Dato: 06.05.19

Møteinnkalling til konstituerende møte for Studentparlamentet UiT – Norges
arktiske universitet

Til: Studentparlamentets medlemmer for studieåret 2019/2020
Møtedato: torsdag 9. mai kl. 17:00
Møtested: Auditorium 2 , hus 1 Teorifagbygget, Campus Breivika.
Det serveres middag til parlamentsrepresentantene i forkant av møtet (fra kl 16), i kantina på
Teorifagsbygget hus 1.
Vedlagt finner du som representant dagsorden/sakspapirer, forslag til forretningsorden samt reglement
for Studentparlamentet UiT – Norges arktiske universitet.
Representanter som har studiested utenfor Tromsø bes ta kontakt med arbeidsutvalget på au@sp.uit.no
eller organisasjonskonsulent snarest mulig for bestilling av reise for å stille på møtet.
Vedlegg:
Dagsorden/sakspapir med innsendte kandidatpresentasjoner
Reglement for studentparlamentet
Forslag til forretningsorden

På vegne av studentparlamentets kontroll‐ og organisasjonskomité,
Edvard Wølner Bjørnson, Organisasjonskonsulent

Dato: 06.05.19

Sakspapir for konstituerende møte i Studentparlamentet – UiT Norges arktiske
universitet
Møtedato: Torsdag 9. mai 2019, klokken 17:00
Møtested: Auditorium 2 , hus 1 Teorifagbygget, Campus Breivika.
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01‐1920 Oppnevning av tellekorps for møtet
Forslag til vedtak: [person A], [person B] og [person C] oppnevnes til tellekorps

02‐1920 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.
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

03‐1920 Valg av møteleder
Studentparlamentsmøtene ledes av en egen møteleder.
Vervet som møteleder er honorert med 1000 kroner per møte.
Forslag til vedtak: [person A] velges som møteleder, med [person B] som varamøteleder

04‐1920 Godkjenning av forretningsorden
Forslag til vedtak: Forretningsorden vedtas, med de endringer som eventuelt måtte fremkomme i
behandlingen.

Generelt om vervene i arbeidsutvalget
Studentparlamentet består av 25 medlemmer, og møtes ca en gang hver måned gjennom
studieåret. Mellom møtene ledes studentparlamentet av et arbeidsutvalg bestående av fire
personer.
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 AU-medlemmene
kan velges blant alle semesterregistrerte studenter ved UiT.

Dato: 06.05.19

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

05‐1920 Valg av leder for arbeidsutvalget
Forslag til vedtak: Til leder velges [person]

06‐1920 Valg av nestleder for arbeidsutvalget
Forslag til vedtak: Til nestleder velges [person]

07‐1920 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 universitetsstyret er honorert med 60.000 kroner i grunnhonorar, i tilllegg til honorar på 710.000 per møte, avhengig av møtets lengde.

08‐1920 Valg av kvinnelig representant til universitetsstyret
Forslag til vedtak: Blant de kandidater som er meldt inn innen fristen 02.05.2019 velges [person A] som
kvinnelig representant i universitetsstyret, med [person B] som vararepresentant

09‐1920 Valg av mannlig representant til universitetsstyret
Forslag til vedtak: Blant de kandidater som er meldt inn innen fristen 02.05.2019 velges [person A]
som mannlig representant i universitetsstyret, med [person B] som vararepresentant
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10‐1920 Valg av representanter til 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 30.06.20) er begge fra campus Tromsø, og parlamentet
må derfor velge minst én styrerepresentant som tilhører et annet campus.
Forslag til vedtak: Til samskipnadsstyret velges [person A] og [person B], med [person C] og
[person D] som vara.

