
Motivasjonsbrev – Inga Marie Nymo Riseth  

 

Mitt navn er Inga Marie Nymo Riseth, jeg er 24 år og i dag politisk 

nestleder av SAIH. Jeg stiller til leder av SAIH. Motivasjonen til det er 

mangfoldig. Jeg har vært del av SAIH siden 2010, og i løpet av disse 

årene har SAIH blitt en viktig del av mitt liv. Etter snart ett år i 

arbeidsutvalget er det fortsatt mye jeg vil få til med SAIH. Det er mange 

saker og flere områder hvor jeg har mye bidra med.  

 

Det siste året har SAIH gjennomført mange aktiviteter hvor vi har lykkes med å nå andre 

målgrupper enn vi vanligvis gjør: ved å samarbeide med Høyres Studenter, AUF og NSO om 

Students at Risk-infoturneen nådde vi langt utover vår vanlige målgruppe, fredsinitiativet for 

Vest-Sahara og #ReferendumNow-kampanjen i januar førte til rekorder i medieoppslag og 

spredning på sosiale medier, og ved å vinne Operasjon Dagsverk 2016 har vi sørget for at elever 

på videregående skoler over hele landet vil bli kjent med SAIH. Jeg tror ikke toppen er nådd. 

Men for å nå enda flere må vi tydeliggjøre hvem vi er og hva vi jobber for. Mye av grunnen til 

at vi seiret i kampen om OD tror jeg var at vi kommuniserte prosjektet «utdanning - et kraftigere 

våpen» tydelig og spisset. Dette må vi bli flinkere til i alt vi gjør. Mottoet ”utdanning for 

frigjøring” er kjernen i vårt arbeid, og den må alltid komme tydelig frem. Derfor mener jeg at 

den beste måten å fortsette vårt Vest-Sahara-engasjement på vil være gjennom støtte til høyere 

utdanning og samarbeid med studentbevegelsen.  

 

Ved å tydeliggjøre vår profil kan vi rekruttere flere aktivister, få mer gjennomslagskraft for 

kampanjene våre, få større inntekter og gi mer i bistand. Det har blitt snakket mye om vekst i 

SAIH de siste årene, og jeg vil sikre at vi vokser i riktig retning. Over hele verden går studenter 

fremst i kampen for rettferdighet. Det skal også SAIH gjøre, selv når det krever at vi går mot 

strømmen – for eksempel med bistand til Latin-Amerika. For at dette skal være mulig må vi ha 

flere bein å stå på – vi må søke midler fra andre enn Norad. Jeg mener at det er stort potensiale 

i Støttespiller-ordningen og i bedre kontakt med alle medlemmene våre, særlig 

akademikerorganisasjonene.  

 

Det kommende året vil by på mye nytt og spennende – omfattende informasjonsarbeid knyttet 

til OD og større satsing på Verdens Beste Nyheter. I tillegg kommer våre faste kampanjer med 

RadiAid og politisk tema. For at vi skal få gjennomført alt dette på en god måte er vi avhengige 

av at hele organisasjonen samarbeider. Aktivistene må få grundig skolering i tematikken, 

skriving, debatt-teknikk, politisk påvirkning og ledertrening. Dette krever god planlegging, noe 

jeg ser som en av mine sterke sider. Den gode organisasjonskulturen hvor hver aktivist føler 

seg viktig og hvor det er kort vei fra lokallagsaktivist til leder, må bevares og styrkes. 

 

For å muliggjøre bedre medlemskontakt og lokallagsoppfølging, mener jeg at det er behov for 

økt arbeidskapasitet i sentralleddet vårt. Kapasiteten til arbeidsutvalget er i dag strukket til det 

ytterste. Jeg vil derfor jobbe for at vi i den kommende perioden utreder hvordan vi kan løse det 

på best mulig måte.  

  

Kjære Årsmøte, i meg får dere en energisk leder med et hjerte som banker for SAIH og for 

solidaritet. Jeg håper dere vil gi meg tilliten til å lede SAIH i den neste perioden.  

 

Vennlig hilsen  

Inga Marie Nymo Riseth 
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Motivasjonsbrev for Ulrikke Thomsen – kandidat for organisatorisk nestleder 

 

Mitt navn er Ulrikke Thomsen og jeg stiller til valg som organisatorisk nestleder i SAIH.  

 

Med snart to ferdige bachelorgrader i respektivt Midtøstenkunnskap fra Universitet i Bergen 

og Ledelse og organisasjonsutvikling fra Høgskolen i Hedmark, mener jeg å ha et godt faglig 

grunnlag for stillingen. Jeg har gjennom hele min studietid vært aktiv ved siden av studiene, 

men min korte tid i SAIH har uten tvil vært det mest givende engasjementet jeg har hatt og 

jeg ønsker å kunne fortsette engasjementet mitt hos SAIH. 

 

Mitt møte med SAIH var for litt over et år siden, da jeg sammen med tre andre startet SAIH-

Hedmark, med god hjelp fra daværende AU. Jeg hadde blitt kjent med SAIH gjennom mitt 

arbeid som nestleder i Studentorganisasjonen i Hedmark (StorHk), og fikk fort interesse for 

arbeidet som gjøres og måten det gjøres på. Siden den tid har jeg prøvd å få med meg så 

mye informasjon som mulig og vært tilstede på de arrangementene jeg har hatt mulighet til i 

regi av SAIH.  

 

SAIH har de siste årene vokst veldig både med tanke på partnerland og 

partnerorganisasjoner òg med tanke på lokallag. Begge deler krever en større 

arbeidskapasitet fra AU, og som organisatorisk nestleder må man finne ut hvordan man kan 

håndtere utfordringene i de ulike lokallagene. Personlig tror jeg det er viktig at SAIH bremser 

litt opp for å ta hensyn til de voksesmertene organisasjonen har nå, og prøver å kvalitetssikre 

de partnerne de har på dette tidspunktet.  

 

Jeg ønsker dere alle et godt valg! 

