
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.  

Økonomiansvarlig vervet, står åpent, ettersom at den  innstilte trakk sitt kandidatur. 

 

 

Leder  

Valgkominteen har valgt å innstille Magnus Haugen til leder i SOB. 

 

Magnus har vært engasjert i Bodø i 2 år og føler at neste steg er ledervervet i SOB. Magnus 

har selv tanker om hva han ønsker å jobbe med som leder av SOB. Magnus beskriver seg selv 

som en utgående person som er lett å snakke med. Under intervjuet reflekterte han godt over 

hva han tenker det er viktig en leder av SOB innad og utad i styre. Magnus har har vært 

nestleder i HHS, og den erfaringen han har fra dette mener valgkomiteen vil komme god med 

i et lederverv i SOB. Valgkomiteen mener at Magnus har stor potensial for å bli en god leder 

av som. Helhetsinntrykket av Magnus er at han passer godt til leder i SOB 

 

 

 

Nestleder  

Valgkominteen har valgt å innstille Karoline  Biendl  til nestleder i SOB. 

 

Karoline har tidligere erfaring engasjement miljøet i Bodø, blant annet et nestleder verv i Puls. 

Karoline viser stor interesse for det studentpolitiske og en stor glede over engasjement. 

Karoline beskriver seg selv som som positiv og en som liker ansvar. Gjennom intervjue 

reflekterte henne godt om utfordringer i et nestleder verv, spesielt med hvordan hun kan 

balansere et nestleder verv med praksis. Dette er noe valgkomiteen mener er gode kvaliteter 

til en nestleder. Helhetsinntrykket av Karoline er at hun passer godt til nestleder i SOB. 

 

 

 

 

 



Fag-og læringsmiljøansvarlig  

Valgkominteen har valgt å innstille Per Sverre Remen Singstad  til Fag-og læringsmiljøansvarlig i 

SOB. 

 

Per Sverre har vært engasjert tidligere i Bodø, men tatt seg litt mindre verv i det siste året. 

Per Sverre. Gjennom sitt verv utdanningsutvalget har han blir mer interessert i den faglige 

kvaliteten til studenter her i Bodø. Per Sverre beskriver seg selv som en god lagspiller og en 

som ønsker å bidra. Per Sverre framstår for valgkomiteen som en med stort engasjement for 

studenter, noe valgkomiteen mener er viktig i en fag- og læringsmiljøansvarlig. 

Helhetsinntrykket av Per Sverre er at han passer godt til fag- og læringsmiljøansvarlig i SOB. 

 

 

Marked og informasjonsansvarlig  

Valgkomiteen har valgt å innstille Emma Østvik til marked-og informasjonsansvarlig  i SOB. 

 

Emma går 2. klasse sykepleie og har erfaring fra vervet fra et annet styre. liker å være 

kreativ, liker å tilby studentene en bedre hverdag. Emma beskriver seg som positiv og har 

pågangsmot, er en pådriver. Hun lar seg ikke lett stresse, men liker godt  å sammarbeide i 

grupper og er generell hjelpsom. Har gode refleksjon for hvordan hun kan spre 

informasjon. Helhetsinntrykket av Emma  er at hun passer godt til marked- og 

informasjonsansvarlig i SOB. 

 

 

 

Velferdsansvarlig  

Valgkominteen har valgt å innstille Vilde Gjevestad til velferdsansvarlig i SOB. 

 

Vilde går førsteåret lektor i samfunnsfag og historie. Hun sitter per dagsdato i dette vervet, 

ved hjelp av søknad og intervju viser hun flere positive og sterke sider ved seg selv, om 

hvorfor hun har stilt til gjenvalg. Under intervjuet tar hun opp gode refleksjoner rundt vervet 

og hva hun ønsker å by på. Vilde vil beskrive seg selv som hjelpsom, tålmodig og omtenksom, 

dette er noe vi i valgkomiteen mener er gode kvaliteter hos en velferdsansvarlig. 

Helhetsinntrykket av Vilde  er at hun passer godt til velferdsansvarlig i SOB. 

 



Økonomiansvarlig  

Valgkomiteen har valgt å ikke innstille noen kandidater til vervet 

Lykke til!      