11‐1920 Valg av representant til læringsmiljøutvalget
Læringsmiljøutvalget skal fra 1.8.2019 bestå av til sammen 12 representanter, hvorav seks skal være
studentrepresentanter. Læringsmiljøutvalget skal konstitueres med nye medlemmer høsten 2020,
og har et ønske om at representantene som skal sitte i utvalget da blir valgt samtidig. Dette
innebærer at studentene velger to representanter med ett års funksjonstid.
UiT gjør også oppmerksom på at dersom Studentparlamentet ønsker å ha overlappende
valgperioder kan man velge at én eller to av representantene som velges skal ha to års funksjonstid.
Det er videre et krav om at både Harstad, Narvik, Alta og Tromsø skal være representert i
læringsmiljøutvalget, og at representantene fra hhv. Harstad, Narvik og Alta skal være de samme
representantene som møter i campusmøtene ved de respektive campus.
Studentparlamentet har på konstituerende møte for inneværende studieår oppnevnt én
representanter til læringsmiljøutvalget med funksjonstid ut det akademiske året 2019/2020. I tillegg
oppnevner de lokale studentdemokratiene i Harstad, Narvik og Alta sine representanter. Det gjør at
fire av representantene til læringsmiljøutvalget er oppnevnt.
Forslag til vedtak: Studentparlamentet oppnevner [person A] og [person B] til læringsmiljøutvalget,
med [person C] og [person D] som vararepresentant. Studentparlamentet velger også om noen av
representantene skal fungere i ett eller to studieår.

Oversikt over kandidatpresentasjoner per 06.05.2019
Arbeidsutvalget – leder


Petter Rønning

Arbeidsutvalget - nestleder


Haakon Kyrkjebø Nybø

Arbeidsutvalget



Herman Siggerud
Marthe Hestenes Håkonsen

Universitetsstyret





Julia Wong
Marie Sivertsen (trukket kandidatur)
Ole Even Andreassen
Tonje Nilsen

Samskipnadsstyret





Linn Bruholt
Marte Bye Sørnes
Martine Tennholm
Vetle Langedahl

Kandidatpresentasjon: Leder ved Studentparlamentet
Navn:

Petter Rønning

Alder:

20 år

Studie:

Rettsvitenskap (2.avd)

Studiested:

Tromsø

Mail:

pro021.post.uit.no

Motivasjon:
I perioden 18/19 har jeg jobbet mye med studentorganisatorisk arbeid. Til den grad at studiene til
tider har kommet i andre rekke. Det er fordi jeg syntes studentengasjement er ufattelig gøy. Jeg har
blitt fascinert av muligheten til å jobbe politisk for studentene ved UiT. Samtidig har jeg sett at den
største andelen av Studentparlamentets jobb for studentene går gjennom Arbeidsutvalget. Derfor
håper jeg å kunne arbeide enda tettere på studentpolitikk gjennom nettopp Arbeidsutvalget.
De viktigste dagene i året for mange studenter er eksamen. Eksamener ved UiT er derfor et av
områdene jeg ønsker å jobbe politisk med. Jeg ønsker at Studentparlamentet skal utforme en mer
helhetlig politikk om eksamensformer, krav til begrunnelse og klage. Jeg håper å bidra til at
Arbeidsutvalget neste periode fremmer konkrete forslag slik at Studentparlamentet får mulighet til å
debattere og uttale seg om tema. Deretter kommer noe av det som motiverer meg mest, å få jobbe
med å fremme Studentparlamentets politikk og studentenes sak.
Gjennom mitt engasjement i The European Law Students Association (ELSA), har jeg fått innblikk i de
fantastiske mulighetene studentorganisasjonene har til å gi studentene faglige og sosiale tilbud.
Semesteravgiftsfordelingen er kanskje den viktigste jobben Studentparlamentet gjør for å
tilrettelegge for studenters velferd. Jeg er helt sikker på at de mange mulighetene som tilbys ved
mitt eget fakultet kan tilskrives mye av æren for det gode studentmiljøet og sammensveisingen på
tvers av avdelingene. Jeg ønsker å prøve ut en tettere dialog med organisasjonene, med sikt på å
dele idéer og forslag dem imellom slik at enda flere studenter kan nyte godt av de mange tilbudene
som allerede er der. En slik dialog kan dessuten gjøre Studentparlamentet mer synlig og på sikt bidra
til økt valgoppslutning.
Som leder har man slik jeg ser det overordnet ansvar for tre av Arbeidsutvalgets oppgaver. For det
første at Arbeidsutvalget jobber godt sammen i et konstruktivt arbeidsmiljø. For det andre at
Studentparlamentet er synlig og arbeider godt utad. For det tredje at Studentparlamentets
virksomhet videreutvikles og utvides der det kan være naturlig.
Jeg er overbevist om at jeg vil kunne samarbeide godt med resten av Arbeidsutvalget og bidra til
konstruktivt debattklima i Studentparlamentet. Jeg håper å få muligheten til å jobbe for og med
studentene ved UiT – Norges Arktiske Universitet.