 

 



Motivasjonsbrev for Thea Willoch Njaastad 
Stiller til organisatorisk nestleder i SAIH !
Kjære årsmøte, jeg stiller til organisatorisk nestleder i SAIH. Jeg skriver for tiden 
bacheloroppgave i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og er leder i 
lokallaget i Bergen. Samtidig sitter jeg i Internasjonal komité i Studentparlamentet på 
universitetet. !
SAIH ble raskt en del av hverdagen min da jeg begynte studiene i Bergen høsten 2014, og det ga meg 
kreativ, sosial og faglig input. Jeg ble valgt til nestleder og deretter leder i lokallaget i fjor høst. Siden da har 
vi bygget opp et svært sterkt lokallag og blitt synlige på campus som en ledende aktør i utviklingsspørsmål. 
Disse erfaringene vil jeg ta med meg videre som organisatorisk nestleder. !
I fjor vår var jeg i Vest-Sahara i forbindelse med SAIHs politiske kampanje. På turen utviklet jeg et sterkt 
bånd til SAIH. I tiden etter laget jeg en dokumentarfilm som ble vist rundt om i landet, skrev kronikk i 
Aftenposten om konflikten og holdt foredrag. Å møte studenter i de okkuperte områdene gjorde at jeg 
utviklet et enda sterkere engasjement for å jobbe for rettferdighet og fikk styrket troen på at utdanning er 
nøkkelen til demokrati og frihet. Jeg reiste tilbake til de okkuperte områdene i januar som en del av 
megadelegasjonen hvor alle 69 innereisende ble deportert. !
Siden forrige årsmøte har jeg vært landsrådsrepresentant og sittet i kampanjeutvalget. Jeg har vist at det er 
fullt mulig å sitte i et sentralt utvalg selv om man kommer fra et lokallag utenfor Oslo. Lokallagene er 
grunnmuren i SAIH, og jeg vil jobbe for at de styrkes enda mer. Som organisatorisk nestleder vil jeg alltid 
være tilgjengelig for aktivistene og fungere som lokallagenes stemme i Arbeidsutvalget. Med mine 
erfaringer som aktivist fra et lokallag utenfor Oslo, forstår jeg hvor viktig det er at nestleder alltid bare er en 
telefonsamtale unna. For meg er det viktig at alle aktivistene og lokallagene merker at de er en 
betydningsfull del av SAIH. Lokallagene skal føle eierskap til organisasjonen, kampanjer og det vi jobber 
med sentralt. Jeg mener Landsrådet er en ypperlig arena for lokallagene til å utveksle erfaringer og knytte 
bånd til hverandre og til sentralt nivå. Ved å inkludere Landsrådet tidlig i prosesser og diskusjoner, styrkes 
det lokale nivået i organisasjonen og vår demokratiske oppbygging. Dette fører til at representantene blir 
ressurspersoner i lokallagene. Jeg foreslår derfor statuttendringer som innebærer en økning i antall 
lokallagsrepresentanter i Landsrådet. Jeg vil også videreføre lederkurs for lokallagsledere og -nestledere i 
starten av høstsemesteret og styrke skoleringen på de nasjonale samlingene. Jeg har stor tro på at disse 
arenaene styrker lokallagene og organisasjonen som helhet. !
Med Africa for Norway og Radiator Awards er SAIH blitt en ledende stemme i bistandsdebatten. Vår 
kritiske tilnærming til bransjen gjør oss unike, og jeg mener vi bør bruke dette aktivt i bistandsarbeidet vårt. 
Ved å tenke kreativt og utfordre tradisjonelle handlingsmønstre, kan vi ta plass som ledende aktør i arbeid 
med internasjonal studentsolidaritet. Forholdet til partnerne våre handler ikke om oss og dem, men et 
likeverdig forhold med kunnskapsutveksling. Både studentparlamentene og akademikerne rundt om i landet 
sitter på uvurderlig kunnskap om organisasjonsbygging og forskningsarbeid. Et tettere samarbeid med 
studentparlamentene og akademikere gjennom støttespillerordningen og tierøkninger vil styrke våre 
økonomiske muligheter og vårt kompetansegrunnlag. Slik kan vi bidra til å bygge organisasjoner i 
partnerlandene og nå lenger med kampanjene våre. !
Som organisatorisk nestleder vil jeg jobbe for at lokallagene styrkes og høres sentralt, at vi utvikler et tettere 
bånd til studentparlamentene og at vi fortsetter å utvikle oss som en ledende bevegelse for internasjonal 
studentsolidaritet. !
Jeg ønsker alle et godt valg!



!!!!!!
25.09.1993 
Norsk 
Vestre Holbergsallmenningen 16, Bergen 
97 07 43 39 
thea.njaastad@gmail.com !!!
August 2014 til dags dato 
Bachelor i sammenliknende politikk 
Universitetet i Bergen !
Høst 2013 
Sosiologi 
Universitetet i Oslo !
August 2009 - juni 2012 
Medier og kommunikasjon 
Elvebakken videregående skole !!!
August - desember 2012, januar - juli 2014 
Barnehageassistent 
Som barnehageassistent hadde jeg ansvar for barn 
mellom 1 og 6 år. Jeg satte blant annet i gang lek og 
rollespill, øvde på språk, motorikk og var ute i naturen. 
Gjennom teamarbeid utviklet jeg en god evne til å 
samarbeide og ta hensyn til ulike behov hos både 
barna og de andre ansatte. 
Rosenhagen barnehage !
Høst 2013 - vår 2014 
Fotoassistent 
Som fotoassistent bistod jeg fotografen med å sette 
opp lys og utstyr, velge ut og redigere bilder.  
Kilian Munch !!
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Personlig informasjon !
FØDSELSDATO 

NASJONALITET 

ADRESSE 

TLF. 

E-POST !
Utdanning !

TIDSROM 

STUDIUM 

STUDIESTED !
TIDSROM 

STUDIUM 

STUDIESTED !
TIDSROM 

STUDIUM 

STUDIESTED !
Arbeidserfaring !

TIDSROM 

STILLING 

ANSVARSOMRÅDER !!!!!
ARBEIDSGIVER !

