Innstillinger av Hovedstyret i Studentunionen 2021
Leder – Kristoffer Myklebust
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Kristoffer som leder av Studentunionen 2021. Han har
en unik evne til å tenke strategisk, og har en klar visjon for fremtiden til Studentunionen. Han
fremstår trygg på seg selv, og er ikke redd for å være ansikt utad eksternt. Det er særlig
positivt at Kristoffer er kjent med hvordan organisasjonen fungerer slik at han kan skape
gjennomslag fra start av tiltredelse. I tillegg til faglig og praktisk bakgrunn har Kristoffer også
et stort engasjement og indre motivasjon for vervet. Han er løsningsorientert og er god på
formidling av budskap. Gjennomslag fra tidligere verv gjør at valgkomiteen har tro på at han
kan fronte studentenes stemme og bidra til nasjonalisering av Studentunionen. Valgkomiteen
mener han er egnet til å jobbe med organisasjonen i en tydelig retning med sterke ambisjoner.
Organisatorisk nestleder – Aleksandra H. Langsø
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Aleksandra som organisatorisk nestleder for
Studentunionen 2021. Hun besitter erfaringer urealiserte visjoner fra et unntaksår som hun har
et sterkt ønske om å gjennomføre. Hun har en faglig og praktisk bakgrunn som valgkomiteen
ser på som en styrke for Studentunionen det kommende året. Hun har gode refleksjoner om
lederskap, og viser egenskaper som tilsier at hun kan tre inn i leders rolle ved behov.
Valgkomiteen lot seg imponere av hennes tydelige engasjement, ambisjonsnivå og
rolleforståelse. Utstrålingen hennes viste valgkomiteen en gledesspreder med en sterk
formidlingsevne. I tillegg til personlig egenhet har Aleksandra vist komiteen at hun har tanker
og ideer angående hva Studentunionen er og kan være for fremtiden. Hun har vist et høyt nivå
på både selvinnsikt, ærlighet og refleksjon som valgkomiteen ser på som viktige egenskaper
hos en organisatorisk nestleder.
Politisk nestleder – Andrine Breiner Johansen
Valgkomiteen mener at Andrine vil med sin politiske bakgrunn og sine organisatoriske
egenskaper være et trygt valg for å skape engasjement rundt politikk i Studentunionen Oslo.
Andrine har gode refleksjoner og ideer om hvordan hun vil utvikle organisasjonen mot å
engasjere studentene og være med på å gjøre Studentunionen Oslo til en organisasjon til å
regne med. Hun har en tydelig stemme og har under intervjuprosessen kommet med konkrete
forslag for hvordan hun ønsker å strukturere politiske dokumenter og har en plan for å få
gjennomslag for politikken. Videre opplever valgkomiteen at Andrine har gode

lederegenskaper, som gjør henne egnet til å steppe inn for leder ved behov. Hun fremstår som
svært strukturert, kunnskapsrik og engasjert, som er egenskaper valgkomiteen ser på som
særlig viktig hos en politisk nestleder.
HR-ansvarlig – Martine Wiese Ringsrød
Valgkomiteen innstiller på Martine som HR-ansvarlig i Hovedstyret i 2021. Hun imponerte
valgkomiteen med sin fagkunnskap og hennes engasjement. Vi har full tro på at Martines
personlige kvaliteter og faglige bredde bidrar til å gjøre HR-rollen til en trygg og tillitsfull
pilar. Martine har gode refleksjoner og ideer om hvordan hun vil tre inn i vervet. Hun fremstår
som svært tilpasningsdyktig og faglig sterk, noe som gjør hun egnet til å samarbeide med
resten av Hovedstyret. Videre opplever valgkomiteen henne som en person som evner å se de
rundt seg og motivere andre til å yte sitt beste, en egenskap valgkomiteen ser på som særlig
viktig hos en HR-ansvarlig. Ærlighet, godhet og pålitelighet er kvaliteter valgkomiteen
opplever fra Martine, og derfor har vi troen på at hun kan være et godt valg.

