Dato: 13.05.20

Møteinnkalling til konstituerende møte for Studentparlamentet UiT – Norges
arktiske universitet

Til: Studentparlamentets medlemmer for studieåret 2020/2021
Møtedato: Onsdag 20. mai kl. 17:00
Møtested: Zoom – Se link til møte i e-posten
Vedlagt finner du som representant dagsorden/sakspapirer, forslag til forretningsorden samt reglement
for Studentparlamentet UiT – Norges arktiske universitet.
Grunnet situasjonen vi er i, vil møtet bli avholdt digitalt via Zoom. Informasjon om nedlastning,
innogging og bruk Zoom finner du på UiTs nettsider:
https://uit.no/om/orakelet/frag?p_document_id=675505
Vi ber deg om å laste ned det som trengs, og sjekke alt funker i forkant av møte.
Vedlegg:
Dagsorden/sakspapir med innsendte kandidatpresentasjoner
Reglement for studentparlamentet
Forslag til forretningsorden

På vegne av studentparlamentets kontroll- og organisasjonskomité,
Stine-andrea Hasselberg, Organisasjonskonsulent

Dato: 13.05.20

Sakspapir for konstituerende møte i Studentparlamentet – UiT Norges arktiske
universitet
Møtedato: onsdag 20. mai 2020, klokken 17:00
Møtested: Zoom – Se link til møte i e-posten
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Dato: 13.05.20

01-2021 Oppnevning av tellekorps for møtet
Forslag til vedtak: [person A], [person B] og [person C] oppnevnes til tellekorps

02-2021 Valg av kontroll‐ og organisasjonskomité
Det skal velges tre medlemmer til studentparlamentets kontroll- og organisasjonskomité (KOK).
Kontroll- og organisasjonskomiteen har ansvar for å påse at aktiviteten i studentparlamentet og
i studentparlamentets arbeidsutvalg er i henhold til studentparlamentets reglementer.
Hovedtyngden av aktiviteten i kontroll- og organisasjonskomiteen er i tilknytning til
studentparlamentets møter.
Om du ønsker å stille til valg til kontroll- og organisasjonskomiteen, så er det nok en fordel med
litt kjennskap til studentparlamentets aktivitet fra før av.
Vervet i kontroll- og organisasjonskomiteen er honorert med 500 kroner per møte.

Forslag til vedtak: [person A], [person B] og [person C] oppnevnes til kontrollkomiteen

03-2021 Valg av møteleder
Studentparlamentsmøtene ledes av en egen ordstyrer. Her er vi først og fremst på utkikk etter
personer med erfaring fra møteavvikling.
Vervet som ordstyrer er honorert med 1000 kroner per møte.

Forslag til vedtak: [person A] velges som møteleder, med [person B] som varamøteleder

04‐2021 Godkjenning av forretningsorden
Forslag til vedtak: Forretningsorden vedtas, med de endringer som eventuelt måtte fremkomme i
behandlingen.
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Generelt om vervene i arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget fungerer som studentenes talerør opp mot universitetsledelsen og øvrige
avdelinger ved UiT, mot vertskommunene til universitetet, og andre relevante instanser.
Når studentparlamentet velger arbeidsutvalget velges det er leder og en nestleder, samt
ytterligere to arbeidsutvalgsmedlemmer. Studentparlamentets reglementer stiller krav om at
leder og nestleder skal velges blant studentparlamentets medlemmer, mens de to øvrige AUmedlemmene kan velges blant alle semesterregistrerte studenter ved UiT.
Det er vanlig at arbeidsutvalgsmedlemmene fordeler de viktigste arbeidsoppgavene mellom
seg, slik at noen for eksempel har ansvar for utdanning og læringsmiljø, noen for
internasjonalisering, noen for velferd, noen for kommunikasjon og så videre.
Vervet i arbeidsutvalget regnes som et fulltidsverv, og det forutsettes at AU-medlemmene
setter av tilstrekkelig med tid til å gjennomføre vervet.
Vervet i arbeidsutvalget honoreres med ca. 23.000 kroner i måneden. Leder og nestleder
mottar honorar for tolv måneder, de to øvrige arbeidsutvalgsmedlemmene mottar honorar for
ti måneder og to uker.

05-2021 Valg av leder for arbeidsutvalget
Forslag til vedtak: Til leder velges [person]

06-2021 Valg av nestleder for arbeidsutvalget
Forslag til vedtak: Til nestleder velges [person]

07-2021 Valg av arbeidsutvalgets øvrige medlemmer
Forslag til vedtak: Til AU-medlemmer velges [person A] og [person B]

Generelt om vervene i universitetsstyret
Universitetsstyret er det øverste beslutningsorganet ved UiT Norges arktiske universitet.
Universitetsstyret har ansvar for at den faglige virksomheten ved UiT holder høy kvalitet og at
institusjonen drives på en forsvarlig måte. Universitetsstyret fatter vedtak i saker av strategisk
betydning for hele institusjonen.
Universitetsstyret møtes ca. 3-4 ganger i løpet av et semester. Studentparlamentet skal
oppnevne et mannlig og et kvinnelig studentmedlem til universitetsstyret. Vervet i
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universitetsstyret er honorert med 60.000 kroner i grunnhonorar, i tillegg til honorar på 710.000 per møte, avhengig av møtets lengde.
Vervets varighet er fra 01.08.20 – 31.07.21.

08‐2021 Valg av kvinnelig representant til universitetsstyret
Forslag til vedtak: Blant de kandidater som er meldt inn innen fristen 12.05.2020 velges [person A] som
kvinnelig representant i universitetsstyret, med [person B] som vararepresentant

09‐2021 Valg av mannlig representant til universitetsstyret
Forslag til vedtak: Blant de kandidater som er meldt inn innen fristen 12.05.2020 velges [person A] som
mannlig representant i universitetsstyret, med [person B] som vararepresentant

Generelt om samskipnadsstyret
Samskipnadsstyret er det øverste organet i Norges arktiske studentsamskipnad, og tar
beslutninger i saker av viktig økonomisk eller strategisk karakter. Studentene har flertall i styret
i studentsamskipnaden.
Studentene i samskipnadsstyret velges for to år, slik at de som skal velges nå har funksjonstid
frem til sommeren 2020. I styret sitter det fire studenter, som overlapper hverandre to og to
med ett års funksjonstid.
Vervet i samskipnadsstyret er honorert etter retningslinjer fastsatt av studentsamskipnaden.
Det skal velges to representanter til samskipnadsstyret, med en funksjonstid på to år. I henhold
til fusjonsavtalen mellom studentdemokratiene i Tromsø, Harstad og Narvik, skal minst to av
UiTs campus være representert i samskipnadsstyret.
Det sitter totalt sett fire representanter fra studentene i samskipnadsstyret. De to
representantene som ikke er på valg nå (funksjonstid frem til 30.06.21) er begge fra campus
Tromsø, og parlamentet må derfor velge minst én styrerepresentant som tilhører et annet
campus.

