ønsker likeså å
utvikle meg politisk og lære mye nyttig. Jeg ønsker også å påvirke utfall på møter, slik at mitt
studiested, skal bli hørt.
Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet?
Jeg liker å jobbe for at andre skal bli hørt. Med det mener jeg at jeg ønsker å videre melde hvordan
andre på mitt studiested, opplever hverdagen og skolesystemet. Tar gjerne ordet i forsamlinger.
Det er viktig for meg at mine medstudenter skal bli hørt. Da jeg ikke har mye kjennskap til hvordan
Stinn, fungerer i praksis, er det ønskelig å stille som varerepresentant, for å finne ut om dette er
noe jeg faktisk fortsatt ønsker å engasjere meg i. Jeg mener mange av mine egenskaper, utfyller
vararollen godt. Jeg blir lett kjent med nye mennesker, uavhengige av bakgrunn, politiske syn eller
utseende. Jeg tror et medlemskap i vervet, blir en spennende opplevelse.
Hva er dine ambisjoner for StInn?
Mine ambisjoner for Stinn, er å være med på å påvirke. Jeg ønsker naturligvis i første omgang, å
lære mer om Stinn. Det virker veldig interessant. Mine ambisjoner er fulloppmøte, en tydelig
stemme, og at jeg klarer å gjøre jobben min, i henhold til å studere.
Hva er dine ambisjoner for det kommende året?
Bli mer kjent med studentmiljøet. Gjennomføre mitt første semester. Få nye bekjentskap og lære
mer om hvordan studenter (inkld, meg), skal gjennomføre studiene på grunnlag av økonomi og
helse.
Hvilke utfordringer ser du for deg at du kan møte i et slikt verv?
Da Rena er et mindre studiested enn de øvrige stedene. Vil det å bli hørt og gi innflytelse. Ikke
nødvendigvis relevant for en utfordring. Men jeg mener at uavhengig av størrelse på studiested,
bør en ha like mye innflytelse i Stinn og utfall ved konklusjoner.
Relevant erfaring
Politisk aktiv i Høyre Eidsvoll.

Hvilken rolle tar du, og hvordan fungerer du i et team?
Stor variasjon, dersom jeg føler meg trygg på noe, tar jeg lederrollen i et team. Dersom jeg ikke er
like sikker i min sak, blir jeg som regler, den personen som ser og lytter, gjerne gir mine meninger,
knyttet til samtalen. Rolle, uten i sammenheng av å være i team, er jeg en som er veldig glad i å yte
mye positiv til andre, og det vil si, at jeg kan snakke for andre, selv om jeg ikke nødvendigvis er enig

i påstanden.
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