
 
 

VA1/2020 Valg av delegater til NSO 

 

Følgende kandidater har meldt sin interesse per 2. oktober 2020: 

1. Artur Aleksander Czapka, Bø 

Min motivasjon til å stille som NSO-delegat er at jeg ønsker å synligjøre SDSN overfor andre 

studentorganisasjoner, være aktive studentstemmen til SDSN, og fordi at jeg er meget 

interessert i det hva som skjer nasjonalt i studentpolitikken. 

 

2. Guri Rebecca Nilsen, Vestfold - Arbeidsutvalget 

Jeg ønsker å være delegat for USN på bakgrunn av min interesse for studentpolitikk, og 

muligheten til å være med å gjøre det enda bedre å være student i Norge. Som nestleder i 

Arbeidsutvalget ser jeg også Landsmøtet som en mulighet til å knytte nye kontakter som kan 

videreføres i organisasjonen. 

 

3. Tina Tufte Holtsdalen, Notodden 

Jeg har vært delegat tidligere, og opplever selv at jeg har god evne til å sette meg inn i saker, 

forståelse og interesse for politikken som drives, og ikke minst synes jeg det er spennende, 

lærerikt og et utrolig viktig arbeid som foregår på landsmøtet. Jeg ønsker å være en del av 

delegasjonen som skal representere studentene ved USN, og mener at jeg innehar 

kompetanse og erfaring som gjør at jeg vil være en god kandidat. 

 

4. Sandra Benedicte Taftø Stoltz, Kongsberg 

Det hadde vært veldig spennende å få bli med på! Tenk å være så heldig at man kan bli med 

å bestemme så høyt opp i systemet! Det å utgjøre en forskjell og bidra til positiv vekst er noe 

jeg syns er veldig spennende 

 

5. Karoline Lie, Vestfold – Arbeidsutvalget 

Etter å ha vært delegat for USN på flere landsmøter syntes jeg dette er en veldig spennende 

arena å bli kjent med studentdemokratier fra hele Norge, sektoren og ikke minst å fremme 

USN-studenter sin stemme. Min rolle som studentleder gjør at jeg har god kjennskap til 

sektoren, NSO og deres arbeid og har god oversikt over studentstemmen ved USN, og jeg 

mener derfor at semestermøtet bør velge meg som en av sine delegater til Landsmøtet. 

 



 
 

6. Even Haug, Drammen 

Jeg ønsker å bli kjent med både organisasjonen og studenter fra resten av landet. Ved å 

kunne delta på landsmøtet så vil jeg ha muligheten å representere førsteårsstudenter som 

jeg mener er viktig. 