10‐2021 Valg av representanter til samskipnadsstyret
Forslag til vedtak: Til samskipnadsstyret velges [person A] og [person B], med [person C] og [person D]
som vara.
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Generelt om læringsmiljøutvalget (LMU)
Læringsmiljøutvalget skal bestå av til sammen 12 representanter, hvorav seks skal være
studentrepresentanter. Tre av representantene velges fra campusene Finnmark, Harstad og
Narvik. Funksjonstiden på studentrepresentantene er to år (1.8.2020 til 31.7.2022).
Studentparlamentet har ansvar for å velge tre representanter hvorav en av disse må være
registrert student i Tromsø.
Studentparlamentet valgte i fjor to representanter i fjor med funksjonstid fra 1.8.2019 til
31.7.2021. En av disse har trukket seg og studentparlamentet må dermed velge en ny
representant som har funksjonstid fra 1.8.2020 til 31.7.2021.
UiT har bedt om at representanter til læringsmiljøutvalget er universitetet i hende innen
utgangen av mai, og oppnevning gjøres derfor på konstituerende møte i stedet for på første
møte for høstsemesteret slik tradisjonen har vært.

11-1920-a Valg av representant til læringsmiljøutvalget fra Tromsø med
funksjonstid på 2 år
Forslag til vedtak: Studentparlamentet oppnevner [person A] til læringsmiljøutvalget, med [person B]
som vararepresentant.

11-1920-b Valg av representant til læringsmiljøutvalget med
funksjonstid på 1 år
Forslag til vedtak: Studentparlamentet oppnevner [person A] til læringsmiljøutvalget, med [person B]
som vararepresentant.
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Oversikt over kandidatpresentasjoner per 13.05.2020
Arbeidsutvalget – leder
•

Herman Siggerud

Arbeidsutvalget – nestleder
•
•

Marte Rolfsnes Bjørkheim
Vetle Solodden Lier

Arbeidsutvalget
•
•
•

Victor Zimmer
Sigrid Elisabeth Ekrem
Ida Rabben Trælnes

Universitetsstyret
•
•
•
•
•
•

Ole Andreas Myhrer Smith
Fredrik M. I. Johansen
Johann Martin Krüger
Julia Wong
Marthe Hestenes Håkonsen
Petter N. Rønning

Vara Universitetsstyret
•

Sindre Wæringsaasen

Samskipnadsstyret
•
•
•
•
•
•

Andreas Mikael Bugge
Tella Matilde Adolfsen
Adrian Traasdahl
Viljar Hanssen
Sebastian H. Henriksen
Daniel Hansen Masvik

Ordstyrer
•

Daniel Hansen Masvik

Kandiatskjema:

Herman Siggerud
Alder: 23
Studie: Statsvitenskap
Studiested: Tromsø
Epost: hsi029@post.uit.no
Telefon: 98085660

Ærede parlament!
Vi er valgt inn studentparlamentet inn i en veldig spesiell tid hvor den jobben vi gjør kanskje
er viktigere enn noen gang. Det har vært tøft og krevende å jobbe med alle spørsmålene og
problematikken rundt omleggingen av undervisningen og enda verre er den økonomiske
situasjonen studenter nå er i. Det har likevel ikke endt mitt engasjement og ønske om å få
jobbe for studentene ved UiT, det har heller styrket det. Jeg søker derfor deres tillit til å lede
studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet i den kommende perioden.
Det har vært en spesiell tid og det vil det fortsette å være en stund fremover også. Vi må
klare å holde mange tanker i hodet på en gang for å balansere det tiden krever av oss
samtidig som vi skal gjøre vårt beste for å opprettholde normal drift. Mine ansvarsområder
det siste året har vært internasjonalisering, digitalisering, og miljø. Det er områder jeg
fortsatt har stort engasjement for, men jeg har også blitt godt kjent med de andre
ansvarsområdene som jeg også synes er veldig spennende. Det har også vært en sann glede
å bli kjent med campustingene og deres saker og måter å jobbe på. Det ville vært veldig
spennende å få et nytt år til å organisere samarbeid mellom oss og ta inn de viktige
innspillene de kommer med.
Viktigst av alt blir for meg sjansen til videreføre det viktige arbeidet som vi har satt i gang på
grunn av pandemien og se at ingen studenter blir glemt eller ikke får den undervisningen og
oppfølgingen som de skal ha. Det er også en del innenfor arbeidsområdene som er blitt
nedprioritert og som vi igjen må ta tak i til høsten. Da blir fokus på kontinuitet spesielt viktig.
Å jobbe med kontinuitet har vært viktig for meg for meg i alt arbeid jeg har gjort. Å se til at
informasjon og kunnskap ikke går tapt ved utskiftning i verv er noe av det veldig spesielle jeg
vil ta med meg om jeg blir valgt. For det er gjennom å legge sten på sten vi bygger, ikke ved å
ta ned igjen den stenen vi la på når vi går ut av et verv. Det er et stort potensiale hos oss og i
studentorganisasjonene blant oss, og jeg tror jeg er den rette personen til dette vervet for at
vi sammen skal kunne nå det.

Jeg leste nylig over kandidatskjemaet mitt fra da jeg stilte til arbeidsutvalget i fjor. Jeg innser
at det jeg har skrevet nå er betydelig lengre. Kanskje er det også passende med den
erfaringen jeg nå har med meg. Det er uansett en setning fra i fjor som skal være med og stå
uendret:
Det er med stor respekt og ansvarsfølelse ovenfor studenter og frivillige, uansett studiested,
som har betalt semesteravgift, at jeg vil ta på meg oppgaven om jeg blir valgt.

Godt valg.
Herman Siggerud

Kandidatpresentasjon: Nestleiar ved Studentparlamentet
Namn:

Marte Rolfsnes Bjørkheim

Alder:

24 år

Studie:

Barnevernspedagogikk (tredje året)

Studiestad:

Harstad

Mail:

Mbj085@uit.no

Min motivasjon for å stilla til AU og nærare bestemt nestleiar ved Studentparlamentet, er eit
sterkt ønske om å væra med å påverka studiekvardagen for studentar. Det siste halvåret har
eg vært nestleiar ved Campustinget i Harstad, og den tida har verkeleg gitt meirsmak, men
eg ønske no å ta steget opp til Studentparlamentet for og kunna påverka enda meir!
Eg har vært medlem av parlamentet i to år, først som vara og det siste året som
parlamentsmedlem. Andre utval og verv eg har hatt/deltatt i, i løpet av studietida mi i
Harstad er: Læringsmiljøutvalet (2 år), Ressursgruppa til UiT (2 år), Campustinget i Harstad (2
år) og kulltillitsvalt for barnevern (3 år).
I regi av Læringsmiljøutvalet var eg så heldig å få være med til Cork i Irland, på EFYE
(European first year experience) 2019 konferansen. På konferansen lærte eg mykje om det å
ta imot første års studentar, og kva andre land gjore for å hindre «det store» fråfallet ein del
universitet opplever det første året med nye studentar. Den kunnskapen er ein av tinga eg
ønsker å ta med meg inn i vervet som nestleiar. Eg vil at både nye og gamle studentar skal
trivast og oppleva UiT som ein god plass å væra student.
Som tideligare Harstad student brenn eg sterkt for dei mindre campusane så vel som dei
større, og ser fram til å jobba for alle campus dersom parlamentet gjer meg muligheita.
Med venleg helsing
Marte Rolfsnes Bjørkheim

