Edgar Aksel Tandberg
edgartandberg@outlook.com
Bevegelsesvitenskap bachelor, 1. trinn
Hvilke stillinger stiller du til?/What positions are you
running for?
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student
Representative SPV = Studieprogramtillitsvalgt / Study
Program Student Representative ITV = Instituttillitsvalgt
/ Departmental Student Representative
FTV 2

Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme/ Describe yourself and why
YOU should have the student’s vote.
Jeg heter Edgar Tandberg, og går 1. året på bachelor i bevegelsesvitenskap. Jeg er
referansestudent i fagene idrettsfysiologi og motorikk, og nestleder i linjeforeningen til
bevegelsesvitenskap, CAF. Jeg vil bidra til variasjon blant de fakultetstillitsvalgte der det er
mange medisinstudenter som er representert, og få fra bevegelsesvitenskap. Jeg vil bidra til
at falultetet for medisin og helsevitenskap skal skape et godt læringsmiljø blant alle
studieretninger, og bekjentskaper på tvers av linjer.
Hello! My name is Edgar Aksel Tandberg, im 19 years old and im studying human movement
science here at Ntnu. I think i will be able to contriubute lots here at the faculty for medicine
amd health sciences, by bringing some diversity to the group, because as of now there are
quite a few members of the board that are from medicine. I will contribute by creating a
positive and inclusive learning environment for students of all studies, and work to turn
campus Øya the best campus here at Ntnu trondheim.
Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word
Utadvendt/Outgoing
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word
Læring/Learning
Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset?
Utålmodig/Impatient
Hva er din beste egenskap?/What is your best asset?
Engasjement!/Engagement!

Camilla Huke
camhuke@gmail.com
Medisin kull 17

-

Hvilke stillinger stiller du til?/What positions are you applying
for?
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student Representative SPV
= Studieprogramtillitsvalgt / Study Program Student
Representative ITV = Instituttillitsvalgt / Departmental Student
Representative

FTV2
ITV Institutt for psykisk helse/Department of Mental Health

Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme/Describe yourself and why
YOU should have the student’s vote.
Jeg er ei positiv og engasjert jente fra Haugesund som trives best i et sosialt og aktivt miljø,
og er glad i at det skjer ting i hverdagen. Mine lidenskaper er spesielt dans, hvor jeg tidligere
har drevet med selskapsdans på elite nivå, og reise. Som student er det viktig at
studiehverdagen vår er så bra som mulig, både sosialt og faglig. Dette er noe jeg vil være
med på å gjøre enda bedre enn det er nå. Jeg har tidligere erfaring innenfor verv i elevråd fra
ungdomsskole og videregående. Å ta ansvar og kunne være med å bestemme er noe jeg
trives svært godt med.
I am a positive and engaged girl from Haugesund, who likes to have an active everyday life.
My passions are especially dance and travel. As a student, it is important that our student
life is as good as possible, and this is something I want to be a part of improving. I have
experience from student councils in secondary and high school.
Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word
Omsorgsfull/caring
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word
Studentrettet/Student-oriented
Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset?
Dårlig på å si nei til ting/Not very good at saying no

Hva er din beste egenskap?/What is your best asset?
Inkluderende/Including

Polina Bravikova
polinakb@stud.ntnu.no
Medisin kull 16, 2. året
Hvilke stillinger stiller du til?/What positions are you
running for?
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student
Representative SPV = Studieprogramtillitsvalgt / Study
Program Student Representative ITV = Instituttillitsvalgt
/ Departmental Student Representative
ITV Kavliinstitutt for nevrovitenskap /Kavli
Institute for Systems Neuroscience
ITV Institutt for psykisk helse/Department of
Mental Health

Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme/ Describe yourself and why
YOU should have the student’s vote.
Jeg ønsker å stille til ITV for IPH, ettersom jeg har allerede sittet i dette vernet i et år. Jeg har
trivdes utrolig godt med det, lært veldig mye om strukturen på fakultetet og
studentdemokratiet ved FMH. Samtidig har jeg jobbet hardt for å få studentdemokratiet til å
fungere godt på studieretninger (bl.a. vernepleie), som tidligere, før fusjonen, ikke hadde et
fungerende studentdemokrati. Jeg ønsker sterkt å fortsette denne viktige jobben, som jeg
anser som utrolig viktig, og danne kontinuitet for både instituttledelsen og studentene på
insituttet, noe jeg anser som viktig på et nyetablert insitutt. Jeg tror at med kunnskapen jeg
har fått gjennom året i SL og erfaring som KTV, vil være veldig nyttig for både studentene,
ansatte ved instituttet og ikke minst det nye SL, som vil få en erfaren medlem. Derfor stiler
jeg primært til gjenvalg.
I am running for ITV for IPH, as I have already been in this field for a year. I enjoyed it,
learned a lot about the structure of the faculty and student democracy at FMH. At the same
time, I worked hard to get the student democracy to work well at studies (for exsample
sosial education study), which had no functioning student democracy. I strongly wish to
continue this important job, which I consider to be incredibly important, and to provide
continuity for both the leaders and the students at the institute, which I consider important
in a newly established institut. I think that with the knowledge I have gained throughout the
year in SL and experience from being KTV, will be very useful for both students, employees
at the institute and not least the new SL.
Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word
Engasjert/Engaged
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word
Inspirerende/Inspiring
Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset?

Kravstor?/Demand a lot?
Hva er din beste egenskap?/What is your best asset?
Målrettet/Goal oriented

