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Klikk her for å skrive inn verv.

Organ

Kontrollkomitéen

Litt om meg
Arbeidsvillig gladgutt på 24 år fra «sørlandsperlen på Vestlandet» (Egersund). Setter stor pris på å
få mulighet til å påvirke i egnede arenaer. Har alltid vært glad i det organisatoriske og har i alle år
tatt verv for å temme denne lidenskapen. Jeg står på langrennsski om vinteren og sykler i skogen
om sommeren, og er å finne på et treningsstudio i ny og ne. Selv om jeg studerer jus, har jeg også
en mer teknisk side, med skjult lidenskap for småelektronikk og eldre danske høyttalere.
Hvorfor ønsker du å stille til valg?
Dette året er min siste mulighet til å gi noe tilbake til studentene før jeg forlater Lillehammer.
Gjennom et verv i kontrollkomitéen ser jeg muligheten størst for min del til å kunne utgjøre en
forskjell for studentene.
Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet?
Mitt store engasjement og iver for å få ting gjort, samt fokus på god og effektiv kommunikasjon, vil
komme til stor nytte i et verv som dette.
Hva er dine ambisjoner for StInn?
Sikre høyest mulig kvalitet på saksgangen i StInn, og på den måten sikre gjennomslagskraften til
studentenes ønsker blir ivaretatt på en best mulig måte.
Hva er dine ambisjoner for det kommende året?
Danne god kjennskap til StInn, prestere jevnt på skoleeksamener og levere en enda bedre
pakkejulekalender til kjæresten min, enn det jeg fikk av henne i fjor.
Hvilke utfordringer ser du for deg at du kan møte i et slikt verv?
Jeg ser for meg at det vil kunne være store mengder informasjon som må tilegnes på kort tid, for å
sikre god kvalitet på rådgiving til øvrige organer. Dette er noe jeg er forberedt på og er en
utfordring jeg møter med glede.
Relevant erfaring
Gjennom flere år som tillitsvalgt på heltid i Forsvaret har jeg fått gleden av å både skrive og
presentere flere titallsaker på vegne av soldatene. Gjennom dette har jeg dannet god kjennskap til
hvordan saker skal fremmes i lys av vedtekter og styringsdokumenter. Jeg har sittet som referent
på alle hovedutvalg i Sjøforsvaret fra 2013 til 2014, og som møteleder fra 2014 til 2016. Dette har
gitt meg godt innsyn i møtevirksomhet og saksgang. I Forsvaret var jeg også kursansvarlig for dette
fagfeltet og har holdt flere titalls foredrag om saksgang, møtekultur, klarspråk og retorikk. Jeg har
også utformet og skrevet håndbok for tillitsvalgte i Sjøforsvaret, og lager i skrivende stund en
håndbok i intervjuteknikk for et av landets største statistikkbyrå. Denne erfaringen mener jeg
kommer godt til nytte i dette vervet, i og med at det har lært meg å forklare ting på en enkel måte.
Hvilken rolle tar du, og hvordan fungerer du i et team?

I et team tar jeg på meg rollen som organisator, og danner et helhetlig bilde som vi alle kan jobbe
ut fra.

Skjemaet sendes til vk.stinn@inn.no