Kandidatpresentasjon: Vetle Solodden Lier
Navn: Vetle Solodden Lier
Alder: 20 år
Studie: Bachelor i Samfunnssikkerhet og Miljø
Studiested: Tromsø
Verv: Arbeidsutvalget
Hei, jeg heter Vetle Solodden Lier og kommer fra Oslo. For tiden tar jeg en bachelor i
Samfunnssikkerhet og miljø, på UiT. Jeg er en utadvendt og hardtarbeidende type som liker
å jobbe for sakene jeg tror på.
Jeg har så lenge jeg kan huske brydd meg om hvordan samfunnet styres, og dette førte meg
i 2015 inn i poltikken. Siden den gang ar jeg har flere ulike verv, blant annet styreplasser i
ulike lokallag og sittet en periode som fylkesstyremedlem i AUF i Troms.
Dette har gitt meg god kunnskap om hvordan det er å drive en organisasjon, samarbeide
med andre, og hvordan få politisk gjennomslag.
Jeg har siden jeg begynte på UiT, høsten 2018, flyttet dette fokusert mer og mer over på
studentpolitikk. Siden den gang har jeg sittet en periode som vara i studentparlamentet og i
flere ulike utvalg. I april i år fikk jeg muligheten til å bli en del av arbeidsutvalget, og begynne
å jobbe med studentpolitikk på fulltid.
Dette har vært veldig lærerikt og interessant, og er noe jeg ønsker å fortsette med.
Jeg stiller derfor til valg som nestleder i arbeidsutvalget, i Studentparlamentet ved UiT.
Som nestleder vil jeg jobbe for at studentene skal få en tydelig stemme, og jeg skal jobbe for
å gjennomføre de sakene som studentparlamentet vedtar. Videre vil jeg sette fokus på
studentenes helse og velvære, så den blir som bra så mulig. Sist men ikke minst, vil jeg jobbe
for et mer synlig studentparlament, slik at vi faktisk representer hele studentmassen.
Jeg håper studentparlamentet ønsker å gi meg den tillitten, og at dere får et godt valg.
Det er bare å ta kontakt hvis dere lurer på noe.
Med vennlig hilsen,
Vetle Solodden Lier

Kandidatpresentasjon
Navn:

Victor Zimmer

Alder:

23 år

Studier:

Fysikk - bachelor, Informatikk - bachelor

Studiested:

Tromsø

Kontaktinformasjon:

vzi002@uit.no / (+47) 903 60 492

Jeg flyttet til Tromsø med intensjon om å studere Fysikk, men fant fort ut at
studentengasjement var minst like interressant. Dette begynte med gjenoppstart av
Momentum - Linjeforeningen for Fysikk og siden da har jeg brukt det meste av tiden min
på studentengasjement i Tromsø, noen ganger til og med på bekostning av studiene.
Videre fra linjeforeningen har jeg vært Leder for lokallaget for IAESTE i Tromsø frem til, og
gjennom, en drastisk endring til å bli et lokallag under AIESEC. Akkurat grunnlaget for at
IAESTE oppløste lokallaget i Tromsø er nok uviktig for denne presentasjonen, men jeg
ønsker å fremheve at jeg, med lokallaget, hadde hovedfokus på kunne fortsette å tilby UiT
sine studenter praksisopphold i utlandet på lik linje med det vi gjorde igjennom IAESTE.
Det var da vi fant AIESEC og tok fatt på å starte et lokallag og gjeninnføre tilbudet om
praksis i utlandet så raskt som mulig.
Jeg har også deltatt som frivillig hos Studenthuset DRIV og flere andre studentforeninger
gjennom mine snart tre år i Tromsø. Når jeg var så heldig at muligheten for å være
vararepresentant i Studentparlamentet bydde seg tok jeg den med stor interesse. Her har
jeg fått tilliten til å representere studentene i Universitetsbibliotekenes styre og
Digitaliseringsrådet, noe jeg har opplevd som veldig interressant og givende.
Gjennom alt det overnevnte engasjementet har min sentrale motivasjon vært å tilby
muligheter til UiTs studenter og forbedre hverdagen deres. Det var med denne
motivasjonen jeg stilte til valg ved Studentparlamentsvalget 2020 og det er med den at
jeg ønsker å fremme mitt kandidatur til Arbeidsutvalget.
Skulle dere gi meg tilliten som kommer med et verv i Arbeidsutvalget vil jeg fokusere på å
samarbeide med resten av utvalget for å fremme Studentparlamentets politikk, samt
fortsette å jobbe hardt for at alle UiTs studenter, i alle våre studier og ved alle våre
Campus, får gode og varierte muligheter.

Skulle det være noen spørsmål er det bare å ta kontakt, uansett hva!
Med vennlig hilsen,
Victor Zimmer

Kandidatskjema
Personalia
Jeg heter Sigrid Elisabeth Ekrem, er 23 år og studerer bachelor i
sosiologi på 1. året i Tromsø.
Jeg stiller til medlem av arbeidsutvalget i Studentparlamentet.

Kvalifikasjoner
-

Vara campusrepresentant i Studentparlamentet fra
Finnmark i 2018/2019 og 2019/2020.
Vararepresentant i Studentparlamentet for Moderat liste i
2019/2020
Studentrepresentant i universitetsbiblioteksstyret i 2018/2019.
Studentrepresentant i programstyret for bachelorløpet i sosiologi 2019/2020 (Tromsø).
Studentrepresentant i valgstyret til HSL-fakultetet 2019/2020
Styremedlem og medstifter av lokallaget til Pedagogstudentene i Alta i 2017-2019.
Styremedlem og medstifter av linjeforeningen for sosiologi, Socius Borealis, i Tromsø
(inneværende studieår).
Varatillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt for klassen i tre av fire studieår ved campus Alta.
Fadder for nye studenter i Alta høsten 2018.

