Kjære alle medstudenter,
Mitt navn er Astrid Lunde, og jeg stiller herved til kvinnelig
studentrepresentant i Universitetsstyret. Jeg er 22 år, og er på mitt 4.år som
bioteknologistudent her ved NMBU. I løpet av mine 4 år har jeg rukket å
involvere meg i Samfunnet i Ås, UKA i Ås og Studentsamskipnaden i Ås, og er
nå ivrig etter å prøve meg i Universitetsstyret.
En fellesnevner for alle de vervene jeg har hatt er at jeg har fått en stor
interesse for studentvelferd. Hva som er god studentvelferd for den
studentmassen som studerer nå, og i årene etter oss kan ikke bestemmes
uten studenter til stede. Det er derfor avgjørende med ivrige og våkne studenter i de store styrene
på campus, slik at studentenes synspunkt alltid er involvert i beslutningene som tas.
Universitetsstyret er det øverste organet for NMBU, og skal passe på at de langsiktige målene til
universitetet opprettholdes. Dette er et styret som lar daglig drift ligge, og heller ser fremover og
følger opp målene som er satt for universitetet. Etter to år i SiÅs styret har jeg fått en god innføring i
slikt styrearbeid, og ser meg derfor godt rustet til å sitte i Universitetsstyret. Ettersom man kun
velges inn i Universitetsstyret for et år av gangen, vil jeg mene at det er enda viktige å ha
styrebakgrunn fra før av. Tiden i SiÅs styret har også gitt med god innsikt i studenttinget, der jeg som
styreleder har hatt rapporteringsplikt og har lagt frem og argumentert for saker. Jeg har sett
viktigheten og nyttigheten av å involvere studentene, slik at de vet hva som planlegges på deres
veiene høyrer opp i systemet.
NMBU ønsker å fremstå som Norges beste universitet innenfor miljø og bærekraft. Det er tydelig at
denne profilen står sterk, men etter min mening kan den bli enda sterkere og tydeligere. Det hjelper
ikke at det er innarbeidet i de øverste langsiktige planene, dersom det ikke føres helt ned til hvert
enkelt klasserom i alle deler av campus. Arbeidsgivere skal vite at en student uteksaminert fra NMBU
har det lille ekstra når det kommer til miljø og bærekraft, og at alle studenter som uteksamineres
skal være stolte av å bli uteksaminert fra nettopp NMBU av samme grunn.
Dersom jeg velges inn i Universitetsstyret ønsker jeg å åpne for mer innsyn i hva universitetsstyret
jobber med, og slår gjerne av en prat eller 100 om de saker studentene har av interesse. Jeg ønsker å
være en samarbeidspartner til studentdemokratiet og de andre studentinstansene her ved NMBU.
Jeg skal fremme en students synspunkt der det er nødvendig, og stille spørsmål i alle anledninger
som krever det. Jeg er ikke redd for å si det jeg mener, og snur aldri ryggen mot en utfordring. Det vil
være en ære å bli valgt av mine medstudenter som deres representant inn i Universitetsstyret. Jeg
håper dere gir meg tillitten.
Godt valg!