TIDSROM 

STILLING 

ANSVARSOMRÅDER !
ARBEIDSGIVER

CV for Thea Willoch Njaastad



Vår 2012 - vår 2014 
Logger 
Som logger transkriberte og oversatte jeg intervjuer og 
råmateriell i NRK Brennpunkt. 
NRK !!!!
August 2014 til dags dato 
Leder (august 2015 til dags dato) og nestleder (august 
2014 til juli 2015) i SAIH-Bergen. 
Som leder i lokallaget har jeg ansvar for å følge opp 
aktivistene og se til at seminarer, debatter og 
arrangementer blir gjennomført på en tilfredsstillende 
måte, samt motivere aktivistene og være et bindeledd 
mellom sentralt og lokalt nivå i organisasjonen. Som 
leder har jeg også jobbet med å innføre etiske 
retningslinjer ved Høyskolen i Bergen. !
August 2015 til mars 2016 
Medlem i kampanjeutvalget for SAIHs politiske 
kampanje 
I Kampanjeutvalget har jeg vært med på å forme SAIHs 
politiske kampanje om Vest-Sahara og har jobbet på en 
kreativ måte, både visuelt og politisk. Jeg har deltatt på 
møter hver uke. Når jeg har vært i Bergen, har jeg 
deltatt over Skype. !
Juli 2015 til dags dato 
Representant i Landsrådet i SAIH 
I Landsrådet har jeg deltatt aktivt i diskusjoner om blant 
annet budsjett, politisk påvirkning, solidaritetsstrategien 
og hva slags organisasjon SAIH skal være i fremtiden. !
August 2014 til dags dato 
Representant for SAIH i Internasjonal komité ved 
Studentparlamentet UiB 
Internasjonal komité jobber for å øke fokuset på 
internasjonal aktivitet ved UiB. Komiteen har blant 
annet arrangert Students at Risk-seminar og "norsk 
aften" for internasjonale studenter. !!!
SIDE �  - CV for Thea Willoch Njaastad2

TIDSROM 

STILLING 

ANSVARSOMRÅDER !
ARBEIDSGIVER !

Organisasjonserfaring og 
frivillig arbeid !

TIDSROM 

VERV !
ANSVARSOMRÅDER !!!!!!!

TIDSROM 

VERV !
ANSVARSOMRÅDER !!!!!

TIDSROM 

VERV 

ANSVARSOMRÅDER !!!
TIDSROM 

VERV !
ANSVARSOMRÅDER



Høst 2014 
Fotoredaktør i Samviten 
Samviten er studentmagasinet til Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiB. Jeg hadde 
fotoserier på trykk og holdt fotokurs for journalistene. !!
August 2013 - juni 2014 
Skribent og opponentansvarlig i Socius. 
Socius er studentmagasinet til Institutt for sosiologi ved 
UiO. Jeg skrev faglige tekster, og som 
opponentansvarlig hadde jeg ansvar for tilbakemelding 
og korrekturlesing av alle tekstene.  !!!
Norsk 
Engelsk, meget god skriftlig og muntlig !
Tord Lauland Bjørnevik, nestleder i Studentparlamentet 
ved UiB og leder av Internasjonal Komité ved SP-UiB 
Tlf: 926 12 283 !
Trine-Lise Lysholm, daglig leder i Rosenhagen 
barnehage 
Tlf: 901 56 328

TIDSROM 

VERV 

ANSVARSOMRÅDER !!!!
TIDSROM 

VERV 

ANSVARSOMRÅDER !!!!
Andre opplysninger !

MORSMÅL 

ANDRE SPRÅK !
REFERANSER
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Motivasjonsbrev for Stine Solvoll Navarsete 

Mitt namn er Stine Solvoll Navarsete, eg er 27 år og ønsker med dette å stille 

til organisatorisk nestleiar. Eg har vore aktiv i SAIH heilt sidan 2010 og 

kjenner organisasjonen godt på ulike nivå. Eg har eg vore PR-ansvarlig og 

sekretær i lokallaget på Ås, sitte i Landsrådet og vore sekretær i lokallaget på 

Bislet. Eg har vore aktiv i temagruppa for urfolk og afroetterkommere og 

arbeidsgruppa for Radi-Aid. I 2014/15 sat eg i Informasjonskomiteen og no 

sit eg i Styret. Den lange erfaringa i organisasjonen gjer meg godt rusta til å 

vere nestleiar, spesielt for oppfølging av lokallaga. 

Eg er stolt når eg ser kor mykje me har fått til sidan eg først byrja i SAIH og det er ingenting 

eg ønsker meir enn å arbeide fulltid for SAIH. Den siste perioden har organisatorisk nestleiar 

fått ei større rolle i det politiske arbeidet til SAIH. Dette passer meg godt. Med ein master i 

menneskerettigheiter og internasjonal bakgrunn frå studier er eg godt rusta til den politiske 

oppfølginga, både som ei stemme offentlig og som ein initiativtakar internt.  

Eg trur på eit SAIH i vekst og har store ambisjonar om kvar vi skal vere om eit par år. Eg vil 

jobbe for ei spissing av vårt arbeid som ein studentorganisasjon bygd på solidaritet av og for 

studenter i kampen for akademisk friheit. Her spelar Students at Risk ei viktig rolle og er eit 

prosjekt SAIH må fortsette å kjempe for. Samtidig vil det vere viktig å tydleggjere kva 

stemme SAIH vil ta i sivilsamfunnet. Her er Radi-Aid ein viktig arena der vår stemme er unik 

og potensialet stort. Utan konferanse til hausten er det rom for ein enda meir profosjonell 

prisutdeling. Verdens Beste Nyheiter, fleire kategorier til prisutdelinga og større inkludering 

og dialog med lokallaga vil vere viktige virkemiddel for suksess.  

Lokallaga er der SAIH-hjartet mitt bankar sterkast. Støttespelarordinga, fleire lokallag og økte 

tierordningar er viktige initiativ for vekst i SAIH, men vekst utan støtte frå lokallaga er inga 

god ordning. Nye lokallag skal ikkje gå på bekostning av styrkinga av eksisterande lokallag. 