Motivasjon
Jeg var student ved UiT i fire år før jeg begynte å studere i Tromsø. Det å være UiT-student er
ikke ensbetydende med å være Tromsø-student. Jeg har et ekstra blikk mot de eksterne
campusene og campustingene utenfor Tromsø-bobla. Der er det egne utfordringer å tenke på
og andre hensyn man må ta. Dette blikket vil jeg ta med meg inn i arbeidsutvalget dersom jeg
får denne tilliten.
Jeg er sta, men tålmodig, en kombinasjon som ofte fører til at når noe er viktig for meg, så får
jeg gjennomslag. Dette er viktige egenskaper som jeg tar med inn i arbeidsutvalget og som vil
kunne bidra til seier på mange områder.
Det er viktig for meg å ha god kontakt med studenter og studentrepresentanter for å få vite
hva som er viktig for studentmassen. Jeg er en god samarbeidspartner med en tydelig stemme.
Jeg kommer til å legge studentenes hjertesaker på bordet og jobbe hardt gjennom
Studentparlamentet for å finne gode løsninger som gagner studentene.
I en tid med mye usikkerhet for alle, er det ekstra viktig at det er tydelige og trygge studenter
som sitter i arbeidsutvalget. Tiden fremover vil kreve et arbeidsutvalg som følger med på hva
studentene trenger, klarer å formidle dette til universitets ledelse, og som står støtt på disse
kravene. Jeg håper dere vil gi meg tilliten til å være den stemmen Studentparlamentet trenger.

Kanidatpresentasjon
Navn: Ida Rabben Trælnes
Alder: 26
Studie: Arkeologi
Studiested: Tromsø
E-post: idarabben@gmail.com
Telefon: 94175750

Jeg heter Ida Rabben Trælnes og jeg ønsker å stille som velferdsansvarlig i Arbeidsutvalget.
Jeg ønsker å stille som velferdsansvarlig fordi jeg kan bidra med å gi et nytt perspektiv på hvordan
velferden på UiT kan utføres. For meg så er det viktig at studenter blir hørt uavhengig av hva jeg selv må
mener om saken. Dette vil si at jeg vil ta beslutninger basert på hva studentene tenker selv, om dette
kommer fra en spørreundersøkelse eller om flere studenter vil bringe dette videre til meg. Jeg har ingen
ønske eller ambisjon om å bli politiker, og da jeg startet opp Grå Liste sammen med min Nestleder Petter
Johansen så var det fordi vi ønsket å få frem problematikk som studentparlamentet og arbeidsutvalget ikke
nødvendigvis var klar over. Dette er noe jeg er motivert til å fortsette med å gjøre i en mye større skala enn
å bare drive valgkamp og stille opp på møter.
Jeg vil bidra i arbeidsutvalget med å bringe inn kontakt studenter og grupper som vanligvis ikke vil kontakte
noen høyere organ på Campus om det er noe de mener kan forbedres. Jeg har også igjennom en del
styrearbeid har jeg opprettet et stort nettverk som gjør at jeg rekker ut til flere enn det arbeidsutvalget
ellers ville. I tillegg til dette har jeg via Studentforeningen Imladris fått kontakt med studenter fra mange
forskjellige fakulteter og faglinjer. Disse personene gir meg ofte en god innsikt i hvilken problematikk de
forskjellige fagene kan ha.
Jeg har mye erfaring fra organisatorisk arbeid på et lavere nivå. Jeg har tidligere både jobbet som
studentrepresentant for programstyret i tillegg til instituttstyret. Jeg har også en del erfaring som
reprensentant på landstyret for de politisk uavhengige organisasjonene Ungdom mot EU og Nei til EU, der
jeg i førstnevnte aktivt diskuterte for å gjøre organisasjonen mer synlig uavhengig av politisk side. Jeg har
også en del erfaring av å sitte i styrer i diverse lokallag. I tillegg til dette er jeg i en unik posisjon der jeg
studerer et fag der man må ha innsikt i aspekter fra både humaniora, mer tekniske og naturvitenskaplige
fag, noe som jeg mener gir meg en innsikt til utfordringer innen ulike miljø.
Jeg er som sagt veldig opptatt av politisk uavhengighet og vil samarbeide med mine medarbeidere
uavhengig av politisk syn.
Jeg ser frem til å jobbe mye nærmere med studentvelferd om jeg skulle bli valgt.
Med vennlig hilsen
Ida Rabben Trælnes

Kandidatpresentasjon
Navn: Ole Andreas Myhrer Smith
Alder: 19 år
Fakultet: HSL
Studiet: Lektorutdanning i Språk og Samfunnsfag
Studiested: Tromsø, Campus Breivika
Mail: osm003@post.uit.nn
ole.andreas.smith@hotmail.com
Telefon: 97979062
Verv: Universitetsstyre

Jeg ønsker å representere studentene t i universitetsstyret ved Universitetet i Tromsø – Norges
arktiske universitet.
Jeg har en god stund engasjert meg innen politikk, og nylig i studentpolitikken. Jeg har en
rekke verv innenfor flere organisasjoner, eksempelvis som fylkesleder for Troms i Nei til
Atomvåpen, styremedlem av Rød Ungdom og Rødt, her i Tromsø, og miljøpolitisk utvalg i
Rød Ungdom. Jeg ble under studentparlamentets valg i 2020 valgt inn som representant for
Venstrealliansen UiT. Videre er jeg studentrepresentant i programstyre for lektor i språk og
samfunnsfag, økonomiansvarlig fadderstyret for fakultetet og superfadder for neste års
fadderordning.
Jeg legger vekt på å gjøre en grundig jobb i oppgavene jeg tar på meg og sette meg godt inn i
saker. Personlig er jeg motivert til å forandre og videreutvikle universitetet til et bedre og
fremtidsrettet universitet. For meg er studenten det viktigste og jeg vil derfor handle i deres
beste. Jeg kommer til å se en sak fra begge sider og se etter hva det beste for studentene er,
uansett sak. Jeg kommer til å fremme nytenkende forslag som kan komme universitetet til
gode.

Universitetet er langt på vei når det gjelder bærekraft, likestilling, solidaritet og inkludering,
men ikke langt nok. Dette er saker jeg brenner for og kommer til å jobbe for. Jeg kommer til å
jobbe for at universitetet skal bli enda grønnere enn det alt er, blant annet gjennom tiltak som
begrenser matsvinn og gjør det lettere å kildesortere. Jeg kommer til å jobbe for tiltak som
gjør at universitetet kan inkludere enda flere studenter fra alle sosiale posisjoner i samfunnet,
for at alle skal kunne ha mulighet til å fullføre sitt studium. Dette uavhengig av
familiebakgrunn. Jeg vil jobbe for større likestilling på universitetet, slik at det blir større
fokus på aspekter som feminisme, likestilling og rettferdighet. Jeg vil jobbe for at universitetet
skal utvise enda større solidaritet og stille opp for de som trenger det. Enten om det et
minoriteter her i landet eller utenfor våre landegrenser.

Med vennlig hilsen
Ole Andreas Myhrer Smith

Kandidatpresentasjon
UiT Norges arktiske universitet ønsker å bidra med ressurser for å
skape økonomisk, kulturell og sosial vekst og utvikling i NordNorge. Blant de gjennomgående strategiene, er blant annet
tilrettelegging for kunnskapsformidling på et høyt nivå.

