Mitt navn er Marthe, og jeg stiller herved til gjenvalg som studentrepresentant i
Fakultetsstyret på REALTEK. Jeg studerer Miljøfysikk og fornybar energi, og er snart
ferdig med mitt tredje år her på vårt fantastiske NMBU. I løpet av disse årene har
jeg engasjert meg mye i studentdemokratiet, både som klasserepresentant,
representant i Forskningsutvalget og som studenttingsrepresentant for REALTEK.
Det siste året har jeg vært så heldig å få sitte som kvinnelig representant i
Fakultetsstyret. Gjennom denne perioden har jeg fått opparbeidet meg en god
innsikt i REALTEK sitt arbeid og strategier. Denne innsikten har jeg lyst til å kunne
anvende videre. Vervet i fakultetsstyret har vært en utrolig givende erfaring, og jeg
har ikke lyst til å gi meg ennå!
Til høsten blir det i tillegg en ny sammensetning av fakultetsstyret, da nye faste styremedlemmer
skal velges inn for en periode på fire år. Jeg tror det definitivt vil være en fordel å kunne være med
på denne overgangen fra det gamle til det nye styret. Det vil sikre en fin kontinuitet, både med
erfaringen min fra styresaker det siste året, men også med et uvurderlig innblikk i de sakene som
betyr mest for studentene.
Det aller viktigste for meg er å sørge for at studentstemmen blir hørt. Etter et år med liten
tilstedeværelse av studenter på campus er det viktig å minne styret på at vi fortsatt er her. Fremover
skal det gjøres vurderinger som vil ha stor innvirkning på studentene ved REALTEK i mange år
fremover. Da tenker jeg spesielt på bygging av paviljong og veien mot å få REALTEK med i den nye
campusplan i 2024. Det er viktig å sørge for at vi studenter har leseplasser og grupperom å komme
tilbake til. Jeg vil jobbe for at våre behov blir tatt hensyn til når REALTEK sine fremtidige arealer og
løsninger blir diskutert. Jeg vil jobbe for å sikre en prosess preget av åpenhet, slik at studentene
både blir informert og får mulighet til å være med å påvirke underveis.
Jeg håper studentene ved REALTEK igjen har lyst til å gi meg sin tillit.
Godt valg!