Namn: Haakon Kyrkjebø Nybø
Alder: 20 år
Studieprogram: Statsvitskap, bachelor
Studiestad: Tromsø
Telefon: 91784049
E-post: haaknybo@gmail.com
Med dette ønskjer eg å stille til val som nestleiar av Arbeidsutvalet til
Studentparlamentet ved UiT. Eg har dei siste åra vore sterkt involvert i politisk
aktivitet. Erfaringa strekkjer seg heilt frå AUF i Sogn og Fjordane til AUF i Troms. Her
har eg hatt ulike ansvarsområder der eg både har hatt ansvar for utforming av politikk
og organisasjonsarbeid. Eg har i tillegg vore ordførar i 2 år i Ungdommens bystyre i
Førde. Eg er no klar for nye utfordringar, og er derfor utruleg motivert for å tre inn i
Studentparlamentet sitt arbeidsutval.
Heilt sidan eg høyrde om Studentparlamentet, så visste eg at dette var ein plass eg
hadde lyst å engasjere meg. Det tok ikkje mange månadane for meg på universitet
før eg innsåg at her var det utruleg mykje å ta tak i. Om eg vert vald, så skal eg vere
ei røyst for alle studentar på UiT. Eg har lyst å auke synlegheita til parlamentet, slik
at studentane faktisk veit kva vi gjer på, og at vi gjer ein forskjell. Eg har lyst å
forbetre studiekvardagen til studentane, slik at det skal verte lettare å studere,
spesielt for studentar som har ein jobb eller ein hobby på sida. Eg har lyst å byggje
opp dei studentane som slit, anten akademisk eller med seg sjølve, sånn at UiT vert
det beste universitet i verden, ikkje berre det nordligaste.
Det er berre å ta kontakt om eventuelle spørsmål.

Med vennleg helsing

Haakon Kyrkjebø Nybø

Kandidatpresentasjon
Herman Siggerud
Navn: Herman Siggerud
Alder: 22
Studie: Statsvitenskap
Studiested: Tromsø
E-post: Hermansiggerud@gmail.com
Telefon: 98085660
Verv: Arbeidsutvalget.

Mitt navn er Herman Siggerud og jeg ber om deres stemme og tillit når det skal velges nytt
arbeidsutvalg.
Jeg vil sitte som en uavhengig representant for hele studentparlamentet. Jeg ønsker å best
mulig representere dere uavhengig av hvilken liste du kommer fra. For meg handler dette
om å gjøre en best mulig jobb for studenter ved UiT Norges arktiske universitet, ikke politisk
vinning eller spill.
Min sterkeste side når jeg stiller vil være min erfaring og kjennskap med internasjonale
spørsmål. Jeg henter erfaring med meg fra et år som leder i SAIH Tromsø i tillegg til å ha
sittet et år i SAIHs landsråd. I tillegg har jeg god kjennskap til f. eks. ISU og IAESTE. For
studenter flest ønsker jeg å få flere på utvekslingsopphold og være tydelig på studenters
stemme den satsingen regjeringen og universitet i dag gjør. På den andre siden vil jeg jobbe
med å bringe verden til oss for alle dem som ikke har mulighet til å dra på utveksling.
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.
Med vennlig hilsen, Herman Siggerud.