FREDRIK M. I. JOHANSEN
Kandidat til universitetsstyret

Kontaktinformasjon
454 74 841
johansenfredrik14@gmail.com

Personalia
Økonomi og administrasjon,
bachelor

Jeg ønsker å være studentenes representant i universitetsstyret
for nettopp dette - å kunne hjelpe med å tilrettelegge for
studentene. Det å være studentenes representant i
universitetsstyret er et stort ansvar, og en viktig arena for
studenter å bli hørt på. Det er også et ansvar jeg ønsker å påta
meg.
Dette semesteret har universitetet, og alle som er tilknyttet det,
erfart en global krise: covid-19. Universitetet har blitt stengt, og
dermed omstilt seg til en digital hverdag raskere enn planlagt. UiT
er av stor betydning for hele Nord-Norge, og det er viktig for ikke
bare studentene, men også resten av landsdelen at UiT utvikler
seg med samfunnet. Jeg er sterkt motivert for å være en del av
denne utviklingsprosessen, og vil være en klar stemme i
universitetsstyret for studentene.
Som person er jeg strukturert, initiativrik og engasjert i det jeg
jobber med. Jeg er partipolitisk nøytral, og innstilt på å samarbeide
med både arbeidsutvalget og studentparlamentet for å fremme
studentenes beste. Jeg har ingen tilknytning eller erfaring til
studentpolitikken, men det anser jeg selv som noe positivt siden
jeg vil forholde meg nøytral og objektiv. Derimot har jeg erfaring
fra styret til Studenthuset Driv AS, og derav vet jeg hvordan
arbeidet kan bli, og hva som eventuelt kan komme opp.
Jeg håper studentparlamentet vurderer meg som en verdig
representant til universitetsstyret. Uansett utfall av det
konstituerende møtet, vil jeg ønske alle nyvalgte – uansett rolle –
lykke til med arbeidet for en enda bedre studenthverdag.

Økonomikonsulent,
Norges arktiske studentsamskipnad
Relevant erfaring

2019 – d. d. Økonomikonsulent, Norges arktiske studentsamskipnad
2018 - 2019 President, Studentsamfunnet Driv
Styreleder, Studenthuset Driv AS
2017 - 2018 Visepresident, Studentsamfunnet Driv
Nestleder, Studenthuset Driv AS

Kandidatskjema til Universitetsstyret, Johann Martin Krüger
Studie: Rettsvitenskap, 3. avdeling, Tromsø.

Jeg ønsker å stille til universitetsstyret ved UiT, Norges Arktiske universitet. De to siste årene
har jeg vært nestleder for Kontroll- og organisasjonskomitéen ved studentparlamentet, og
de siste månedene har jeg vært studentrepresentant ved UiTs klagenemd. En viktig oppgave
for meg, som studentrepresentant til universitetsstyret, vil være å jobbe aktivt for å styrke
UiTs fokus på læringsmiljø, trivsel og å utvikle universitetet i en grønnere retning.
Som studentrepresentant ønsker jeg å være en stemme for alle studentene, og være en
person det er lavterskel å ta kontakt med, om en student skulle ha noe på hjertet. Dette
mener jeg er den viktigste oppgaven for en studentrepresentant til universitetsstyret.
Samtidig er det viktig at saker som er viktig for studenter settes på dagsorden, og sikre
gjennomslag for studentene. Det ønsker jeg å jobbe for.
Videre har jeg lang organisatorisk erfaring, hvor jeg har sittet i flere styrer og komitéer som
gir meg mulighet til å ta fatt på denne oppgaven med springfart. Samt har jeg jobbet mye
med å få gjennomslag for organisasjonene/menneskene jeg har representert, som jeg
naturligvis vil fortsette med om jeg blir valgt som studentrepresentant.
Jeg håper studentparlamentet vil velge meg som den mannlige studentrepresentanten til
universitetsstyret ved UiT. Der jeg ønsker å være en stemme for alle studentene, uavhengig
av studieretning og sted. Hvor jeg skal jobbe aktivt for et bedre læringsmiljø ved alle
studieretningene, sikre økt trivsel hos studentene og bidra aktivt til at UiT blir en del av
klimaløsningen.
Dersom du har spørsmål angående meg og, eller mitt kandidatur så ta gjerne å ring meg eller
send mail på: 455 00 240, eller jkr054@uit.no.
Relevante Verv:
Jan. 2020 – dd. Studentrepresentant ved UiTs klagenemd
2018 – dd. Nestleder ved studentparlamentets Kontroll- og organisasjonskomité
2017 – 2019. Studenttillitsvalgt for rettsvitenskap kull 2022.
2018 – 2019 Arbeidsutvalgsmedlem Nordland Høyre
2017 – dd Fylkesstyremedlem Nordland Høyre

2018 – 2019 Leder, Nordland Unge Høyre

JULIA WONG
KANDIDAT TIL UNIVERSITETSSTYRET V/ UIT

HVEM?
Julia Wong
25 år
Studieprogram fra høsten
-

Northern Governance
(Nettstudier ved UiT Alta)

Tidligere studier

-

Peace & Conflict
Transformation
(Master, UiT Tromsø)

-

Statsvitenskap

HVORFOR?
Jeg har gjennom det siste året som studentenes representant i
universitetsstyret opparbeidet meg svært god innsikt i prosessene
og strukturene ved både UiT og i UH-sektoren forøvrig. Det er en
stor fordel å kjenne styret og sakene. Det er viktig å se helheten ved
universitetet og sakene i styret; distriktspolitikken i
flercampusmodellen, som arbeidsgiver, kunnskaps- og
utdanningsaktør. Den viktigste oppgaven er selvsagt å sikre
studentenes interesser, men det er også viktig å kunne se denne
helheten. For meg personlig er noen av de viktigste sakene jeg vil
jobbe videre med bærekraft, samt nye og innovative måter å
organisere både undervisning og vurderingsformer.

(Bachelor, UiS)

KONTAKTINFO
Facebook (link)
jwo012@uit.no

Det har vært nyttig med bred erfaring fra folkevalgte verv i
kommune, fylkeskommune og på Stortinget. Jeg håper at denne
perioden har vist min evne til å ikke bare representere alle i
studentparlamentet, men også de over 16 000 studentene ved UiT.
Erfaring, kompetanse og evne til å representere bredt burde veie
tungt til et slikt verv, fremfor utelukkende listetilhørighet. Derfor
representerer jeg gjerne studentene i et år til, om
studentparlamentet ønsker det.

968 14 789
LinkedIn (link)
Ta gjerne kontakt ved
spørsmål!

RELEVANT ERFARING
Universitetsstyremedlem
UiT
Studentparlamentetsmedlem UiS
Diverse folkevalgte verv
På flere nivå

2019 - 2020
2018-2019
2015 – d.d.

