Navn: Ragnhild Marie U. Jacobsen
Studieprogram: Produktutvikling og Produksjon 5-årig
master, 3. klasse
Studieby: Trondheim
Stiller til: Fakultetstillitsvalgt (FTV)
Beskriv deg selv med tre ord: Positivt, engasjert,
pålitelig
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes
stemme:
Hei, jeg heter Ragnhild, er 23 år gammel og går 3. året på Produktutvikling og
Produksjon. Jeg er ei blid og sosial jente som har vært aktiv i studentmiljøet helt
siden jeg startet på NTNU. Gjennom erfaring som blant annet linjeforeningsleder har
jeg hatt en fin mulighet til å jobbe for mine medstudenter og har lært at det er noe jeg
virkelig trives med å gjøre. Jeg stiller derfor til valg av fakultetstillitsvalgt for å få
muligheten til å fortsette med dette. Stem på meg hvis du ønsker noen som er
engasjert i interessene til sine medstudenter og som vil jobbe for at de skal ha den
beste hverdagen som mulig!

Navn: Daniel Andreas Monsen Gløsen
Studieprogram: Energi- og miljø, 5-årig master, 4.
klasse
Studieby: Trondheim
Stiller til: Instituttillitsvalgt (ITV)
Beskriv deg selv med tre ord: Imøtekommende,
positiv nordlending
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes
stemme:
Heisann! Jeg heter Daniel og vil gjerne bli instituttillitsvalgt.
Jeg har vært referansegruppemedlem i flere fag, og kjenner at det er givende å kunne være
med på å gi tilbakemeldinger til foreleserne og forme fagene på NTNU. I det ene faget jeg
var referansegruppemedlem i, støtte vi på en del problemer med foreleseren. Det var
vanskelig for oss å finne en løsning, men da var det veldig godt å ha ITV-ene tilgjengelige.
Det var da jeg forstod at jobben ITV-ene gjør er veldig viktig og at de kan gjøre en forskjell.
Hvis jeg blir valgt til ITV, vil jeg være med på å øke synligheten og tilgjengeligheten, slik at
flere får sjansen til å benytte seg av oss, og at vi blir et naturlig sted å henvende seg til.
Jeg ønsker at forelesningene og studiemiljøet skal bli bedre, men hva mine personlige
ønsker er, er ikke det viktigste. Det viktigste for meg er at alle deres ønsker og innspill blir
hørt, og at vi sammen kommer fram til gode løsninger som gagner alle.
Litt mer om meg selv:
På fritiden synger jeg i Høystemt og Trondhjems Studentersangforening. Jeg er
baksidakontakt (tillitsvalgt) i studentersangforeningen, og har tidligere vært leder i
Høystemt. Gjennom disse vervene har jeg blitt vant til å diskutere og ta opp vanskelige
temaer.
I tillegg danser jeg swing med NTNUI, liker å fotografere og å lage mat. Jeg kunne ikke levd
uten mat.

Navn: Henriette Skaret Kjos-Hanssen
Studieprogram: Energi og Miljø (2-årig master), 4. klasse
Studieby: Trondheim
Stiller til: Instituttillitsvalgt (ITV)
Beskriv deg selv med tre ord: Sprudlende, engasjert,
positiv
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes
stemme:
Jeg er en trivelig og ekstrovert gladjente som er vant til å
ta ansvar og lederroller I diverse situasjoner. Som leder,
(moder jord) for pikestrøm føler jeg og at jeg er godt rustet
for denne stillingen. I og med at jeg går 2-årig master selv
vil jeg jobber for at alle studentene blir sett og har det best mulig på skolen. Jeg tror
jeg kunne bidratt meget positivt til stillingen som ITV og gleder meg til å hjelpe alle
mine medstudenter.

