
Valgkomiteen innstillinger

Valgkomiteen har i år bestått av: Tonje Tøhaug, Nora Sørli og Anniken Furholt Andersen.

Valgkomiteens arbeid har vært greit å gjøre, søknadene var gode og vi avholdt intervju hvor alle

kandidater fikk nok tid til å svare på spørsmål samt spørre sine egne om de hadde det.  To av de tre

som satt i valgkomiteen valgte å trekke seg i november, Nora og Tonje ble valgt inn på suppleringsvalg

under studentting 3.

På tross av dette har det ikke blitt innstilt et fullt styre, hvor arrangementsansvarlig og nestleder i

Fadderperioden mangler, samt leder, nestleder, økonomiansvarlig, markedsansvarlig,

informasjonsansvarlig, arrangementsansvarlig (fag og idrett) og revysjef i UKA.

Leder Fadderperioden

Valgkominteen har valgt å enstemmig innstille Egill Enoksen til leder i Fadderperioden.

Egill beskriver seg selv som tålmodig og løsningsorientert, noe vi i valgkomiteen mener er gode

egenskaper for en leder. Under intervjuet hadde Egill gode tanker om hva en god leder er. Han

kom i tillegg med gode eksempler på hvordan man kan løse ulike utfordringer, som

kommunikasjon og konflikter. I tillegg har Egill relevant erfaring med å jobbe i sosiale grupper.

Helhetsinntrykket av Egill er at han passer godt til leder til Fadderperioden.

Frivillighetskoordinator Fadderperioden

Valgkominteen har valgt å enstemmig innstille Sepideh Zamanian Fardshahri til

Frivillighetskoordinator i Fadderperioden.

Sepideh beskriver seg selv som engasjert og en som liker å ha innblikk i det som skjer, dette  er noe

vi i valgkomiteen mener vil komme godt med i en rolle som frivillighetskoordinator. Under

intervjuet fortalte hun om viktigheten med god informasjonsflyt og  kom med flere gode ideer til

hvordan man kan få det til. I tillegg kan Sepideh kan ha flere baller i luften noe som er en god

egenskap for en frivillighetskoordinator. Helhetsinntrykket av Sepideh er at hun passer godt til

vervet som frivillighetskoordinator til Fadderperioden.



Avsluttningsansvarlig Fadderperioden

Valgkominteen har valgt å enstemmig innstille Kevin Andre Dypfest til Avsluttningsansvarlig i

Fadderperioden.

Kevin går Journalistikk 2. året. Gjennom søknad og intervju fremstår det at Kevin har mange

gode ideer for avsluttningsfesten og har et stort ønske å gjøre det beste ut av det. Han har flere

erfaringer fra engasjement som kommer godt med. Kevin beskriver seg selv som en lagspiller,

hvor han ønsker å fokusere på lagpresentasjon fremfor egen presentasjon og ser positivt på

utfordringer. Noe vi i valgkomiteen mener er gode egenskaper for dette vervet.

Helhetsinntrykket av Kevin er at han passer godt til avsluttningsansvarlig til Fadderperioden.

Markedsansvarlig Fadderperioden

Vi i valgkomiteen har enstemnig valgt å innstille Elias Myhra Flores til markedsansvarlig i

Fadderperioden.

Elias går 2. året internasjonale relasjoner, gjennom søknad og intervju fremstår han som  en

med mange gode ideer for å skape gode tilbud for studenter, og bygge nettverk med ulike

bedrifter i Bodø, hvor han ønsker å legge vekt på bedrifter i byen. Han beskriver seg selv som

sosial, fleksibel og imøtekommende. Elias har tidligere erfaring fra engasjement miljøet, dette

mener valgkomiteen er relevant erfaring for dette vervet.  Helhetsinntrykket av Elias er at han

passer godt til markedsansvarlig til Fadderperioden



Informasjonsansvarlig Fadderperioden

Valgkomiteen har valgt å enstemmig innstille Melissa Ipek Frantzen som informasjonsansvarlig til

Fadderperioden.

Melissa går 1.året på journalistikk, gjennom både søknaden og intervjuet viser Melissa at hun

har mange gode ideer til hvordan hun ønsker å fremme Fadderperioden. Melissa vil at alle skal

føle seg inkludert i Fadderperioden, og ønsker med dette sette lys på det alkoholfrie rundt

denne perioden. Hun beskriver seg selv som omsorgsfull, engasjert og kreativ, disse kvalitetene

er noe vi i valgkomiteen mener vil komme til god nytte som informasjonsansvarlig.

Helhetsinntrykket av Melissa er at hun passer godt som informasjonsansvarlig til

Fadderperioden.

Arrangementansvarlig for fest og arrangement UKA

Vi i valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Sigrid Sætre til arrangementsansvarlig for fest og

arrangement til UKA.

Sigrid går 2. året barnehagelærer. Gjennom søknad og intervju viser hun gode ideer for

arrangementer som kan bli arrangert, hun vurderer utveksling til høsten, men kommer med

gode alternativer til andre måter å kommunisere med styre på og andre aktuelle aktører. Hun

beskriver seg selv som en som jobber på, stiller opp når hun kan og gjør oppgaver så fort hun

kan, hun utsetter ikke oppgaver. Helhetsinntrykket over Sigrid er at hun passer godt til

Arrangementsansvarlig for fest og arrangement i UKA.

Lykke til! 😃


