Kandidatskjema
Navn
Rikke Myhrehagen
Fødselsdato 03.03.1988
Studieretning Bachelor i ledelse og organisasjonsutvikling
Studiested
Rena
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
E-post
rikke.myhrehagen@hotmail.com
Telefon
99415969
Kan vi offentliggjøre denne informasjonen? ☒ Ja ☐ Nei
Stiller til

Nestleder

Organ

Arbeidsutvalget – StInn

Litt om meg
Jeg er 30 år, mangeårig student, både ved HiHm og HiG, og går nå siste året på bachelor i ledelse og
org.utv. på Rena. Jeg er en person som trives godt med nye og spennende arbeidsoppgaver og tar
gjerne på meg oppgaver som kan være med og utvikle meg som person.
Hvorfor ønsker du å stille til valg?
Jeg har hele tiden vært mer eller mindre aktiv i ulike verv gjennom studietiden. Å jobbe med
studentdemokrati og studentvelferd er noe jeg synes er meningsfylt og viktig, og det har vært med
å bygge meg som person. Jeg synes det er veldig spennende å få sette meg inn i og lære meg nye
ting og å møte nye mennesker, og har opplevd den tiden jeg har brukt i ulike engasjementer i
høgskolen som svært givende. Jeg har hatt en periode hvor jeg har hatt litt færre ting å drive med i
forbindelse med familieforøkelse, men nå føler jeg meg klar for nye utfordringer igjen, og derfor
ønsker jeg å stille til valg som nestleder. Jeg stilte litt spontant som lederkandidat først da noen
kontaktet meg og mente jeg kunne være en ressurs der etter daværende leder trakk seg, men ble
veldig glad når det viste seg at fungerende leder stilte som motkandidat. Det gir kontinuitet og
stabilitet i arbeidet til AU i året som kommer at leder har vært med fra starten av. Jeg tror likevel at
den fartstiden jeg har rundt i systemet gjør at jeg er en kandidat som raskt kan bidra til at
nestledervervet er oppe og går i samarbeid med resten av det sittende AU.
Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet?
Nestledervervet har et arbeidsområde og en stillingsinstruks som jeg føler kan være et spennende
område for meg å arbeide med for å utvikle meg og hvor jeg kan være en ressurs. Utdannelsen min
innen ledelse og organisasjonsutvikling er «spot on» sett i sammenheng med den jobben og de
utfordringene man står ovenfor, og i forhold til å jobbe med hensiktsmessig struktur og å etablere
en god kultur man kan bygge videre på. Samtidig vil også den erfaringen jeg besitter på ulike
områder i organisasjonene rundt studentene og høgskolen gjør at jeg føler jeg har mye jeg kan
bidra med som en støttespiller på alle nivåer.
Hva er dine ambisjoner for StInn?
Jobben min som nestleder i StInn ville være å bidra til å utarbeide og oppnå de målene StInn setter
for arbeidet videre med å bygge en sterk og synlig studentorganisasjon. For meg er det viktigste at
jobben som blir gjort er hensiktsmessig og av god kvalitet slik at studentene vi jobber for har det
beste tillittsvalgtapperatet de kan få. Det får vi gjennom å engasjere og rekruttere bredt i
studentmassen og å informere og motivere de som kommer til verv slik at de føler seg kompetente
til å ta sin plass i de foraene hvor de representerer. I verv tidligere har noen av mine
ansvarsområder og interessefelter vært rekruttering, styreopplæring, psykisk helse og mangfoldet i
studentmassen, samt kvalitetskrav til undervisning og læringsmiljø. Mine ambisjoner går også på at
studentene skal bli godt kjent med StInn og føle at det er et tillittsvalgtapparat de kan stole på og
bruke, og som har anerkjennelse og gjennomslagskraft i samarbeid med organisasjonene rundt oss.
Hva er dine ambisjoner for det kommende året?

Den tiden jeg har vært litt tilbaketrukket fra verv har jeg brukt på å komme meg litt foran i forhold
til studiene. Jeg har tatt mange emner og ligger derfor et stykke foran vanlig progresjon og har
egentlig bare igjen bacheloroppgaven til våren som er obligatorisk. Siden jeg heller ikke innehar
noen større verv har jeg derfor mere tid å bruke på jobben som nestleder samt at jeg ikke har altfor
stor hattegarderobe å holde styr på i år. Jeg håper derfor å få muligheten til å jobbe og bidra i en
organisasjon og med saker som har betydd mye for meg i mange år.
Hvilke utfordringer ser du for deg at du kan møte i et slikt verv?
Gitt situasjonen i kjølvannet av fusjoneringene vi har vært gjennom vil jeg tro det fortsatt er noen
utfordringer både strukturelt og kulturelt som fortsatt må komme skikkelig i orden. Det er en
kompleks studentmasse som skal ivaretas i tillegg til at det er en minst like kompleks og
omfattende «voksenverden» vi skal kreve vår plass og påvirkning i. Siden både høgskolen og
samskipnaden også har vært og er i en tilsvarende situasjon med store organisatoriske endringer
og brikker som skal falle på plass er det utfordrende å nå frem samtidig som det også åpner for
muligheter å påvirke fra start av.
Relevant erfaring
3 år som studentrådsleder med tilhørende styremedlemskap i StorHK, LMU og deltakelse ved
Parlamentsmøter. 5 år som studentrepresentant i SiH og SINN. Landsmøtedelegat i NSO.
Studentrepresentant og utsending til ulike konferanser og møter i regi av høgskolen og SINN.
Ansatt i høgskolens PR-team og blogger for Hihm.
Hvilken rolle tar du, og hvordan fungerer du i et team?
I et team er jeg nok en av de som ønsker å bidra til struktur og retning og søker progresjon ved
hjelp av rett person på rett plass. Jeg tar gjerne ansvar for de tingene jeg er god på, samtidig som
jeg gjerne lærer av andre på andre områder.
Skjemaet sendes til vk.stinn@inn.no