Med min arbeidskapasitet, stå-på vilje og ydmykheit veit eg at både vekst og tett oppfølging 

er mulig. Eg vil vere ein lyttande og imøtekommande nestleiar som gir lokallaga sterkare 

eigarskap til initiativ sentralt. Eg jobbar no som Norgesansvarlig for Kulturstudier sine 

lokallag i Trondheim, Oslo og Bergen og har difor tilegna meg svært relevant erfaring som eg 

tek med meg vidare for å mestre denne rolla. Ei utforfring eg ser alvorlig på er skepsisen 

ovanfor støttespelarordninga og eg vil difor jobbe aktivt for gjennomføring av eit seminar til 

hausten med lokallag, sentralt og andre organisasjoner med  lignande utfordringar for å saman 

finne den beste løysinga. 

Eigerskap til SAIH er viktig for å motivere lokallag både i gjennomføring av kampanjer og 

avgjersler av nye initiativ. Sterk dialog mellom lokallag og sentralt er difor nødvendig for at 

SAIH skal lykkes. I denne prosessen er Landsrådet eit viktig organ. I tillegg til 

erfaringsutveksling, må det også skje ei tydleggjering av den rådgivande rolla Landsrådet har. 

Eg vil difor jobbe for ein forenkla dialog mellom Landsråd og Styret for å ivareta denne 

rådgivande rolla og gi lokallaga sterkare eigarskap til organisasjonen.  

Dersom eg blir valgt til organisatorisk nestleiar vil dykk få ein nestleiar med årelang erfaring i 

SAIH, relevant høgere utdanning, gode samarbeidsevner, stort pågangsmot og ikkje minst eit 

godt humør. Eg håpar dykk ser mitt engasjement. Godt val! 

Vennleg helsing 

Stine S. Navarsete 



Fortsettes neste side 
 

CV  
STINE SOLVOLL NAVARSETE 

 
Schweigaardsgate 89a, 0656 Oslo 
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Produksjonsmedarbeider 
sommervikar 
 
Lærarvikar 
 
Kinomedarbeider 
 
Turistvert 
 
 
Billettselgar 

Kulturstudier 
 
 
Lerum Konserves AS 
 
 
Fjerdingby Skole 
 
Ski Kino 
 
Visit Sogn, Turistinformasjon 
Sogndal 
 
Sogndal Kulturshus 

   
 



 
 
 

O R G A N I S A S J O N S E R F A R I N G  O G  F R I V I L L I G  V E R V  

08.10-d.d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.14-01.15 
 
 
08.13-01.14 
 
 
 
 
08.10-05.13 
 
10.12- 
 
 
 
 
10.10- 
 
08.09-06.10 

Tillitsverv og andre engasjement 
i SAIH 
Styremedlem 2015/2016 
Medlem av Radi-Aid 
arbeidsgruppa (2014-2015) 
Medlem av Informasjonskomiteen 
(2014-2015) 
Sekretær i SAIH Bislet (08.13-
01.14) 
Medlem i temagruppa `Urfolk og 
afroetterkommere`(01.13-01.14) 
Medlem av Landsrådet (10.12-
10.13) 
PR-ansvarlig og sekretær i SAIH 
Ås (08.10-05.13) 
 
Representant frå SAIH i 
arbeidsgruppa for FN- spørsmål 
 
Representant frå SAIH i 
arbeidsgruppa for nord/sør-
spørsmål: `Endelig 18-endelig 
avslag`. 
 
Frivillig i Ordensvern 
 
Ukafunksjonær for UKEhjelpa. 
Arrangerte ein auksjon for 
prosjektet Right to play. Samla 
sum: 100.000kr 
 
Ukefunksjonær for UKErevyen 
 
Vaktsjef  

Studentenes og Akademikernes 
Internasjonale Hjelpefond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LNU 
 
 
LNU 
 
 
 
 
Studentsamfunnet i Ås 
 
UKA i Ås 
 
 
 
 
UKA i Ås 
 
Meieriet, studentsamfunnet i 
Sogndal 

 

K U R S  

06.13 
 
06.11 

Feltkurs: Environment, Development and Climate 
Change i Tanzania 
Feltkurs: Natural Resource Management i Tanzania 

 
Språk 
Engelsk 
Spansk 

Meget god skriftlig og muntlig 
Grunnleggende skriftlig og muntlig. 

 



Interesser 
Reiser, dykking, trening, bøker m.m. 
 
Referanser kan oppgis om ønskelig. 
        



Motivasjonsbrev for Beathe Øgård - Politisk Nestleder 
 
Kjære Årsmøte 2016, ved dette ønsker jeg å melde mitt 
kandidatur til politisk nestledervervet i SAIH. 
 
Mitt navn er Beathe Øgård, jeg er 22 år og har en 
bachelorgrad i utviklingsstudier med fordypning i 
statsvitenskap fra UiO, fullført våren 2015. Jeg har vært 
aktiv i SAIH siden 2013 og har god kjennskap til organisasjonen. Ila. min tid i SAIH har 
jeg vært aktivist og styremedlem i SAIH Blindern, som film-ansvarlig og Ulandsseminar 
koordinator. I 2015 satt jeg i kampanjeutvalget og Informasjonskomiteen. I vår er jeg 
praktikant hos UN Women´s Nordiske Liaison kontor i FN-byen, København, og høsten 
2015 var jeg praktikant for den norske ambassaden i Yangon, Myanmar.  
 
I mine øyne er SAIH en helt unik organisasjon; hovedsakelig drevet av unge mennesker, 
med høyt aktivitetsnivå og mange politiske gjennomslag. Vi har mye potensiale og jeg 
har store ambisjoner for hvilke grep SAIH må ta for å vokse på en god måte. Vi må ikke 
være redde for å være ambisiøse og tenke nytt, samtidig som vi ikke må glemme 
grunnprinsippet i tråd med utdanning for frigjøring og Paulo Freire.  
 
