Hei, kjære studenter ved verdens beste universitet!
Jeg heter Ina Maria Finnerud, er 21 år, og går siste året på en bachelor i
Internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Jeg ønsker herved å stille som
kandidat til leder av Studenttingets Arbeidsutvalg (AU) ved NMBU.
Vårt flotte universitet går en spennende tid i møte, både med tanke på
COVID-19, nasjonal studentbevegelse og samlingen av campusene på Ås.
Det siste året har vist at studentene har stor innflytelse ved NMBU, og at
det er utrolig hva vi kan få til når vi står sammen. Jeg har flere saker som
jeg er engasjert i, men ser spesielt fram til å jobbe med disse tre tingene:
Bærekraftsuniversitetet NMBU: NMBU er bærekraftsuniversitetet, og det er viktig at vi har fokus på
nye grønne løsninger i alle organer. Vi har gode tradisjoner, både innenfor forskning og utdanning,
men vi har fremdeles et stykke å gå når det gjelder å implementere disse løsningene i praksis. Jeg vil
derfor jobbe for at Miljøhandlingsplanen som skal vedtas ila. året blir en ambisiøs plan, og at
punktene som blir vedtatt også blir gjennomført i praksis.
Et inkluderende Campus: Etter et år med nedstengninger og digital undervisning, vil det være
viktigere enn noen gang å gi nye studenter en varm velkomst til høsten. Samtidig har flere av
studentene som startet i fjor ikke blitt ordentlig integrert i studentmiljøet enda, og
veterinærstudentene har endelig kommet til Ås. Det er derfor viktig at Studentdemokratiet er med
på å skape et miljø der alle på universitetet føler seg sett, satsa på og inkludert, og bidrar til å bygge
opp igjen det studentmiljøet som vi alle er så glade i.
Transparent organisasjon og kommunikasjon med studentene: Det blir gjort mye bra på NMBU, og
Studentdemokratiet jobber godt med å fremme studentenes interesser. Likevel er
kommunikasjonen mellom Studentdemokratiet og studentmassen ikke tilstrekkelig, og det er et
stort nettverk rundt studentene vi sjelden tar i bruk. Dette er et tap for oss studenter, men det er
også et tap for universitet. Jeg vil derfor jobbe for en synliggjøring av Studentdemokratiet som
organisasjon, og mer transparente prosesser på hele universitet.
Jeg tror kombinasjonen av det at jeg har vært miljø- og forskningsansvarlig i AU tidligere, og at jeg
har erfaring fra andre organisasjoner, vil gi en god balanse mellom kontinuitet og nytenkning. Dette
har gitt meg en stor forståelse for både enkeltsituasjoner og det overordnede ansvaret som følger
med lederverv. Likevel tror jeg mitt engasjement for hver enkelt student og min genuine kjærlighet
for NMBU er det som vil drive meg fremover i arbeidet. Jeg har mange håp, ønsker og visjoner for
vårt flotte universitet, med den grønne, tydelige tråden gjennom alt vi gjør.
Helt fra jeg satt beina mine på NMBU-grunn, har hjertet mitt banka trofast for vakre Ås, for
studentlivet, og for universitetet vårt. Nå ønsker jeg å bruke det neste året på å arbeide for
studentenes interesser på heltid, og gi tilbake til stedet som har gitt meg så mye. Jeg håper dere vil
gi en sprudlende organisasjonsnerd av rang tilliten, og medfølgende ære, til å bli AUs neste leder.
Godt valg!