Kandidatpresentasjon
Marthe Hestenes
Håkonsen
Navn: Marthe Hestenes Håkonsen
Alder: 21
Studieprogram: Statsvitenskap
Studiested: UiT, Norges Arktiske Universitet
Mailadresse: Mha450@post.uit.no
Telefonnummer: +47 900 50 770
Verv: Arbeidsutvalget
Mitt navn er Marthe Hestenes Håkonsen, jeg er en 21 år
gammel jente fra Oslo som startet mitt studie her ved
UiT sommeren 2017. På bare to år har jeg erfart og lært
så utrolig mye nytt og har et ønske om å utvikle meg
videre. Jeg har alltid hatt et stort engasjement for
politikk og å utnytte meg av mulighetene som er for å
kunne påvirke.
Jeg ønsker å stille til arbeidsutvalget for å sørge for at studentene skal bli hørt, tilrettelagt for
og ha en enklest mulig hverdag. Jeg har alltid hatt et stort engasjement når det kommer til
politikken og har hatt verv jeg vil se svært relevante ovenfor stillingen. Studentpolitikken er
noe jeg først fant et engasjement for det siste halvåret, siden den tid har jeg vært heldig nok til
å kunne delta i studentdemokratiet ved UiT og vært en del av delegasjonen fra UiT ved
landsmøtet til Norges studentorganisasjon, som var en fantastisk og lærerik opplevelse!
Som en del av arbeidsutvalget ønsker jeg å arbeide for et bredere kjennskap til
studentdemokratiet ved UiT slik at vi kan øke engasjementet. Det er utrolig viktig at
studentene kjenner til studentparlamentet slik at det er mulig å arbeide for studentenes behov
og interesser. Jeg vil i arbeidsutvalget være en sterk og tydelig stemme. Jeg er flittig, pålitelig
og omgjengelig. Jeg ser det som svært viktig at det er et godt samarbeid innad arbeidsutvalget
og det er noe jeg vil jobbe hardt for.
Jeg er sterkt motivert til å arbeide hardt og vil gjøre en kjempe innsats innad arbeidsutvalget
og håper studentparlamentet gir meg tilliten.
Om spørsmål er det bare å ta kontakt!
Mvh. Marthe Hestenes Håkonsen

Et overordnet mål for universitetet vårt må være at
studiehverdagen for alle studenter skal være så godt
tilrettelagt at vi skal kunne tilegne oss kunnskap av høy
kvalitet i et godt læringsmiljø – uavhengig av hvilken
bakgrunn man har, campus- eller fakultettilhørighet.

JULIA WONG
Kandidat til universitetsstyret
PERSONALIA
• Har en bachelor i Statsvitenskap
fra Universitetet i Stavanger
• Studieprogram:
Master i Peace and Conflict
Transformation (MPCT)
• Fakultet:
HSL
v/ Senter for fredsstudier (CPS)
• Studiested:
Tromsø, Campus Breivika

Med motivasjonen for å arbeide for nettopp dette
målet, ønsker jeg å representere UiT-studentene i
universitetsstyret. Dette er en vært viktig arena vi
studenter har for medvirkning i viktige prosesser for
universitetet. Mitt personlige bidrag vil kunne være et
sterkt engasjement, bred erfaring og representasjon av
flere studentperspektiv.
Som
tilflytter
til
Tromsø
med bakgrunn
fra
studentparlamentet ved Universitet i Stavanger, kan jeg
bidra med et perspektiv utenfra. Mine studier er i et
internasjonalt miljø, hvor flertallet av mine medstudenter
er internasjonale. Dette gjør at jeg i større grad vil kunne
se perspektivet fra internasjonale studenter ved UiT.
Min erfaring er bred – som folkevalgt, tillitsvalgt og fra
studentparlament. Dette har blant annet gitt god
erfaring til å fatte viktige beslutninger i fellesskap med
andre, også i komplekse saker. Dette samspillet mener
jeg gjør meg til en egnet kandidat, og håper på
studentparlamentets tillit til å representere studentene i
et svært viktig organ.

KONTAKTINFORMASJON

RELEVANT ERFARING

Ta gjerne kontakt ved spørsmål!

2018 – 2019 Medlem i studentparlamentet ved UiS
2018 – d.d.

jwo012@uit.no

968 14 789
Facebook.com/julwon

Studenttillitsvalgt v/ senter for fredsstudie

2015 – 2019 Diverse folkevalgte verv på ulike nivå
2012 – d.d.

En rekke organisasjonsverv
Politiske og frivillige organisasjoner
➔ Se LinkedIn for spesifikasjon av erfaring

kandidatpresentasjon

MARIE SIVERTSEN
KONTAKTINFORMASJON
+47 45 12 55 96
msi079@post.uit.no
UTDANNING
2017 – 2020
Bachelor
Samfunnsplanlegging &
kulturforståelse
2016 – 2017
Årsstudium i
psykologi
HJERTESAKER
o Førstesemester-samtaler;
oppfølging av studenter.
Tiltak for studenter som sliter
eller er i ferd med å falle ut
av studiene.
o Open science – publisering
av vitenskapelig arbeid
offentliggjøres!
o Bærekraftsmålene inn i
studiene & større satsing på
klimaforskning