Mitt mål er at SAIH skal ha et styrket fokus på internasjonal studentsolidaritet og 
høyere utdanning. Som norsk bistandsaktør har vi spisskompetanse på dette området, 
og mulighet til å opptre som en tydelig stemme i norsk bistandsdebatt hele året og 
representere unge fra sør. Det er viktig at SAIH støtter studentbevegelser i andre land, 
og viser at vi tør å være i front med en politisk brodd. Derfor ønsker jeg å fremme 
studentbevegelsen i Myanmar som politisk tema i år.  
 
For meg vil det være viktig å arbeide for å inkludere akademikerne og 
studentparlamentene i større grad enn før. Støttespillerordningen er et godt stykke 
på vei, men ikke nok. Potensialet for hva vi kan utrette sammen er stort og vi må bidra til 
at alle får et større eierskap som medlem av SAIH.  
 
Jeg ønsker å styrke lokallagenes faglige kompetanse og øke informasjonsarbeidet 
om tier-ordningen. Lokallagene er enormt viktige, de er grunnmuren i SAIHs arbeid, og 
organisasjonens ansikt utad til studentene. I meg vil lokallagene finne en ressursperson, 
som er rutta på kampanjearbeid og arrangementer og som prioriterer å bidra til 
kompetanseheving i lokallagene . 
 
Det siste året har jeg tilegnet meg erfaring om internasjonalt arbeid gjennom FN og UD, 
noe jeg er sikker på vil gagne SAIH. I Yangon hjalp jeg å planlegge SAIHs tur til Myanmar 
og nominerte to burmesiske studenter til StAR. I vår reiste jeg til lokallag for å holde 
foredrag om Myanmar. I UN Women får jeg innsikt i FNs virke og organisasjon, som gjør 
meg rustet til å arbeide med unge kvinner og likestillingstematikken i SAIH.  
 
Ved å stemme på meg får dere en svært motivert nestleder med lang erfaring både i og 
utenfor SAIH. Jeg har stor arbeidskapasitet, har gode samarbeidsevner og et stort ønske 
om å få bruke hverdagen min til å arbeide fulltid for SAIH! 
 
Jeg håper ydmykt at årsmøtet vil gi meg tilliten, godt valg!  



Motivation Letter for Beathe Øgård -  
Political Vice-President  
 
Dear AM 2016, with this I want to run for Political Vice-president  
 
My name is Beathe Øgård, I am 22 years and in Spring 2015 I 
completed a BA in Development Studies with a major in Political 
Science from UiO. I’ve been active in SAIH since 2013 and have 
good knowledge about the organization. During my time in SAIH I’ve been an activist 
and board member of SAIH Blindern, I was Film- and ”Ulandsseminar Koordinator”. In 
2015 I was part of the Campaign Committee and Information Committee. This spring I 
am interning for UN Women´s Nordic Liaison Office at UN City, Copenhagen and last 
semester I was an intern for the Norwegian Embassy in Yangon, Myanmar.  
 
In my eyes SAIH is a unique organization; mainly driven by youth, with a high-level of 
activities and many political victories. We have huge potential and I have big ambitions 
for what actions we need in order to grow in a sustainable way. We cannot be afraid to 
be ambitious and think new, still we must not forget our fundamental principle with 
Education for Liberation and Paulo Freire.  
 
My aim is that SAIH should have a stronger focus on international student 
solidarity and higher education. As a Norwegian aid stakeholder we have a niche 
competency in this field, and possibility to act as a clear voice in aid debate throughout 
the year and represent youth from the South. It is important that SAIH support student 
movements in other countries, and show ability to stand in front with a political edge. 
Therefore I want to promote the student movement in Myanmar as political theme. 
 
For me it is important to work for including academics and student parliaments in 
a greater level than previously. The support scheme for academics is a good step 
along the way, but not enough. The potential for what we can achieve together is huge 
and we all need to contribute so every member feel an ownership to the organization.  
 
I want to strengthen the Local Chapters capacity and increase the informational 
work about the SAIH-10ers. The LCs are extremely important, they are the pillar of 
SAIH´s work, and the organisations public face for the students. In me, the LCs will find a 
resource person, who is experienced in campaign work and organizing seminars, and 
who will contribute to increase competence in the LCs.  
 
I’ve gained experience about international work through UN and Norwegian MFA, which 
I am sure will benefit SAIH. In Yangon, I assisted SAIH in their visit to Myanmar, 
nominated two Burmese students to StaR. This spring I have held presentations to the 
local chapters about Myanmar. In UN Women I get broader insight in UN´s work and 
organization, which equip me to work with young women and gender equality in SAIH.   
 
By casting your vote for me, you will get a highly motivated political vice-president with 
long experience both within and outside of SAIH. I can take on a huge workload, 
cooperate well with others, and I wish to dedicate my fulltime to work for SAIH.  
 
I humbly hope for the annual meetings trust, good choice! 



BEATHE ØGÅRD 
 

Baldersgade 53, 2200 København  

 +47 950 31 719 | beathe.ogard@gmail.com   

Date of Birth: 10. July 1993 

 

E D U C A T I O N   

Bachelor Degree Program in Development Studies    University of Oslo  

Major in Political Science                                                   Aug 2013-Jun 2015   

Thesis: “The 2015 Elections in Myanmar. A study of Political Representation of Ethnic Minorities in 

Kachin-state.”  

Courses in political science, social anthropology, political economy and human geography.  

Graduated with over average results.   

 

Peace & Conflict Studies                                                 Culture Studies, University College of Oslo 

Pondicherry, India. 30 credits.        Jan 2013-May 2013 

 

Development Studies       Culture Studies, University College of Oslo 

Hoi An, Vietnam. 30 credits.                         Aug 2012-Nov 2012 

 

Skeisvang High School                             Aug 2009- Jun 2012      

General Education with Political Science and Language                       

 

W O R K  E X P E R I E N C E  

Internship                                                                                                                                 Feb 2016- July 2016 

UN Women, Nordic Liaison Office, UN City - Copenhagen 

Participate in the overall daily work of the Strategic Partnership Office. 

  Political surveillance on UN Women’s Work  

 Political Analysis and reports 

 Media monitoring and producing Bi-Weekly Newsletters 

 Support and handle outreach activities with donors, private sector and foundations 

 Prepare and organize political visits and delegations 

 Give public lectures, information and campaign work 

 

Internship                                                                                                                                 Aug 2015-Feb 2016 

Royal Norwegian Embassy Yangon, Myanmar 

Participate in the overall daily work of the embassy. 

