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VALGKOMITEENS INNSTILLING 1 

Hovedstyret 1 år: Gabrille Legrand Gjerdset 2 
Som supplering av medlem i hovedstyret for ett år har valgkomiteen valgt å innstille på Gabrielle Legrand 3 
Gjerdset. Gabrielle har imponert valgkomiteen og vært en tydelig stemme fra hovedstyret gjennom de to 4 
siste årene. I et hovedstyre med mange nye medlemmer vil Gabrielles verdifulle erfaring være med på å 5 
sikre kontinuitet i styrets arbeid. Gabrielle har stor forståelse for SiOs drift og har et reflektert syn rundt de 6 
ulike hensynene en slik organisasjon hele tiden står ovenfor. Valgkomiteen har også tatt med i vår 7 
vurdering at Gabrielle er innstilt som hovedstyrets leder av det sittende hovedstyret. Vi stiller oss positive til 8 
dette og vi mener at Gabrielle vil gjøre en utmerket jobb som hovedstyrets leder.  9 
 10 
Hovedstyret 2 år: Heidi Bang  11 
Til hovedstyret har valgkomiteen valgt å innstille Heidi Bang. Heidi har sittet i Studentparlamentet ved 12 
Universitetet i Oslos arbeidsutvalg, universitetsstyret ved UiO og har vært aktiv på DNS. Valgkomiteen 13 
ønsker å trekke frem hennes erfaring fra universitetsstyret som spesielt relevant for dette vervet. Heidi har 14 
en evne til å jobbe strategisk med langsiktige problemstillinger og viser en god forståelse for arbeidsformen 15 
i hovedstyret. Hun er sterkt engasjert i studentenes psykiske helse og vil jobbe med disse 16 
problemstillingene i SiOs hovedstyre.  17 
 18 
Hovedstyret 2 år: Vetle Bo Saga  19 
Til hovedstyret har valgkomiteen valgt å innstille Vetle Bo Saga. Vetle studerer master i rettsvitenskap ved 20 
Universitet i Oslo og har bred erfaring fra blant annet kommunestyret i Ski kommune, hvor han er leder av 21 
utvalget teknikk og miljø. Vetle har også vært politisk rådgiver i VTAU i 2014. Hans erfaringer har gitt han 22 
forståelse for viktige tjenester for befolkning og økonomi, noe vi ser på som meget lukrativt i hovedstyret. 23 
Vetle ønsker å bidra til et godt samarbeid mellom hovedstyret og Velferdstinget, og til utviklingen av SiO.   24 
 25 
Styret for urban boligutleie 2 år: Ingen innstilling 26 
Til styret for urban boligutleie har valgkomiteen ingen innstilling  27 
 28 
Kulturstyrets leder 1 år: Ingen innstilling 29 
Til kulturstyrets leder har valgkomiteen ingen innstilling  30 
 31 
Kulturstyre medlem 1,5 år: 32 
Marius Frans Linus Hillestad 33 
Som medlem av Kulturstyret har valgkomiteen valgt å innstille på Marius Frans Hillestad. Marius har vært 34 
student i flere år og er aktiv i flere foreninger på DNS. Han har et ønske om å bidra til et aktivt studentmiljø, 35 
og for at så mange studenter kan drive med den aktiviteten de brenner for på studiestedene. 36 
 37 
Marte Raknerud Hoel 38 
Som medlem av Kulturstyret har valgkomiteen innstilt på Marte Raknerud Hoel. Marte har vist et stort 39 
engasjement for studentaktivitet og en en sterk stå på vilje. Spesielt vil valgkomiteen trekke fram at hun har 40 
vært med å bygge opp en forening fra grunnen av. Dette er en god erfaring vi tror kulturstyret vil dra nytte 41 
av. 42 
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