Jeg ønsker med dette å stille til universitetsstyret, på bakgrunn av min erfaring
ved utdanningsinstitusjonen. Fra mitt første år på UiT har jeg vært innom
diverse utvalg og jobbet meg oppover til posisjonen jeg har hatt det siste året
som internasjonalt ansvarlig i arbeidsutvalget i Studentparlamentet her ved
UiT. Jeg kan dermed påstå at jeg kjenner godt til hvordan organisasjonen
fungerer på de ulike nivåene.
Jeg har sittet i utvalg og arbeidsgrupper som lager rapporter som skal
behandles i universitetsstyret og har kjennskap til hva slags saker som kan bli
å komme opp. Jeg vet også hvilket organ jeg kan hente innspill fra studenter i
saker jeg anser som utfordrende å ta stilling til. Her vil jeg selvfølgelig se til de
studentpolitiske organene både i parlamentet og studentutvalgene. Jeg vil
være en klar og tydelig stemme for studentene, og er heller ikke redd for å
være den som spør når noe virker uklart i en slik setting.
Som person er jeg organisert og pliktoppfyllende. Jeg liker utfordringer og
leter som regel etter muligheter som er det - akkurat som dette kandidaturet!
Jeg stiller alltid forberedt (les: kjedelig sakspapirer interesserer meg!), og har
ingen plan med å slutte med det. Jeg er god med å prioritere tiden min og har
det siste året med full stilling i arbeidsutvalget klart å kombinere det med
mine studier.
Jeg håper det nyvalgte studentparlamentet går inn for å velge kandidater som
er mest kvalifisert for posisjonen. Å ha en uavhengig kandidat kan komme alle
lister til gode med tanke på samarbeid, og sette et eksempel for studentene
der ute som ikke har særlig kjennskap til politikk, men allikevel har et ønske å
jobbe for studentenes interesser ☺
Kontakt meg gjerne hvis du har noen spørsmål, eller bare vil bli bedre kjent
med meg! msi079@post.uit.no eller Marie A. Sivertsen på Facebook.

Hilsen Marie Anastasia Sivertsen

o Universell utforming –
tilrettelegging av sitt fysiske
og psykososiale læringsmiljø,
som for eksempel temperatur,
tilgang på strøm i
undervisningslokaler etc.

o Praksis. Praksis. Praksis. Tilby
praksis der det ikke er og
gjøre ordningene bedre for
der det er tilbys.
o Utveksling skal være
forutsigbart.

Mine verv koblet opp mot UiT – Norges arktiske universitet
2019 / 2020 Representant for høyeste studentorgan ved høyskoler og
universitet i Studentenes og Akademikernes Internasjonale
Hjelpefond (SAIH) sitt landsråd
2018 / 2019 Internasjonalt ansvarlig, arbeidsutvalget i Studentparlamentet UiT
2018 / 2019 Studentrepresentant i strategisk utdanningsutvalg (SUV)
2018 / 2019 Utdanningssamarbeidsutvalget: Rapport fra partssammensatt
utvalg om utdanningssamarbeid med arbeidslivet.
2019

Delegat for UiT, landsmøte for norsk studentorganisasjon. Fikk
fremmet og vedtatt egen resolusjon.

2019

Delegat for UiT som medlemslag (SAIH) sitt årsmøte.

2017 / 2018 Leder av Studentutvalget ved Det helsevitenskapelige fakultet.

o Studentlivet må være
fleksibelt – som utvidet
åpningstid på bibliotekene

2018

Arbeidsgruppe, rapport om «Opptaksordning til profesjonsstudiet
og studiemiljø på årsstudiet og bachelorprogrammet».

2016 / 2017 Sekretær i Studentutvalget ved Det helsevitenskapelige fakultet.

o Synlighet! Tillitsvalgte må
alltid, etter min mening,
sørge for å tilgjengeliggjøre
seg for studentene og jobbe
med synligheten i det man
jobber med.

2016 / 2017 Kulltillitsvalgt for årsstudium i psykologi (350 studenter).
2016 / 2017 Leder av faglig komité i Psybert, linjeforeningen til årsstudium,
bachelor & master i psykologi.
2017

Studentrepresentant for den australske delegasjonen ved Det
helsevitenskapelige fakultet, UiT. Formålet med reisen var å
forsterke samarbeidet mellom UiT og University of Melbourne.