 Political Analysis and reports 

 Media monitoring and produce Weekly Newsletters 

 Communication and administrative work 

 Arrange political visits and delegations 

 International Development Cooperation  

 Focus areas: Human Rights, Rakhine-state, Humanitarian Affairs, Peace Process, 2015 Election and 

Democratic Transition 



 

Part-time Recruitor                                                                                                         Jan 2015- June 2015 

Culture Studies          

Recruit students to Foreign Exchange Study Programmes 

 Arrange information meetings and hold presentations 

 General Information work 

 

Part-time Employee                         Sep 2010-Jun 2012 / Aug 2013–Dec 2014 

Platekompaniet AS, department Haugesund and CC Vest   

Music Store Saleswoman 

 Customer care  

 Handle deliveries and product treatment  

 

O R G A N I Z A T I O N A L  E X P E R I E N C E  

Learning Officer in Executive Board                                                                            Feb 2016- July 2016 

United Interns of Copenhagen          

Information and organizational work. 

 Organize career events, trainings and brown-bag lunches for interns at UN City. 

 Increase knowledge-sharing between UN agencies.  

 

Co-editor                                                                                                          Jan 2015- June 2015 

Zoon Politikon          

Independent Student Magazine at the Faculty of Political Science at University of Oslo. 2-3 

Publications per semester.  

 Write articles 

 Edit magazine and prepare for publications 

 

Volounteer English Teacher                                                                                Jan 2013 and Feb 2015                              

Nau Shawng Education Network, Myitkyina, Kachin-state. 

Teach English for two classes of approximately 20 students in the age group 18 -25 for one month. Pre-

intermediate and intermediate level. 

 

Other:  

  Aug 2013 – June 2015: Volunteer for Norway Burma Committee, Board Member of Student Council 

for Development Studies at University of Oslo. 

 Aug 2008 – June 2013: Leader of Operation Days Work Rogaland County Committee, including 

sitting in the National Board. Member of Rogaland County Council of Socialist Youth Party. Member 

of the Local Chapter of Save the Children Youth, Haugesund. Member of local chapter for 

Environment and Youth, Haugesund. Student Council Deputy Leader at Skeisvang High School. 

 

S A I H  E X P E R I E N C E  

Lecturer                                                                                                                                     Feb 2016- April 2016 

SAIH – Students and Academics International Assistance Fund          

Hold public lectures on Myanmar: the political situation, human rights situation and about the student 

movement.  



 

Member of Information Committee                                                                            Jan 2015- June 2015 

SAIH – Students and Academics International Assistance Fund          

Information and organizational work. 

 Communication, information and political advocacy work: update webpage, blog, social media, 

developing and organizing the political campaign. 

 Organize seminars and meetings together with the Executive Committee 

 

Development Country Seminar Coordinator                 Jan 2014- July 2015                                                                                        

SAIH – Students and Academics International Assistance Fund 

Local Chapter SAIH Blindern, University of Oslo 

Coordinate seminars with INGOs and NGOs at University of Oslo. 5-6 seminars per semester. 

 Handle applications from INGOs and NGOs. 

 Organize seminars and information work.  

 

Member of Political Campaign Committee                 Jan 2015- June 2015                                                                                        

SAIH – Students and Academics International Assistance Fund 

Develop Political Campaign and material, strategy for political advocacy.  

 

Member of Film Committee                  Aug 2013- June 2014                                                                                        

SAIH – Students and Academics International Assistance Fund 

Local Chapter SAIH Blindern, University of Oslo 

Prepare and organize monthly public film screenings on global development issues. 5-6 seminars per 

semester.  

 

S K I L L S  

Courses 

Basic Security in the Field (UNDSS)  

I Know Gender (UN Women)  

 

Languages  

Norwegian mother tongue 

English, fluent in oral and written 

Spanish, basic in oral and written 

 

IT  

Good knowledge of Ms Office.  

 

 

R E F E R E N C E S  

Will be provided upon request.  

 
 



Motivasjonsbrev – Mari Helene Flaathen 

Jeg stiller til valg som politisk nestleder fordi jeg tror på SAIHs unike politiske visjon og mener jeg 
innehar de egenskapene som er nødvendige for å få oss dit.  

Helt siden jeg i 2013 ble med i SAIH har det ikke vært tvil om at det er denne organisasjonen jeg 
ønsker å vie min tid til. Som student ser jeg tydelig hvordan utdanning er essensielt for vår personlige 
utvikling og evne til å tenke kritisk. Skal vi noen gang kunne leve i en rettferdig verden er utdanning 
av unge mennesker noe av det viktigste vi kan jobbe for.   

I meg vil dere få en god, handlekraftig og besluttsom nestleder. Da jeg startet i SAIH-Bergen hadde 
lokallaget ligget i dvale i ett år, da jeg én måned senere ble valgt til leder ble det klart at jeg sto 
ovenfor en enorm utfordring.  Under min ledelse ble SAIH-Bergen et av organisasjonens største 
lokallag. Dette var ikke resultatet av kun én persons innsats, men produktet av et sterkt fokus på å 
utnytte individuelle kvaliteter gjennom samspill. En av mine sterkeste egenskaper er å sette trygge og 
inkluderende rammer for godt samarbeid og så lede en prosess fra start til slutt, fra ide- til 
gjennomføringsfasen. Sterkt engasjement og hardt arbeid har gitt resultater i Bergen jeg håper å få 
muligheten til å videreføre på et nasjonalt nivå.  