Kandidatpresentasjon - Universitetsstyret
Navn: Marthe Hestenes Håkonsen Studie: Statsvitenskap, bachelor
Studiested: Tromsø Fakultet: HSL

På bakgrunn av min erfaring som nestleder og velferdsansvarlig i
arbeidsutvalget ønsker jeg å stille til universitetsstyret ved UiT. Jeg har de
siste årene brent for studentpolitikken og ønsker å være med videre for å
bidra med ferske perspektiv og representere studentene inn mot
universitetets øverste organ. Det siste året har jeg fått god kjennskap til og
innsikt i de beslutningene og prosessene som fattes innad styret gjennom
deltagelse i ULM, jevnlige møter med rektoratet og gjennom kommunikasjon
og møter med studentrepresentantene i Universitetsstyret.
Jeg har engasjert meg i studentpolitikken både på lokalt og nasjonalt nivå
gjennom vervene jeg har hatt ved UiT men også som delegat ved NSOs landsmøte og engasjement
ovenfor den nasjonale studentpolitikken gjennom samarbeid og kommunikasjon med NSOs
arbeidsutvalg. Jeg har trivdes svært godt i rollen jeg har hatt denne perioden og ønsker å kunne
fortsette å bidra den kommende perioden. Det viktigste målet for meg i den kommende perioden vil
være at studentene skal kjenne reell medvirkning opp mot universitetet. Jeg ønsker å arbeide for en
tilrettelagt studiehverdag av høy kvalitet for alle studentene ved UiT. Med nærhet til
studentdemokratiet og studentperspektivet ønsker jeg å ta med meg dette inn i universitetsstyret.
For den kommende perioden vil jeg prioritere tilrettelegging for åpen kommunikasjon med
arbeidsutvalget, representantene i studentparlamentet og campusene. De tidligere representantene
i universitetsstyret har lagt et godt grunnlag for jevnlig og god kommunikasjon, og det er viktig at
dette samarbeidet dyrkes og prioriteres. Etter et år med aktiv deltagelse i flere av universitetets
møtefora har jeg fått mye erfaring og mersmak for arbeidet som gjøres innad
utdanningsinstitusjonen.
Jeg håper med dette studentparlamentet ønsker å gi meg tillitten til å bli den nye kvinnelige
studentrepresentanten i Universitetsstyret. Har du spørsmål til meg eller mitt kandidatur er det bare
å ta kontakt på e-post mha450@post.uit.no eller telefon 90050770.
Med vennlig hilsen, Marthe Hestenes Håkonsen
Relevante verv
2019-2020 – Velferds- og innovasjonsansvarlig, Studentparlamentet UiT
2019-2020 – Leder, Semesteravgiftskomiteen
2019- 2020 – Styreleder, Styringsgruppen for Ansvarsfull
2019 – 2020 – Representant, Fokusgruppe for studententreprenørskap
2019 – 2019 – Representant, Priskomiteen
2020 – Nå – Styreleder, Moderat Liste

Kandidatpresentasjon: studentrepresentant i universitetsstyret
Navn: Petter N. Rønning
Alder: 21 år
Studiested: Tromsø
Fakultet: JUR
Kontaktinfo: pro021@post.uit.no / (+47) 46934343

Det siste året har jeg vært så heldig å få muligheten til å bruke all min tid på å jobbe med
studentpolitikk gjennom å lede Studentparlamentet UiT. Selv om jeg er på vei tilbake til
studiene, føler jeg at jeg har mer å gi som studentrepresentant. De erfaringene jeg har
fått det siste året har kun motivert meg til å jobbe videre for studentene ved UiT.
Av alt jeg har fått jobbe med det siste året, er det arbeidet rundt universitetsstyret jeg
har mest lyst til å fortsette med og fordype meg i. Særlig har jeg engasjert meg i tre av
handlingsplanene behandlet av styret i år (handlingsplan for likestilling, mangfold og
inkludering, handlingsplan for bærekraft og miljøledelse, og handlingsplan for
innovasjon og entreprenørskap) og UiTs høringssvar til forslaget til ny UH-lov. Jeg merket
at jeg så gjerne skulle hatt mer tid til å prioritere akkurat dette.
Sikkerheten for studenter i praksis må bli bedre. Dette er noe studentdemokratiet har
vært klar over en tid, og rapporten fra studentombudet i høst viste at situasjonen var
enda mer omfattende enn vi fryktet. I dag opplever fortsatt mange av våre studenter at
praksisperioden blir vanskeliggjort eller til og med at den faller helt gjennom, bare fordi
de ikke kommer overens med praksisveilederen sin. Studentombudet gjør en fantastisk
jobb for å ivareta studentenes rettigheter i disse sakene, men det er en frykt for at
mange studenter ikke vet om muligheten eller syntes situasjonen er så vanskelig at de
ikke ønsker å ta opp kampen. Når våre studenter har det vanskelig på denne måten og
statistikken viser at dette er et strukturelt problem, er det klart at det haster å få på
plass en løsning. Det mener jeg er noe av det viktigste som må gjøres det neste året.
Studentfrivilligheten er utrolig viktig for studentene ved UiT. Da jeg begynte å jobbe med
dette var jeg ikke klar over betydningen UiT har for utviklingen av denne. En ting jeg har
jobbet med i år, har derfor vært å få frem gode og like avtaler for studenthusene og
fadderukene ved de forskjellige campusene. Dette er noe som må inn i UiTs
rammebudsjett. Samarbeidsavtalen burde også helst sanksjoneres i universitetsstyret.
Dette er kanskje et lite arbeid i den store sammenhengen, men er viktig for å sikre
forutsigbarhet og likebehandling for studenthusene og fadderukene.

Det kommende skoleåret blir spennende. Utveksling til høsten er avlyst og det kan bli en
vanskelig dog essensiell jobb å sikre en studiestart som ivaretar studentene – særlig de
studentene som starter på første året på et studie og de som flytter til et nytt studiested.
Videre vil det rundt denne tiden til neste år være klart hvem som blir den neste rektoren
på UiT. I året som kommer blir det derfor særlig viktig at studentene har en tydelig
stemme i det øverste organet på UiT, samt at en på en fornuftig og oppriktig måte legger
til rette for at studentenes stemme videre skal vektes tungt i årene fremover. Dette
mener jeg at studentene får med meg i universitetsstyret.
Det er viden kjent at arbeidet i universitetsstyret er omfattende og avansert. Det er
derfor med ydmykhet at jeg antyder at jeg sitter inne med tilstrekkelig forkunnskaper til
å gjøre en god jobb der. Likevel tror jeg at det å sitte i Studentparlamentets
arbeidsutvalg er et godt utgangspunkt. Gjennom det siste året har jeg fått representert
studentene i en lang rekke møtefora på UiT og jobbet med et veldig bred spekter av
sakstyper. Med dette utgangspunktet tror og håper jeg at jeg har anlegg for og kapasitet
til å skjøtte vervet som studentrepresentant i universitetsstyret på en god måte.
Hvis det skulle være noen spørsmål tas det gladelig imot via kontaktinfoen ovenfor.
Godt valg!

Kandidatskjema for til varaplass for universitet styre.