Kandidatskjema til universitetsstyret, Ole Even Andreassen
Navn: Ole Even Andreassen
Studie: Økonomi og administrasjon Studiested: Tromsø
Fakultet: BFE

Jeg ønsker med dette å stille til gjenvalg i Universitetsstyret ved UiT Norges Arktiske Universitet. Jeg
har det siste året vært studentrepresentant i Universitetsstyret, og året før var jeg utdannings‐ og
forskningsansvarlig for studentparlamentet. Jeg ønsker å være med å bedre studiehverdagen til alle
studentene ved UiT. Gjennom mitt arbeid som utdannings‐ og forskningsansvarlig har jeg hatt mye
fokus på utdanning og digitalisering de siste årene, og jeg ønsker å være med å bidra til den videre
utvikling for UiT innenfor disse områdene. Jeg har også mer å gi for studentene ved UiT og ønsker å
få muligheten til å jobbe videre for at UiT skal være det beste stedet å være student
Videre ønsker jeg å sette fokus på læringsmiljøet til alle studentene ved universitetet, uavhengig av
hvilket studiested man tilhører. Det er viktig at alle studiestedene til UiT utvikler seg ytterlige og jeg
ønsker å være med å bidra til utviklingen her gjennom mitt engasjement i Universitetsstyret. Jeg har
og mye erfaring på dette feltet gjennom å være leder av Lærngsmiljøutvalget ved UiT
Jeg har gjennom de siste årene vært med å jobbe med strategiske satsningene i de forskjellige
utvalgene ved UiT, samt Universitetsstyret, og gjennom dette arbeidet har jeg blitt kjent med
hvordan universitetet jobber i forhold til saker og satsninger, noe som vil være en stor ressurs for
mitt arbeid i Universitetsstyret.
Det er viktig at studentene har en tydelig stemme i universtetsstyret, og er med på å bestemme
hvilke saker som skal opp på dagorden, samt å sikre at studentene for gjennomslag for sine saker. Jeg
vil være med å sørge for at studentene har en klar og tydelig stemme i det høyeste organet ved UiT
Jeg er en person som er så heldig å ha tilknytning til to studiesteder ved UiT ved at jeg er fra Harstad
men studerer i Tromsø. Jeg har i mine år i studentpolitikken også jobbet med å få en god kontakt
med både Narvik og Alta. Jeg vil fortsatt jobbe for en utvikling på alle studiestedene ved UiT, og jeg
ønsker å være en stemme for absolutt alle studentene ved UiT. Å ha ulike studiesteder ved UiT er
virkelig en berikelse for hele universitet.
Jeg er en person som har mye kunnskaper om prosessene som foregår ved universitetet siden jeg har
sitte i arbeidsutvalget og Universitetstyret. Dette gjør at jeg kan bidra i stor grad for å sikre
studentenes beste interesser i sakene som blir sentrale i det neste perioden.

Jeg har også mye erfaring fra organisasjonsarbeid som vil bidra inn til at jeg kan være delaktig i styre,
samt jobbe sammen med andre styremedlemmer for å få gjennomslag for saker som er viktig for oss
studenter.
Jeg håper dere vil velge meg til den mannlige representanten til Universitetsstyret ved UiT. Jeg vil
jobbe for alle studentene ved UiT, samt sørge for best mulige utdanninger og best mulig læringsmiljø
ved universitetet. Jeg skal være en stemme for studentene inn i Universitetsstyret uavhengig av
studiested eller studieretning.
Dersom du har spørsmål om meg eller mitt kandidatur kan jeg treffes på mobil: 91791830 eller e‐
post: oan036@post.uit.no
Relevante verv
2018‐dd Universitetsstyret ved UiT‐Norges arktiske Universitet
2017‐2018 Utdannings‐ og forskningsansvarlig for Studentparlamentet ved UiT
2017‐2018Arbeidsgruppen for faglig mentorordning ved UiT
2017‐2018 Forskningstrategisk utvalg ved UiT
2017‐2018 Strategisk utdanningsutvalg ved UiT
2017‐dd Forskningsetisk utvalg ved UiT
2018‐dd Leder av Læringsmiljøutvalget ved UiT
2017‐dd Prosjektgruppen for utviklingen av CANVAS

