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Valgkomiteens innstilling 
 

Valgkomiteens arbeid og prosess 

Vi i valgkomiteen har laget en innstilling på kandidater til følgende organer og utvalg: 

• Arbeidsutvalget (AU) 

• Medlemmer til kontrollkomiteen (KK) 

• Styret til Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN-styret)  

• Styreleder til styret til Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN-styret) 

  

I fire uker har vi i valgkomiteen prøvd å finne og vurdere kandidatene til vervene som vi skal 

innstille på. Vår innstilling er basert på studentenes og organisasjonens behov. Vi har lagt 

følgende generelle kriterier til grunn for alle verv: kunnskap om vervet og organisasjonen, 

handlingskompetanse, samarbeidsevner og evner til å se saker og/eller organisasjonen i et 

større perspektiv. Kandidatene har blitt vurdert på disse måtene: kandidatskjema, 

caseoppgaver og intervju. 

Komiteen retter en stor takk til alle kandidatene som har stilt til verv og håper erfaringen har 

vært til god læring for alle. Vi håper at alle kandidatene som viser sitt engasjement for 

studentene blir ivaretatt, og fulgt opp, også etter at semestermøtet har gjennomført valget. Vi 

vil også takke de som har tipset valgkomiteen om mulige kandidater. Dette har vært til stor 

hjelp for oss.  

 

Valgkomiteen ønsker alle et godt valg! 

 

Valgkomiteen 2023: 

Even Haug (leder) 

Håvard Moa 

Linn Margrete Ellingsen 
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Arbeidsutvalget 

 

Studentleder 
 

Valgkomiteen innstiller Harald Bolstad Evensen som studentleder.  

Harald studerer IT og informasjonssystemer ved campus Vestfold, men for skoleåret 2022/23 er 

han frikjøpt fra studiene sine for å sitte som Studentleder i arbeidsutvalget i 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Han syntes tiden som studentleder har gått fort, og stiller 

derfor til gjenvalg en periode til. Harald brenner for studentengasjementet ved USN og kan 

bidra til kontinuitet både for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge og USN. Harald har gjennom 

sitt verv opprettet god kontakt med ledelsen av USN. Ved at Harald forblir kontaktpersonen vår 

inn i USN-ledelsen i forbindelse med et skifte av rektor, kan dette sørge for at 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge sine saker kommer frem til lyttende ører. Til tross for at 

Harald representerer mange studenter, ønsker han gjerne å lytte og slå av en prat med hver 

enkelt. For at studentdemokratiet skal fungere, så må også arbeidsutvalget fungere internt. Ved 

å allerede ha sittet en periode, reflekterer Harald godt over hva som fungerer i arbeidsutvalget i 

dag, men vil også stille de kravene som trengs. Med Harald som studentleder får vi en leder 

som sikrer studentdemokratiet kontinuitet, men som også vil bidra til endringene som fører til 

at studentdemokratiet skal forbli relevant, viktig og synlig blant studentene. 

 

Politisk nestleder 

 

Valgkomiteen innstiller Nora Rymoen Houidi som politisk nestleder. 

Nora studerer statsvitenskap ved campus Drammen, men er frikjøpt fra studiene sine for å sitte 

som politisk nestleder i Arbeidsutvalget skoleåret 2022/23. Nora stiller til gjenvalg som politisk 

nestleder, med bred kunnskap om Studentdemokratiet i Sørøst-Norge og hva rollen som 

politisk nestleder innebærer. Hun viser en tydelig forståelse om hvordan organisasjonen 

fungerer, og hvordan sakene kan behandles i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge, og kan gjerne 

involvere alle studentene når det er nødvendig. I denne rollen har hun fått til mye, men hun vil 

gjerne gjøre mer og har en plan for det. Hennes store kampsak er å gjenopprette internasjonal 

komite. Hun er en person som er veldig fleksibel når hun jobber, som kommer godt med når 

man jobber tett i arbeidsutvalget. Nora Rymoen Houidi vil bli en viktig støttespiller for 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge og studentleder. 
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Organisatorisk nestleder 

 

Valgkomiteen innstiller Sara Halima Habib Wang som organisatorisk nestleder. 

Sara har tidligere erfaring innen medier og kommunikasjon og sitter for tiden som leder av 

kommunikasjonsansvarligkomiteen. Denne erfaringen vil gi kandidaten godt utbytte i nytt verv. 

