
Innstilling verv og utvalg Studentorganisasjonen Nord 

Under er innstillingen satt sammen av Valgkomiteen. Etter nøye diskusjon og 

frem og tilbake er vi enstemmig enig om innstillingen og setter vår lit til 

kandidatene. Vi i valgkomiteen er fornøyde med kandidatene og tror at både 

tidligere og nye studentaktive vil gjøre en utmerket jobb i verv og utvalg. ¨ 

Universitetsstyret 

1. Chanice Sørlie Johansen 

2. Håvard Dragland 

Både Chanice og Håvard har lang erfaring innenfor studentpolitikken og 

verv/utvalg. De tar med seg denne lange erfaringen inn i toppen av 

universitetet. Vi i valgkomiteen setter vår lit til to av de dyktigste studentaktive 

ved universitetet. 

 Vara 

1. Hilde Vågan 

 

 

Styret i Studentinord 

1- INGEN INNSTILLING 

Leder av Studentorganisasjonen Nord anbefaler at valget utgår, og at det gjøres 

en prosess i etterkant av årsmøtet i samarbeid med Studentinord.  

 

SEA-EU 

1. 1år Edward Glorud Sween 

2. 2år 

Edward har lang erfaring innenfor studentpolitikken, og tar med seg erfaring og 

kunnskap fra utveksling inn i vervet. Vi i valgkomiteen velger å enstemmig 

instille Edward Glorud Sween i SEA-EU vervet. 

 



Utdanningsutvalget 

1. Edward Glorud Sween 

2. Pål Inge Johansen 

3. Ninja Kristiansen 

4. Emma-Marie Kaspersen Dahl 

5.  

Valgkomiteen velger å enstemmig innstille kandidatene over i 

Utdanningsutvalget. Vi mener at kandidatene har vist gode egenskaper og 

sterke personligheter som vil komme til nytte i vervet. 

 

Læringsmiljø 

1. Marie Vestad 

2. Lina  

3. Ninja Kristiansen 

4. Kevin Andre Dybfest Jørgensen 

5. Julie Svarthaugen 

Valgkomiteen velger å enstemmig innstille kandidatene over i 

Læringsmiljøutvalget. Valgkomiteen mener at kandidatene vil gjøre en god jobb 

i utvalget, og vil gjennom arbeidet kunne forbedre studentenes hverdag. ¨ 

 

Internasjonalt utvalg 

1. Yun Victoria Imislund 

2. Anna-Viktoria  Bjørsvik 

3. Md Asif Islam Shuvo (Vara) 
Kandidatene har lang erfaring med verv og utvalg, og har 2 års erfaring 

fra utvalget fra før. Dette gjør at vi i valgkomiteen enstemmig innstiller 

kandidatene i enda en periode, og tror at de vil videre fortsette det gode 

arbeidet i utvalget.  

 

 



Nemnda for studentsaker 

1. Stine Sæthre 

2. Marie Vestad 
Begge kandidatene har vist egnede egenskaper og erfaring, og vil kunne 

gjøre en utmerket jobb i nemnda. Valgkomiteen enstemmig innstiller 

kandidatene i nemnda. 

 

Skikkethetsnemnda 

1. Vilde Gjevestad 

2. Sindre Myrseth Kolstad 
Begge kandidatene har erfaring fra tidligere. Videre går de også begge 

utdanninger som er sterkt knyttet til Skikkethetsvurderinger. 

Valgkomiteen enstemmig innstiller kandidatene til nemnda.  

 

Ansettelsesutvalget 

1. Anniken Furholt Andersen 

Anniken imponerte under intervjuene, og har vist til lang erfaring fra blant 

annet INTER og YATA. Vi i valgkomiteen enstemmig innstiller Anniken i vervet, 

med god tro på at Ansettelsesutvalget er i gode hender.  

 

Likestillings-, mangfold- og inkluderingsutvalget 

1. Erik Høydalsvik 

2. Dejin Araz Saeed 

Både Erik og Dejin viste til stor omsorg og engasjement for likestilling ved 

universitetet. Vi i valgkomiteen enstemmig innstiller dem begge utvalget.  