Navn: Magnus Dale Johnsen
Studieprogram: Produktutvikling og produksjon, 5-årig
master, 3. klasse
Studieby: Trondheim
Stiller til: Instituttillitsvalgt (ITV)
Beskriv deg selv med tre ord: Ærlig, engasjert,
konstruktiv.
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes
stemme:
Jeg er en åpen og omtenksom person som bryr meg om
mine medstudenters velvære og rettigheter. Som ITV vil jeg alltid være tilgjengelig
og lytte på alle som tar kontakt med meg. Ingen saker er for små eller for store, alle
skal bli hørt.

Navn: Thea Maurtvedt
Studieprogram: Produktutvikling og produksjon, 5-årig
master, 1. klasse
Studieby: Trondheim
Stiller til: Instituttillitsvalgt (ITV)
Beskriv deg selv med tre ord: Utadvendt, ærlig og engasjert
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes
stemme:
Er en aktiv jente som har klare meninger, og har lyst til å jobbe
for at studenter skal få meningene sine hørt. Ønsker hjelpe
mine medstudenter med ulike problemer knyttet til studier,
håper å kunne være en person som andre synes det er lett å
snakke med.

Navn: Bendik Standal Frantzen
Studieprogram: Geologi, 2. klasse
Studieby: Trondheim
Stiller til: Instituttillitsvalgt (ITV)
Beskriv deg selv med tre ord: Engasjert, hjelpsom,
inkluderende.
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes
stemme:
Hei, mitt navn er Bendik.
Jeg er 23 år og kommer fra Malvik i Trøndelag og går 2.
året Geologi.
Jeg har sittet som KTV for Geologi i 2 år nå og har fått god
erfaring. Jeg har likt vervet godt, og det å kunne fortsette å
bidra på et høyere nivå som ITV er noe jeg har et ønske
om.

Navn: Karina Stampa-Johannsen
Studieprogram: Geologi, 1. klasse
Studieby: Trondheim
Stiller til: Instituttillitsvalgt (ITV)
Beskriv deg selv med tre ord: Blid, engasjert, pliktoppfyllende
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme:
Jeg er ei engasjert jente som er usunt glad i verv, møter og frivillighet. Stem på meg
og jeg skal gjøre mitt beste for å representere dere geologistudenter og ta med kake
til alle KTV-møtene :)

Navn: Ingvild Håland
Studieprogram: Bygg bachelor, 1. klasse
Studieby: Trondheim
Stiller til: Instituttillitsvalgt (ITV)
Beskriv deg selv med tre ord: Ressurssterk, sosial og
engasjert.
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes
stemme:
Hei, jeg heter Ingvild Håland. Jeg er 21år og stiller til valg som
instituttstillitsvalgt for bygg bachelor.
Jeg vil beskrive meg selv som en svært arbeidsom person som ikke er redd for å ta i et tak.
Jeg vil gjerne ha din stemme for å kunne bli studentenes stemme. Jeg har lyst å hjelpe
studenter med å få en så bra utdanning som mulig. Etter sommeren venter en ny hverdag da
vi skal flyttes opp til Gløshaugen og jeg håper å kunne bidra til at alle studentene har det
bra.

Navn: Marit Furset
Studieprogram: Bygg bachelor, 1. klasse
Studieby: Trondheim
Stiller til: Instituttillitsvalgt (ITV)
Beskriv deg selv med tre ord: Engasjert, positiv, ansvarsfull.
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes
stemme:
Har lyst til å bidra til ein god studiekvardag for alle på vårt
institutt, spesielt mtp flyttinga vi skal gjer i sumar. Frå tidligare
har eg erfaring med å sitje både i lokalt og nasjonalt styre for
ein studentorganisasjon for ei anna utdanning. Det er viktig for
meg å få fram meiningane til studentane der eg tenkjer det
trengs og der vi har moglegheit til å påvirke utfall.