Sara brenner for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge i Sørøst-Norges synlighet og ønsker å øke 

Arbeidsutvalgets synlighet og tilgjengelighet ovenfor campusstyrene. Sara har vært en 

bidragsyter til arrangementer for studenter, og ønsker å jobbe litt ekstra for de internasjonale 

studentene og studentenes psykiske helse. Sara tør å stå i studentene sine meninger og ønsker 

studentenes beste til enhver tid. Hun viser gode strategiske evner for hvordan man kan nå ut til 

studentene og sørge for mer engasjement blant studentene, selv om hun er tydelig på 

viktigheten av campusstyrenes selvbestemmelse og medvirkning. 

 

Kontrollkomitemedlem 

 

Valgkomiteen innstiller Mia Elise Raaen som medlem av kontrollkomiteen. 

Mia Raaen er Organisatorisk Nestleder i arbeidsutvalget i dags dato. Mia har vært sentral i 

dannelsen av dagens vedtekter og er godt kjent med Studentdemokratiet i Sørøst-Norges 

øvrige dokumenter. Hun ser viktigheten av en fungerende kontrollkomite og ønsker å sørge for 

at kontrollkomiteen kan være en rolle som skal være mer tilgjengelig for organisasjonen. For at 

kontrollkomiteen skal fungere, må også samarbeide innad i kontrollkomiteen fungere. Mia ser 

viktigheten av dette. Derfor mener vi at Mia Elise Raaen vil være en viktig del av en fungerende 

kontrollkomite. 

 

Valgkomiteen innstiller Aurora Anniken Bonacucina som medlem av kontrollkomiteen. 

Aurora er for tiden campusleder Vestfold og studerer grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn 

ved samme campus. Aurora har et skarpt øye for feil i dokumenter, med dette ser vi også at 

hun fort kan oppdage ikke realiserbare endringer i organisasjonen. Hun er ikke redd for å si 

imot om det er noe som strider med det som allerede står og viser god forståelse av nåværende 

styringsdokumenter. Som campusleder vet hun allerede litt om når og hvordan medlemmer av 

kontrollkomiteen jobber.  
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Styremedlem til studentskipnaden (SSN) 
 

Valgkomiteen innstiller Bård Wallace Årsteinvåg som styremedlem til studentskipnaden (SSN) 

Bård er for tiden studentrådsleder ved campus Vestfold, og er blitt gjenvalgt igjen etter årets 

valg. Vervet som studentrådsleder har gitt mye han mye verdifull erfaring som kan med seg i 

vervet som styremedlem i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. Bård ønsker å ta i et tak for 

studentene, og er godt kjent med saksoppfølging fra tidligere verv. Han ønsker å bidra til at 

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge informasjon skal nå ut til alle studentene, noe som kan 

forbedres per dags dato. Han ønsker også å skape mer sosialt rundt studentene. Bård er en 

engasjert student og har overbevist valgkomitéen at han har egenskapene til å representere 

studentene inn i studentskipnadsstyret.  

 

Styreleder til studentskipnaden (SSN) 
 

Valgkomiteen innstiller Reidar Emil Skoglund-Jørgensen som styreleder av studentskipnaden, 

og derfor også som styremedlem i studentskipnaden. 

Reidar er 42 år og studerer næringsmaster i regnskap og revisjon ved campus Vestfold. Reidar 

har sittet i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge i Sørøst-Norge styret i 1,5 år og også hatt 

vervet som styreleder i samme tidsrom. Reidar kan bidra til kompetanseoverføring og 

kontinuitet til vervet. Reidar er tydelig og frittalende. Han er ikke redd for å snakke mot 

administrasjonen og gjøre seg forstått ovenfor styret. Reidar viser også til at han vil få gjennom 

saker som er viktige for studentenes velvære. Hvordan saker behandles er noe han har god 

oversikt over som sittende styreleder, og kan være en ressurs for de andre 

studentstyremedlemmene i studentskipnaden. I studentskipnadsstyret er det viktig at alle sider 

og stemmer skal bli hørt, noe Reidar mener er noe av det viktigste. Dette er viktig for at 

studentenes meninger skal bli representert i styret.  Reidar Emil Skoglund-Jørgensen viser at 

han har gode egenskaper for å kjempe for studentene stemme i studentskipandsstyret. 
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