Kandidatpresentasjon – Tonje Nilsen

Studiested: UiT – Norges Arktiske Universitet
Fakultet: Det juridiske fakultet
Jeg ønsker med dette å stille som studentrepresentant i universitetsstyret ved UiT.
Jeg er en 20 år gammel jente fra Storfjord kommune i Nord-Troms som studerer
rettsvitenskap i Tromsø. Jeg har engasjert meg i politisk arbeid siden 2013 og har siden da
hatt en rekke verv i ulike organisasjoner. Jeg har dette studieåret lagt studiene på hylla for å
jobbe fulltid for studentenes beste. Jeg har vært utdannings- og forskningsansvarlig i
arbeidsutvalget til Studentparlamentet, og har derfor fått muligheten til å lære meg mye om
UiT som organisasjon og etablert nettverk i organisasjonen. Jeg har møtt i en rekke styrer og
utvalg, blant annet strategisk forskningsutvalg og strategisk utdanningsutvalg, og blitt godt
kjent med prosess og arbeidsform.
Som student brenner jeg for politisk engasjement blant studenter, og universitetsstyret
vil derfor være en utmerket arena for meg til å bidra til politikkutvikling på et helt nytt nivå.
Som universitetsstyremedlem vil det være viktig for meg å være et talerør for studenter ved
UiT, og vil derfor være opptatt av å lytte til hva studentene mener. Jeg anser det å være
representant i universitetsstyret som en stor mulighet for meg. Dette vil gi meg nye
utfordringer, og gi meg muligheten til å utvikle meg videre. Jeg
samarbeider godt med andre og har bred organisasjonserfaring. Dette vil jeg dra nytte av i
arbeidet som styremedlem.

Jeg er hardtarbeidende, fokusert, engasjert, og en god kandidat for universitetsstyret. Jeg
kommer til å jobbe hardt for å gi studenter en enklere og bedre studiehverdag, og håper derfor
på støtte fra Studentparlamentet.

Kandidatskjema til samskipnadsstyret
Navn: Linn Bruholt
Studie: Biologi, klima og miljø
Studiested: Tromsø
Fakultet: BFE
Jeg ønsker med dette å stille som vara til Samskipnadsstyret.
Jeg ønsker å kunne bidra til at studentene som benytter seg av Samskipnadens tjenester skal få den
beste opplevelsen som mulig. I det siste har det vært økt fokus på studentene sin psykiske helse og
ensomhet, men det er likevel mange som møter hinder når de skal benytte seg av Samskipnadens
tjenester. Jeg vil være en pådriver for at disse studentene skal få den hjelpen de trenger.
Ved spørsmål er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen
Linn Bruholt
Mobil: 98807254
E‐post: linn.bruholt@gmail.com

Kandidatskjema
Navn: Marte Bye Sørnes
Studieretning: Ledelse, innovasjon og marked på
Handelshøgskolen i Tromsø
Mail: marte_bye@hotmail.com
Telefon: 478 24 659
Stiller til: Studentrepresentant i samskipnadsstyret
Studentsamskipnaden setter rammene for at 16.000
studenter skal få en best mulig studietid. Som
studentrepresentant sikrer man at de 16.000
studentene får en stemme. Jeg stiller fordi jeg vet at
min stemme vil bidra til at flest mulig får en best mulig
studietid.
Jeg er 23 år gammel, går tredje året på LIM ved UiT og kommer fra Båtsfjord. Jeg har vært
aktiv i ungdomspolitikken i flere år, og har blant annet vært leder for Vadsø Unge Høyre.
Mine tre år i studentpolitikken gjør at jeg vet hva som er viktig for studentene og min
bakgrunn fra Finnmark gjør at jeg vet utfordringene som følger av distanse, noe
samskipnaden må forholde seg til grunnet aktivitet på flere campuser. I tillegg har jeg vært
vararepresentant i samskipnadsstyret i et år, vært med på flere møter og kjenner dermed
styret og organisasjonen godt. Jeg ønsker derfor å være med videre som fast representant.
Som studentrepresentant i det øverste organet i studentsamskipnaden vil jeg jobbe for
bedre kantinetilbud, økt fokus på psykisk helse og jeg vil sikre at studentenes stemme blir
hørt i viktige saker. Jeg vil være en aktiv pådriver for at dere i studentparlamentet kan ta
kontakt med meg dersom dere vil at vi skal jobbe for noe. På samme måte vil det være viktig
for meg at vanlige studenter også kan ta kontakt.
Om det er spørsmål, så er det bare å ta kontakt.
Med vennlig hilsen
Marte Bye Sørnes