Jeg søker om å bli vara representant for Universitet Styret. Jeg studerer Master
Aerospace i narvik hvor jeg har dette året vært hovedtillitsvalgt for Institutt for
Elektroteknologi. I tillegg til dette er Jeg SP rep for Narvik. Dette året som var, har jeg
jobbet som representant for strategisk forsknings utvalg og ser nå at jeg er klar til å
jobbe med nye utfordringer. Som vara i Universitet styret får jeg en mulighet å
representere de mindre campusene som ellers ikke ville fått den samme
representasjonen. Jeg ser også viktigheten at ingeniører er representert på
universitet styret. Ellers så er det viktig for meg å representere alle studenter ikke bare de fra de mindre
campusene hvis jeg får denne stillingen. Derfor skal det ikke være noe hinder at folk kan kontakte meg
når som helst, fra alle campusene.

Mvh Sindre Wæringsaasen
Sp rep Narvik

Kandidatskjema til samskipnadsstyret
Navn: Andreas Mikael Bugge
Studie: Sosialantropologi
Fakultet: HSL
Jeg ønsker med dette å stille som vara til Samskipnadsstyret.
Jeg har nylig begynt å engasjere meg i studentpolitikken, og
spesielt opptatt er jeg av studentenes psykiske helse. Min
motivasjon for å stille er å videreføre og bedre de allerede
eksisterende tiltakene samskipnaden har for forebygging av
ensomhet blant studentene. Jeg ønsker også å arbeide for at
tjeneste Samskipnaden leverer ovenfor studentene er av høy
kvalitet og utvikles etter studentenes ønsker.
Har du spørsmål til meg eller mitt kandidatur er det bare å ta kontakt på mail abu033@post.uit.no
eller telefon 95054879.
Med vennelig hilsen,
Andreas Mikael Bugge

Kandidatpresentasjon
Navn: Tella Matilde Adolfsen
Alder: 21 år
Studie: Statsvitenskap/Sosialantropologi bachelor
Fakultet: HSL
Studiested: Tromsø, campus Breivika
Mail: t-mata@online.no, tad007@post.uit.no
Telefon: 95481104
Verv: Studentrepresentant til Samskipnadsstyret
Hei, mitt navn er Tella og jeg ønsker å stille som studentrepresentant til samskipnadsstyret.
Samskipnaden har ansvar for mange studenter ved UIT. Derfor har dettet styret ansvar for å
sørge for at studentene har det best mulig når de studerer ved universitetet. I
samskipnadsstyret ønsker jeg å jobbe for et universitet for alle, der ingen føler seg utelatt eller
glemt.
Med dette ønsker jeg å fremme det som ganger studentene, sørge for at studentenes behov blir
ivaretatt på best mulig måte. Samtidig skal tilbudene som er gitt til studentene være av best
mulig kvalitet og tilgjengelig for de som trenger det. Studietiden kan værer ganske krevende
derfor er det et behov for å ha tilbud som funker slik at studietiden kan bli litt enklere og
bedre. Dette er noen av grunnene til at jeg ønsker å stille som kandidat til samskipnadsstyret.
En annen grunn til hvorfor jeg ønsker å stille som kandidat til samskipnadsstyret er fordi jeg
ønsker at boligene skal være enda mer tilgjengelige for studentene. Det er store muligheter til
forbedringer her også. Enten om det er pris, kontakt mellom leietaker og samskipnaden og
informasjon generelt.
Ved siden av studiene er jeg involvert i ungdomspolitikken. Der jeg per dags dato er jeg leder
av både Tromsø Rød Ungdom og Tromsø Rødt studentlag. Jeg er også fylkesstyremedlem i
Nei til Atomvåpen Troms. Ved studentparlamentsvalget i 2020, ble jeg valgt inn som
representant fra Venstrealliansen UiT.

Med vennlig hilsen Tella Matilde Adolfsen

Kandidatpresentasjon til samskipnadstyret
Navn: Adrian Traasdahl
Studie: Statsvitenskap
Studiested: Tromsø
Fakultet: HSL

Jeg ønsker med dette å stille til samskipnadstyret.
Samskipnaden er en utrolig viktig arena for oss studenter. De aller fleste studenter benytter
seg av tilbud samskipnaden koordinerer. Jeg ønsker å bidra til at samskipnaden skal være den
beste studentsamskipnaden i Norge, som har de beste tilbudene til studentene i en hektisk
hverdag. Det er viktig at det er lav terskel for å ta kontakt med samskipnaden, uansett
spørsmål. Målet er jo at alle studenter skal kunne benytte seg av samskipnaden som boplass
under studietida, vi er ikke helt der enda men jeg gleder meg til være en del av dette, for hele
Nord-Norge og Svalbard!
Jeg er 22 år gammel og studerer Statsvitenskap ved UiT i Tromsø. Kommer fra Målselv. Har
vært aktiv i politikken i flere år, også her på UiT. Har tidligere vært nestleder for AUF i
Troms. Med min erfaring fra studentpolitikken her i Tromsø mener jeg at jeg kan bidra med
noe positivt inn i samskipnadstyret. Den siste tida med korona har vist oss hvor sårbar særlig
studentene er. Jeg vil personlig jobbe enda hardere for å sette psykisk helse på dagsorden i
samskipnaden. Ingen skal sitte alene på hybelen uten å ha noen å prate med.
Ved spørsmål er det bare å ta kontakt

Med vennlig hilsen
Adrian Traasdahl
41251955
adriantraa@gmail.com

Kandidatskjema

Navn: Viljar Hanssen
Studieretning: Rettsvitenskap, Universitet i Tromsø
Mail: viljarrchr@gmail.com
Telefon: 41042812
Stiller til: Studentrepresentant til styret i
Studentsamskipnaden.

