
Kjære medstudenter, etter 4 år på vårt kjære universitet stiller jeg til fakultetsstyret ved
MatNat.

Helt siden mitt første semester har jeg elsket studielivet på fakultetet vårt. Som ny
student ble jeg tatt imot av en enestående fadderuke, og fikk en trygg velkomst i
klassemottaket. Samtidig ble jeg en del av et utrolig inkluderende sosialt miljø på
informatikk, og fant min plass med verv på Integrerbar.

Dette var starten på min tid ved Universitetet i Bergen og gjennom årene håper jeg at
jeg har vært med på å gjøre det litt bedre. Etter mitt første semester tok jeg på meg verv i
Integrerbar-styret som frivilligansvarlig. Senere har jeg fått erfaringer gjennom et stort
spekter av ulike verv.

Etter 4 år på MatNat har jeg vært nestleder i Integrerbar, styremedlem og RU
representant i echo - Fagutvalget for informatikk, sittet i Instituttrådet for informatikk samt
vært styremedlem og nestleder for echo sin komité Gnist, som fokuserer på fullføring og
rekruttering.

For tiden arbeider jeg med å opprette en studentbar på Institutt for informatikk, hvor
jeg sitter som leder. Som i alt jeg har vært med på tidligere er jeg opptatt av å se fremgang,
samt å gjøre ting på en skikkelig måte. I min periode som nestleder i Integrerbar fikk styret
momsregistrert baren, en prosess jeg tok aktiv del i. Det samme ble echo - Fagutvalget for
informatikk året jeg satt i styret, hvor jeg også var aktiv pådriver for å få denne saken
gjennom.

Som jeg håper dere forstår gjennom hva jeg har gjort i mine tidligere verv så skyr jeg
ikke å lese lange kjedelige dokumenter, hvis det er det som skal til for å få fremgang i viktige
saker. Denne egenskapen er noe jeg håper å ta med meg inn fakultetsstyrets lange
sakslister, for å kjempe for at det ikke bare skal være byråkrati, men praktiske resultater for
studentene på MatNat.

Gjennom en lang og slitsom pandemi som vi alle håper snart tar slutt, har vi merket
hvor viktig campus er. Dette blir ikke mindre viktig i tiden fremover. Når studentene skal
flomme tilbake på campus og vi skal ta imot mange nye studenter, må vi være klare med
åpne armer og gode planer for å få dem til å bli på studieprogrammet sitt, bli på campus og
bli i Bergen. Jeg ønsker sterkt å fremme hvor viktig arealer er for studenter i fakultetsstyret.



Jeg ser  store muligheter for å bedre studentarealene på MatNat gjennom de nye
prosjektete; opppussing av Realfagbygget og fysikkbygget, samt et helt nytt bygg på
Nygårdshøyden sør.

Jeg håper å kunne representere dere og kjempe deres kamper i fakultetsstyret for å
legge til rette for en enda bedre studietid på MatNat. Jeg ønsker alle et godt valg, og håper
du vil stemme på meg til fakultetsstyret.