Kandidatpresentasjon
Navn

Martine Tennholm

Alder

21 år

Studie

Rettsvitenskap, Tromsø

Kontakt

mte017@post.uit.no

Jeg ønsker å stille som vara til Samskipnadsstyret.
Den siste perioden har jeg innehatt vervet som nestleder og velferdsansvarlig i
Studentparlamentet. Det har vært utrolig lærerikt å jobbe med studentpolitikk på heltid
i praksis. Jeg har fått deltatt på en rekke ulike møter og utvalg, der jeg har fått oppleve
forskjellige nivå og sider ved universitetet. Særlig interessant har mitt arbeid som
velferdsansvarlig vært. Der har jeg fått samarbeide tett med Samskipnaden på flere
områder. Det være seg bolig, helse, studentliv og AnsvarsFull. Sistnevnte er
Studentparlamentets eget prosjekt, som jeg er så heldig å få bidra til videreføringen av.
I mitt møte med Samskipnaden har jeg fått oppleve deres uvurderlige arbeid for
studentene. Dette betydningsfulle bidraget til studentene, er noe jeg ønsker å ta en del
av. Jeg ønsker å bidra enda mer til en bedre og enklere hverdag for studenter flest.

Relevante verv
2017 – d.d.

Representant i Studentprestrådet

2017 – 2018

Vara til forskningsetisk utvalg

2018 – d.d.

Representant i universitetets priskomite

2018 – 2019

Representant i universitetets fondsstyre

2018 – 2019

Nestleder og velferdsansvarlig i Studentparlamentets Arbeidsutvalg

2018 – 2019

Leder styringsgruppa til AnsvarsFull

2018

Representant i arbeidsgruppe for vurdering av styring, ledelse og
medvirkning ved institutter og sentre

Kandidatskjema
Jeg heter Vetle Langedahl og vil med dette stille
til gjenvalg som styrerepresentant i Norges
arktiske studentsamskipnad.
Jeg er 22 år gammel, kommer opprinnelig fra
Finnmark og studerer rettsvitenskap på 4.
avdeling.
Etter to år i styret, hvorav det siste året som
styreleder, kjenner jeg meg mer motivert enn
noensinne til å fortsette jobben for bedre
studentvelferd for alle studenter på UiT – Norges
arktiske universitet.
Min erfaring er allsidig, med bakgrunn som representant i studentparlamentet, Hammerfest
kommunestyre og Finnmark fylkesting, i tillegg til de to siste årene i studentsamskipnaden.
Det siste året har vi påbegynt utrolig mange prosjekter i studentsamskipnadens styre. Vi skal
bygge studentboliger i Harstad, Tromsø og på Svalbard, vi jobber med innovasjon og vi
jobber med hver eneste dag med å oppfylle vårt motto «For studenten». Dette er prosjekter
jeg veldig gjerne ønsker å få jobbe videre med og fullføre de neste årene.
Som representant i studentsamskipnaden er det viktig å jobbe tett opp mot
studentparlamentet. De siste to årene har jeg møtt på nesten hvert eneste
studentparlamentsmøte. Både for å orientere om hva vi har gjort siden sist, men også for å
ta pulsen på studentdemokratiet. Dette ønsker jeg i aller høyeste grad å fortsette med i
neste periode.
Jeg er hardtarbeidende og streber etter å være en opplyst og tilgjengelig
studentrepresentant i samskipnadens styre. Det er viktig for meg at både medlemmer av
studentparlamentet og vanlige studenter skal kunne komme til meg og snakke om hva
samskipnaden gjør for dem og hva vi kan bli bedre på.
Jeg håper at studentparlamentet gir meg tillit til å fortsette i styret i Norges arktiske
studentsamskipnad. Det vil i så fall være den største ære å få representere studentene ved
UiT – Norges arktiske universitet i samskipnadsstyret i to år til.
På grunn av eksamen kan jeg dessverre ikke stille på årets sofaprat. Håper likevel sofapraten
blir en suksess. Jeg vil kunne svare på alle spørsmål studentparlamentets medlemmer har på
konstituerende møte 9. mai.