Navn: Anna Bjørnøy Dørheim
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk, 3. klasse
Studieby: Trondheim
Stiller til: Instituttillitsvalgt (ITV)
Beskriv deg selv med tre ord: Engasjert, omgjengelig
og realistisk
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes
stemme:
Hei! Jeg heter Anna og du kjenner meg kanskje som
tidligere Kanzler for Aarhønen eller med en kopp kaffe
på Høna. Jeg elsker studentlivet og alt som følger med,
og nettopp derfor vil jeg bidra til at byggstudentene skal få en mest mulig knirkefri
studenttilværelse.
Som leder i Aarhønen deltok jeg på mange møter med instituttet og kjenner allerede
til strukturen og de ansatte. Samlokaliseringen har fått mye oppmerksomhet og her
har jeg fått være med på å bestemme mye rundt de nye linjeforeningskontorene og
studentarealene, som åpner opp for bedre samarbeid og mer liv på Lerka. Samtidig
vil denne sammenslåingen gi problemer med plassmangel, og jeg vil kjempe for at vi
fortsatt skal ha god tilgang til lesesaler og masterplasser og beholde våre
særegenheter på studiet. Videre er kjempeprosjektet Fremtidens teknologistudier
(FTS) og referansegruppemodellen noe jeg ønsker å jobbe mer med.
Jeg ønsker å være tilgjengelig for alle studentene med utfordringer de trenger å ta
opp. Jeg vil bruke at jeg kjenner studentene for å lettere få innspill fra
studentmassen, men også for å kommunisere ut hva som skjer på instituttet og
NTNU generelt.
Jeg gleder meg til å bruke kunnskapen min for å kjempe deres sak. Godt valg!

Navn: Knut Reidulff
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk, 4. klasse
Studieby: Trondheim
Stiller til: Instituttillitsvalgt
Beskriv deg selv med tre ord: Har noen kok?
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes
stemme:
Hei, jeg heter Knut og går 4. årstrinn K. Jeg har vært
borte nå i ett år på utveksling, men er som regel å finne
på Høna!
Nå skjer det mye på bygg: Samlokalisering, ombygging
av Lerka og så klart; Koronaviruset.
Det er enda viktigere nå, å ha en tillitsvalgt som tør å snakke mot ledelsen og stå for
byggstudentene. Min erfaring fra styret i Aarhønen, BM-dagen, ITV (3. klasse),
utveksling (USA), og 4 år på studiet gjør at jeg kan gjennomføre dette på en god
måte.
Jeg var ITV i 3. klasse og min motivasjon er den samme som da: Jeg ønsker å bidra
til en positiv endring på studiet samtidig kjempe for å beholde de gode verdiene vi
allerede har.
Hva jeg står for, kort & godt
- Vanlig studieprogresjon mhp. Koronapandemien.
- Nok Masterplasser
- Nok leseplasser og grupperom (dette kommer til å bli krevende med sam.løk.)
- Støtte til Aarhønen, spesielt Fadderuka
- Muligheten for å benytte seg av lokaler på Gløs for alle studentorganisasjoner

Navn: Snorre Flåten Kampenhaug
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk, 2. klasse
Studieby: Trondheim
Stiller til: Instituttillitsvalgt (ITV)
Beskriv deg selv med tre ord: Ordentlig, ansvarsfull
og positiv
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes
stemme:
"Mitt navn er Snorre Flåten Kampenhaug, jeg er 21år,
og går i første årstrinn per dags dato. Jeg er lett å
prate med, og hører gjerne på hva du ønsker å si om noe ikke er som det skal på
studiet.
Selv er jeg nok så ordentlig og liker at ting er, og gjøres, på en systematisk måte.
Jeg er ansvarsfull og tar alle innspill på alvor.
Mine venner og familie vil nok si jeg er hyggelig og godt til å lytte."