Snart tre år i SAIH, inkludert to år som lokallagsleder og medlem i Landsrådet, har gitt meg grundig 
kjennskap til organisasjonen.  Kampanjer som «We dream big» og «Students at Risk» viser hvor langt 
vi kan nå med konkrete mål rettet mot norske politikere. Samtidig viser «blå finger»-kampanjen 
viktigheten av å ha en kampanje som er tilgjengelig for publikums egen adaptasjon i sosiale medier. I 
tillegg til praktisk erfaring har min tid i SAIH gitt meg god oversikt over sentrale verdier og visjoner. 
Jeg vil jobbe for en spisset profil utad der utdanning som redskap for frigjøring står i fokus. Samtidig 
er det viktig å bevare nyanser i vårt arbeid som anerkjenner at urfolk, afroetterkommere, kvinner og 
LHBTI-personer ofte blir diskriminert i utdanningssystemet. Tydelig kommunikasjon er viktig i SAIHs 
politiske arbeid, en klar visjon om organisasjonens profil vil gi mitt arbeid et målrettet fokus.  

Det er viktig for meg at SAIH appellerer både utover til offentligheten og innover i organisasjonen. Vi 
må få gjennomslag for våre politiske mål og samtidig motivere våre egne aktivister. Mine sosiale 
ferdigheter kommer godt med på begge områder. Jeg er flink til å kommunisere og å bygge nettverk 
og kontakter, dette er viktige egenskaper i arbeidet med å få gjennomslag for våre mål. Samtidig er 
mine evner som relasjonsbygger viktig i en organisasjon som SAIH der vi tilstreber en flat struktur.  
Møte med aktivister er viktig for å gi motivasjon og eierskap til organisasjonen til nye og gamle 
medlemmer.  

Det har vært fantastisk å følge utviklingen til SAIH de siste årene og jeg vil gjerne bygge videre på 
dette arbeidet. Jeg ser organisasjonen vokse på særlig to områder; synlighet og størrelse.  SAIH fyller 
en viktig plass i norsk sivilsamfunn og bør bli den fremste eksperten på studenter og akademikeres 
livskår verden over. Vi skal være synlige i media hele året og kommentere på aktuelle hendelser som 
minsker akademisk frihet, både ute og hjemme. For å innfri disse målene må vi ha faglig tyngde bak 
uttalelsene våre og få flere akademikere med på laget. Synlighet i media vil gi oss større 
gjennomslagskraft hos politikerne og hjelpe oss å nå ut til flere studenter og akademikere.  I min 
visjon er SAIH en organisasjon alle studenter og akademikere i Norge relaterer seg til. Dette vil gi oss 
politisk tyngde og øke forståelsen mellom oss her hjemme og våre partnerorganisasjoner. Skal vi 
klare dette må vi jobbe målrettet for et sterkt samarbeid med studentparlamentene og NSO.  

Store ambisjoner, en veldig vilje, lang erfaring og evne til å ta utfordringer på strak arm gjør meg godt 
rustet til å bli SAIHs neste politiske nestleder. Jeg håper på deres tillitt og ønsker dere et godt valg!  

 

Vennlig hilsen Mari Helene Flaathen   



 Mari Helene Flaathen 

Født: 07.06.1993 

Adresse: Vestre Holbergsallmenningen 16, Bergen  

Mobil: 46 66 03 10  

E-post: mari.flaathen@hotmail.com  

  

Stiller til Politisk Nestleder  

Verv Lokallagsleder 

SAIH-Bergen 

2013 – 2015  

Utvalgte prestasjoner: 

Gjennomslag for resolusjon om etiske retningslinjer i 

Studentparlamentet ved UiB 

Ledet lokallaget fra å bestå av fire medlemmer til å bli et av 

organisasjonens største   

 Medlem i Landsrådet 

SAIH 

2015 

 

Leder  

Prosjekt Palestina, Lambertseter VGS 

2011 – 2012  

Ansvar: 

Oppstart av Prosjekt Palestina, skolens eget prosjekt 

sammenlignbart med Operasjon Dagsverk. Dette innebar 

gjennomføring og koordinering av innsamlede midler samt 

utvelgelse av hvilken organisasjon som skulle motta donasjonen. 

 

Arbeids-

erfaring 

Danseinstruktør 

Studentsamskipnaden i Bergen 

2015 – dags dato  

Dansehuset, Oslo 

2009 – 2012  



 
 Mari Helene Flaathen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse 

annen 

erfaring 

 

Pleieassistent  

Dagsenter for Demente, Manglerudhjemmet i Oslo 

Sommeren 2013 – 2015  

 

Barnehageassistent 

Granstua Familiebarnehage, Oslo 

2012 – 2013 

 

Sminke og kostymesjef ved Lambertseterrevyen 2010 - 2012 

Elevrådsrepresentant 2010 - 2011  

Reise til Kenya, India, Australia og Qatar februar – april 2013 

Sommerjobb hos Blad Centralen 2011 

 

Utdanning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk 

 

 

Bachelor i Sammenliknende Politikk  

Universitetet i Bergen 

Uteksamineres mai 2016 

Foreløpig snittkarakter: B+ 

 

Erasmus-stipendiat 

School of African and Oriental Studies (SOAS), London 

Høst 2015 

Snittkarakter.  67,25/100 (tilnærmet B+) 

 

Utviklingsstudier 

Ett semester ved UiB 

Høst 2013 

Snittkarakter: B+ 

 

Studiespesialisering  

Lambertseter VGS 

2009 – 2012 

 

Norsk 

Morsmål 

 



 
 Mari Helene Flaathen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesser 

 

Referanser 

 

 

Engelsk 

Meget god skriftlig og muntlig  

Høyeste nivå (C2) i Common European Framework of Reference 

(CEFR) 

 

Spansk 

5 års undervisning på ungdomsskole og VGS  

Grunnleggende forståelse 

 

 

Internasjonal politikk, utviklingspolitikk, reise, dans m.m. 