Relevant frivillig erfaring:
Jeg har vært politisk engasjert siden jeg var liten. I
2008 var jeg med på å starte opp Ungdommens
fylkesråd i Troms hvor jeg satt som medlem i tre år.
Jeg var under denne tiden også aktiv i partipolitikken
og startet og ledet Svalbard AUF i flere år. I 2011 ble
jeg folkevalgt i Longyearbyen Lokalstyre. Der satt jeg i
oppvekstkomiteen og jobbet med utdanning og skole.
Høsten 2019 ble jeg valgt inn i Kommunestyret i
Tromsø hvor jeg jobber med kommune- og byutvikling,
i tillegg til å være nestleder i likestillingsutvalget.
Relevant jobberfaring:
Jeg har jobbet som konsulent i Rektors Stab på Høgskolen i Oslo og Akershus,
nåværende OsloMet. I jobben fikk jeg et innblikk i prosessen for å bli Universitet,
hvordan en utdanningsinstitusjon er bygd opp fra innsiden og hva som skal til for at
studentene skal få gjennomslag. Jeg knyttet i tillegg mange kontakter som kan være
nyttige i mitt arbeid i styret.
Hvorfor jeg stiller:
Jeg har studert på Universitetet i Tromsø i nesten syv år. Jeg har studert psykologi,
Ledelse, innovasjon og marked og nå rettsvitenskap. I løpet av den tiden har jeg gjort
mange erfaringer om hvordan det er å være student og hva som må gjøres for å
bedre studentvelferden. Jeg ønsker å representere alle studentene, ikke bare fra mitt
nåværende fakultet og vil fortsette å bruke erfaringene mine fra mitt etterhvert
ganske lange studieliv.
Jeg har de siste to årene fått være med på flere spennende prosesser som
studentrepresentant i Samskipnaden. Blant annet utbygging av flere studentboliger i
Tromsø og på Svalbard, oppussing og utbedring av kantinetilbudet, innholdet og
bruken av nye Kraft og jobben for å skape en billigere og bedre studenthverdag.
Jeg tror morgendagens Samskipnaden vil gi et enda bredere og mer komplett tilbud
til oss, studentene. Det ville betydd veldig mye for meg å få fornyet tillit til å
gjennomføre noen av prosessene som trengs videre for å lykkes med det.
Jeg har et brennende engasjement for studentlivet, studentvelferden og utdanning
generelt. Jeg vil fortsette å være et aktivt styremedlem som jobber hardt for det
studentparlamentet ønsker.
Jeg forsøker alltid søke tilbakemeldinger fra så mange studenter som mulig.
Jeg håper at jeg med min erfaring skal kunne være en ressurs for studentene og
parlamentet i årene framover.

Mitt mål for Samskipnaden er at den skal kunne være en totalleverandør av
studentvelferd og kvalitet for alle studentene og deres behov.
Mine hjertesaker er blant annet like muligheter for alle studentene, et bedre tilbud for
psykisk helse, et bedre studentmiljø og at UiT Norges Arktiske Universitet skal bli
enda mer attraktivt for alle typer studenter.
Det er bare å ta kontakt hvis du har spørsmål!

Kandidatskjema – Sebastian H. Henriksen
Kandidat til styret i Norges arktiske
studentskipanden
Student ved Handelshøyskolen
Studiested: Tromsø

Et ønske om å fortsatt bidra!
Som student ved UiT Norges arktiske universitet har
jeg hatt stor glede av å engasjere meg i
studentpolitikken. Det er viktig at vi studenter
engasjerer oss og tar opp våre hjertesaker på vegne
av våre medstudenter.
For 2 år siden stilte jeg til valg til
studentsamskipnaden med et mål om å bidra til å
styrke tilbudet for oss studenter. Samtidig hadde jeg
en visjon om å bygge studentboliger med solcellepanel på taket. Nå gjør vi det, og det på Svalbard!
Det har vært givende og lærerikt å arbeide sammen
med andre studenter, administrasjonen,
studentparlamentet og UiT for å skape bedre tjenester for studenter.
Derfor har jeg et sterkt ønske om å fortsette å bidra og stiller som kandidat til styret i Norges
arktiske studentskipnad. Vi har nylig vedtatt en strategi som jeg ønsker å bidra til at blir
implementert til de beste for oss studenter. Bærekraft og digitalisering er her viktig hovedområder
som skal sikre at det blir enklere for oss studenter i vår hverdag. Treningstimene, studentboligene,
mat, vasking og andre tjenester skal kunne bookes i en app og vårt klare mål er å bli Norges
grønneste studentsamskipnad.
Norges arktiske studentsamskipnad er en stor virksomhet med mange ulike tjenester. Det har derfor
tatt tid å bli kjent med virksomhet, få gjennomført endringer, og sikre at studentstemmen er
representert i hver beslutning som tas. Vi står nå midt i byggingen av nye studentboliger,
implementering av ny strategi og dagens korona- situasjon som gjør at vi må tenke annerledes enn
bare for noen måneder siden.
Derfor har jeg et sterkt ønske om å forsette å bidra, samarbeid mer for å styrke tilbudet for oss
studenter, og fullføre byggingen av våre nye studentboliger.
Mine hjertesaker: Utvikle tjenestetilbudet for studenter på alle studiestedene, og etablere en
lånebil ordning for studenter
Ønsker å fullføre:
-

Byggingen av studentboligene på Svalbard og på Dramsvegen (Panorama)
Bærekrafts-arbeidet i studentskipanden og oppnå målsetningen om å bli Norges grønneste
studentsamskipnad

Kandidatskjema – Daniel Hansen Masvik
Kjære Studentparlament!
Jeg stiller til styremedlem I
samskipnadsstyret og til ordstyrer.
Hovedsakelig vil jeg snakke om min
motivasjon til samskipnadsstyret,
men først vil jeg si noen ord om hva
jeg tenker om rollen som ordstyrer.

Ordstyrer
En ordstyrer mener jeg skal sørge for
en god saksgang i møtene, det skal gå
effektivt samtidig som alle får komme
til ordet. Jeg er opptatt av at debatt
skal være noe alle skal ha tilgang til.
Jeg er selv veldig opptatt av god
debatteknikk og sunn uenighet. Det vil jeg legge til rette for. Samtidig har jeg svært liten tålmodighet
for hersketeknikker og usakligheter fra talerstolen. Jeg er veldig opptatt av et godt debattklima i
Studentparlamentet (SP) og vil ivareta nye representanter så godt jeg kan. Vi skal ha et debattklima
av høy kvalitet som er åpent og tilgjengelig for både nye og gamle.

Samskipnadsstyret
Å være en av studentmedlemmene i Samskipnadens styre er et enormt ansvar som jeg mener jeg er
klar til å forvalte. Jeg har erfaring som leder av SP hvor jeg samarbeidet tett med Samskipnaden på
flere områder, jeg har også hatt noe dialog med Samskipnaden gjennom mitt verv i
Læringsmiljøutvalget (LMU). Jeg har sittet på flere sider av bordet, men ikke Samskipnadens side, og
det vil jeg nå om jeg får studentenes tillit til det.
Jeg har erfaring fra sentralstyret i Norsk Studentorganisasjon hvor jeg nylig ble eneste gjenvalgte
medlem, en stor tillitserklæring. Der har jeg gjort avgjørende prioriteringer både økonomisk og
politisk, med en tydelig ledestjerne: gjennomslag for studentene. Dette vil jeg ta med inn i styret til
samskipnaden. Jeg vil være en kunnskapsrik, reflektert og trygg student å få inn i styret som jobber
hardt og kan raskt sette seg inn i utfordrende saker. Jeg håper på deres tillit til å kunne rette mitt
enorme engasjement inn i å bedre boligsituasjonen for studentene, tilpasse for korona-relaterte
utfordringer og gjøre studentperspektivet hovedlinjen i alt som foretas.

Relevante verv
Leder av Studentparlamentet 2018-19
Medlem av Sentralstyret Norsk Studentorganisasjon 2018- d.d.
Medlem av læringsmiljøutvalget 2019- d.d.
Medlem av strategisk utdanningsutvalg 2019- d.d.