Navn: Sander Reitan
Studieprogram: Byggingeniør, 2. klasse
Studieby: Ålesund
Stiller til: Instituttillitsvalgt (ITV)
Beskriv deg selv med tre ord: Engasjert,
løsningsorientert og tillitsvekkende
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes
stemme:
Jeg stiller som instituttillitsvalgt da det er en spennende
stilling med mulighet til påvirkning av studiehverdagen.
Med erfaring som instituttillitsvalgt, styremedlem i Studentparlamentet mener jeg at
jeg har det som trengs for å tre trygt inn i stillingen. Jeg føler endelig at jeg har fått
oversikt nok og god nok kontroll på hvor man skal henvende seg i saker, og
arbeidsoppgavene i vervet generelt.
Jeg kommer dermed til å kunne gjøre det beste ut av stillingen helt fra starten, og vil
kjempe for større grad av studentmedvirkning og at studentenes stemme blir hørt.

Navn: Jonathan Solomon Hailemariam
Studieprogram: Ingeniørvitenskap og IKT, 2. klasse
Studieby: Trondheim
Stiller til: Instituttillitsvalgt (ITV)
Beskriv deg selv med tre ord: Engasjert, fornuftig,
handlekraftig.
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes
stemme:
Jeg vil være ITV fordi jeg ønsker ta del i den kontinuerlige
forbedringen av studietilbudet og læringsmiljøet ved
universitetet. Som person er jeg glad i å tale en sak,
samtidig som jeg liker å lytte til det andre har å si. Jeg liker
å beskrive meg selv som en person man alltid kan stole på
gjør sitt ytterste for å utføre en god jobb. Som ITV i Studentrådet vil jeg derfor gjøre
det jeg kan for å sikre mine medstudenters interesser.

Navn: Torstein Heltne Hovde
Studieprogram: Ingeniørvitenskap og IKT, 2. klasse
Studieby: Trondheim
Stiller til: Instituttillitsvalgt (ITV)
Beskriv deg selv med tre ord: Enkel, snill, kul

Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få
studentenes stemme:
ITV'ene har nå bestått av lange blonde menn, her er
et tilskudd av mer middels størrelse.
Jeg er en hyggelig kar fra nordvestlandet, nærmere sagt hjertet av Sunnmøre, Ørsta.
Har involvert meg aktivt i arrangement av linjeforeningen og kjenner de fleste.
""Hvorfor skal dere velge meg?"" Er lett å prate med og ønsker det beste for alle.
""Lover du å ikke skrive dialekt?"" Ja, lover å prøve.
""Har du erfaring?"" Ikke noe bemerkelsesverdig utenom kanskje tillitsvalgt i
militæret.
Godt valg
Takk

Navn: Marit Flemmen
Studieprogram: Marin Teknikk, 1. klasse
Studieby: Trondheim
Stiller til: Instituttillitsvalgt (ITV)
Beskriv deg selv med tre ord: Arbeidsvillig, engasjert,
imøtekommende
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes
stemme:
Jeg vil si at jeg er en god kandidat som ITV fordi jeg har et
stort engasjement for marin og er opptatt av å ivareta
studentenes interesser. I forbindelse med planleggingen
av Ocean Space Center er jeg vararepresentant for
studentene i gruppa for undervisning- og knutepunktsareal og har derfor allerede fått
innsikt i prosessen.
Jeg er også en målretta person som ikke er redd for å si ifra hvis noe ikke er som det
skal. Sammen med min arbeidsmoral og engasjement tror jeg at jeg vil gjøre en god
jobb som tillitsvalgt.
Jeg mener det er viktig at alle skal ha et sted å vende seg til hvis det er noe de lurer
på eller trenger noen å snakke med, og ITV er derfor etter min mening en veldig
viktig jobb.