 

Hilde Helland 

Institusjonssjef ved Manglerudhjemmet  

Mobil: 41 56 30 61 

 

Johanne Vaagland 

Leder, likestilling- og fakultetsansvarlig i Studentparlamentet ved 

UiB 

Mobil: 97 15 68 80 

 

Kristoffer Kinge 

Tidligere organisatorisk nestleder av SAIH (2014 – 2015) 

Mobil: 47 25 82 33 

  

  

  



Motivasjonsbrev, Mikael Østhus Schärer  
Kjære SAIHere. Mitt navn er Mikael Østhus Schärer. Jeg er 25 år og 
tar mastergrad i statsvitenskap ved UiO. Jeg ble med i SAIH i 2014 
som aktivist i lokallaget i Trondheim mens jeg fullførte bacheloren 
min på NTNU. I løpet av det siste året har jeg vært med i 
informasjonskomitéen, kampanjeutvalget, arbeidsgruppa for Students 
At Risk og lokallaget på Blindern. Jeg stiller til politisk nestleder 
fordi SAIH engasjerer meg veldig sterkt og jeg vil bidra til å utvikle 
organisasjonen slik at vi blir mer synlig og utretter enda mer enn det 
vi allerede gjør.  
 
Jeg har vært aktiv og interessert i politikk i mange år, men da jeg ble 
kjent med SAIH skjønte jeg raskt at dette var organisasjonen for meg. Den solidariteten vi har 
med studenter og akademikere fra andre deler av verden, sammen med vårt kritiske syn på 
hvordan bistand, utvikling og frigjøring bør foregå, skiller oss fra alle andre organisasjoner. I 
tillegg er våre infopolitiske prosjekter, som Africa for Norway, VestSahara, Students At Risk 
og etiske retningslinjer, både modige og viktige. Jeg mener vi må dyrke vår særegenhet og 
fortsette å være kreative i våre kampanjer.  
 
Min visjon for SAIH, som jeg lanserte ved forrige årsmøte, er at vi gir større oppmerksomhet og 
støtte til studentbevegelser verden over. Her må vi benytte oss av studentaktivistene fra 
StARprogrammet til å skape nye relasjoner. Jeg synes spesielt MidtØsten, NordAfrika og 
sørøstAsia er svært relevante områder. Noe ganske annet, men minst like viktig, er at det må 
være meningsfylt å være med i lokallagene. Det innebærer at SAIHsentralt må legge til rette for 
spennende lokallagsaktiviter og skolering, og inkludere aktivister, lokallag og Landsrådet i 
viktige prosjekter og prosesser slik at organisasjonen går fremover på et transparent og 
demokratisk vis.  
 
Til høsten blir det kamp om Students At Risk når statsbudsjettet for 2017 skal vedtas, men vi må 
også forberede oss på ny kamp om størrelsen på bistandsbudsjettet og infostøtten. Med en god 
strategi for kommunikasjon, påvirkning og samarbeid med andre organisasjoner tror jeg at vi kan 
få gjennomslag for våre saker. En annen viktig oppgave for politisk nestleder er å følge opp 
VestSaharakampanjen. Som en del av årets kampanjeutvalg vil være en glede følge opp dette. 
 
Spesielt siden i sommer har jeg vært med på mye gjennom SAIH, og blitt kjent med mange 
aktivister, ansatte på kontoret samt viktige samarbeidsorganisasjoner for oss her i Norge. Det har 
vært utrolig spennende og lærerikt. Jeg mener disse erfaringene, det at jeg har vært med i to 
lokallag, sammen med det faktum at jeg er en politisk nerd som kjenner det politiske landskapet 
godt, gjør meg godt kvalifisert til å bli deres nye politiske nestleder. Godt valg!  
 
Mikael 
 
 
 



CV for Mikael Østhus Schärer
 

Født: 17.01.1991. 
Tlf.: 91828053 
Epost: msosthus@gmail.com 
Adresse: Holmenkollveien 92, 0784 Oslo 
 
UTDANNING 

08.2015  d.d.  Mastergrad i statsvitenskap Universitetet i Oslo 

08.2012  06.2015 Bachelorgrad i statsvitenskap, NTNU, med utveksling til   
  med breddeår i sosiologi. UC Berkeley 
 
08.2011  06.2012 Årsstudium i samfunnsvitenskap NTNU 
 
08.2007  06.2010 Videregående utdanning NordØsterdal Vgs. 
 

ARBEIDSERFARING 

09.2014  d.d.  Pleiemedarbeider i Tjenesten  Tynset kommune 
for funksjonshemmede. I ferier 
og deltid gjennom året. 

 
06.2007  08.2014 Kafe, butikk og informasjons Coop Oppdal avd. Tynset 

medarbeider. I ferier og deltid 
gjennom året 

 
07.2010  07.2011 Velferdsassistent  Luftforsvaret, avd. Bodø  

Som en del av Førstegangstjenesten. 
Yte service, og planlegging og  
gjennomføring av prosjekter.  

 
06.2006  072007 Kioskmedarbeider. Sommer Hedmarktoppen folkehøgskole 

vikar 
 
VERV 
 
09.2015  d.d.  Medlem av arbeidsgruppa for Students At Risk.  

Her har jeg jobbet med informasjonsarbeid, bl.a. hovedansvar for 
  facebooksiden, koordinering og organisering av infoturnéen.  
 
09.2015  d.d.  Medlem av kampanjeutvalget 2015/16: VestSahara  



Bistått arbeidet med utvikling av strategiske mål, politisk påvirkning,  
  informasjonsarbeid, samt hovedansvar for Kickoffarrangementet. 
 
08. 2015  d.d. Aktivist i SAIHBlindern 

Blant annet ledet skrivegruppa i lokallaget denne høsten.  
 
07.2015  d.d. Informasjonskomiteen  

Bistår AU med informasjonsarbeid og organisatoriske oppgaver, særlig  
  tilknyttet nasjonale samlinger 
 
07. 2015  d.d.  Web og sosiale medieransvarlig i Tynset Venstre 

Sørger for å legge ut aktuelle saker på nett og facebook. 
 
08.2014  06.2015 Aktivist i SAIH Trondheim 
 
04.2009  04.2010 Styremedlem/nestleder Hedmark Unge Venstre 

Var først styremedlem, ble valgt til nestleder i august da leder trakk seg.  
 
06.2009  07.2010 Lokallagsleder NordØsterdal Unge Venstre 

Opprettet og ledet lokallaget. Syslet med informasjonsarbeid, deltakelse i  
  debatter, og diverse organisasjonsarbeid.  
 
08.2009.  06.2010 Håndballtrener 

Ledet J16laget til Tynset Idrettsforening 
 