Navn: Nora Åsheim
Studieprogram: Marin Teknikk, 4. klasse
Studieby: Trondheim
Stiller til: Instituttillitsvalgt (ITV)
Beskriv deg selv med tre ord: Grundig, optimist, omtenksom
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes
stemme:
Hei hei! Jeg heter Nora og går i fjerde klasse.
Tidligere på studiet har jeg hatt flere verv i Mannhullet, for
eksempel 1. Styrmann og Økonomisjef i RUKA, for å bidra til
Marinstudentenes sosiale opplevelser under sin studietid. Før
jeg forlater Marin ønsker jeg å kunne bidra til Marinstudentenes studieopplevelse
også. Med noen år bak meg i linjeforeningen og som student har jeg opplevd og
observert forbedringspotensiale på flere områder under utdannelsen vår som ITVer
tidligere har vært flinke til å ta tak i. Dette har jeg satt stor pris på med tanke på min
egen trivsel som student og jeg ønsker derfor å kunne bidra for mine medstudenter i
like stor grad. Jeg håper og tror at jeg er en person det er lett å ta kontakt med og
hvis jeg skulle bli valgt gleder jeg meg til å bli kjent med så mange som mulig av
dere og fremme deres saker.

Navn: Per Henrik Nærum Ramberg
Studieprogram: Marin Teknikk, 2. klasse
Studieby: Trondheim
Stiller til: Instituttillitsvalgt (ITV)
Beskriv deg selv med tre ord: Utadvendt, engasjert,
imøtekommende
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes
stemme:
Jeg har i mine to år på Marin blitt veldig glad i MTS og alt
som skjer der og vil veldig gjerne få jobbe med å fortsette
med å holde tilbudet vi har så bra som mulig. Jeg har flere verv tilknyttet det
studentsosiale og ønsker også å kunne bidra ved det faglige rundt det å være
marinstudent. Jeg er også med i brukergruppe for undervisning- og
knutepunktsarealer ved Ocean Space Center, så har litt erfaring med lignende
derfra. Mer spesifikt så jobber jeg her for at vi skal beholde de sosiale arealene vi
har i dag og samtidig få forbedret det vi har av undervisningsarealer.

Navn: Vilde Eirin Eidsæther Bruun
Studieprogram: Marin Teknikk, 4. klasse
Studieby: Trondheim
Stiller til: Instituttillitsvalgt (ITV)
Beskriv deg selv med tre ord: Pålitelig, pliktoppfyllende
og lyttende

Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes
stemme:
Hei! Jeg skal starte på mitt 5. år på Marin Teknikk etter
sommeren etter å ha vært på utveksling i Australia ett år og
jeg er nok derfor ukjent for noen akkurat nå. Jeg er engasjert i både det faglige og
sosiale miljøet ved Marin Teknikk og er medlem av en del undergrupper i
Mannhullet. Som «gammel» marin student kjenner jeg da også til de fleste fagene
som gjør det enklere å vite og forstå hvor evt. problemer kan ligge. Jeg stiller til valg
som instituttillitsvalgt i håp om at studenter skal bli hørt og å hjelpe studenter der det
er behov

Navn: Kinga Turlaj
Studieprogram: Byggingeniør, 2. klasse
Studieby: Gjøvik
Stiller til: Instituttillitsvalgt (ITV)
Beskriv deg selv med tre ord: Motivert, engasjert,
målrettet
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes
stemme:
Jeg har vært instituttstillitsvalgt over en lengre periode, og
ønsker å fortsette med arbeidet jeg gjør. Jeg har hatt et
stort fokus på å høre hver enkelt student sin stemme og
sette lys på spørsmål og henvendelser studentene kommer
med. Jeg gjør alt jeg kan for å finne svar på disse
spørsmålene, samt finne løsninger som gagner studentene i de ulike sakene. Jeg
har knyttet god kontakt med nåværende klassetillitsvalgte og instituttet, og jeg mener
dette kommer studentenes saker og henvendelser til gode. I tillegg har jeg god
kontakt med både fakultetstillitsvalgte og instituttstillitsvalgte i Trondheim og
Ålesund, noe som gjør det enkelt å samarbeide med disse dersom det trengs. Jeg
har vært opptatt av å skape en god dialog og et godt samarbeid mellom instituttet og
studentene, noe jeg mener vi har fått til. I løpet av perioden jeg har vært ITV har vi
oppnådd gode resultater, i tillegg til at arbeidet vi gjør er givende og viktig, og jeg
ønsker derfor å fortsette som ITV.

