
Kandidatskjema til NSF Students sentrale verv:  
Valg av leder, nestleder, styremedlem og medlem av 

nominasjonskomiteen. 
 

Fult navn: Hilal Gure 

Alder: 22 

Studiested: OsloMet Kjeller 

Studieår: 2 

E-post: Hilal_shide@live.com 

Telefon: 94859663 

 

 
Kandidat til:  
 

 Leder 
  

 Nestleder 
  

X Styremedlem 
  

 Nominasjonskomiteen 

 
Hvorfor ønsker du å stille til valg? 
 

• Jeg har vært aktiv i NSF student siden jeg startet på sykepleierutdanning i ulike roller. Jeg har 
vært lokallagsleder, fylkesrepresentant og vært med i verveteamet to perioder. Gjennom de 
siste to årene har jeg lært utrolig mye om meg selv og om organisasjonen og mine 
rettigheter. Mitt siste år som sykepleierstudent ønsker jeg å bruke tiden min på å formidle 
hva NSF student er og hva vi står for. Jeg vil jobbe for at våre studentmedlemmer vet om sine 
rettigheter både ved studiet, men også som en arbeidstaker. 
 

• Jeg vil også jobbe med opplæring og oppfølging av tillitsvalgte. Det siste året har mye av 
jobben min som leder av students fakultetsråd gått ut på oppfølging og opplæring av 
studentrådene ved fakultet.  

 
Hva gjør deg til en egnet kandidat for dette vervet? 
 
Jeg har lært at i et styret er det forskjellige personligheter som sammen skal jobbe for et felles mål. 
Alle har sine egne campsaker, men det er viktig at vi bare ikke tenker på hvordan skal jeg nå mine 
mål. Det essensielt at vi setter oss ett felles mål, har gjensidig respekt og avklarer våre forventninger 
for at et styre skal fungere. Det er viktig at vi hjelper hverandre med å nå våre mål.  
 
I et styret er jeg lyttende, og behøver ikke alltid å ha det siste ordet. Jeg er inkluderende og passer på 
at alle i mitt styre føler at de bidrar med noe og føler seg sett og hørt. Jeg har lært å skille mellom 
person og sak, noe som er viktig i et styret hvor det ofte kan være hete diskusjoner. Jeg er punktlig og 
møter alltid forbered til møtene.  
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Nevn tre saker du brenner for:  
1. Synlighet for medlemmene 
2. Opplæring og oppfølging av lokale tillitsvalgte  
3. Gjøre det lett tilgjengelig medlemmenes rettigheter både gjennom studie og som 

arbeidstaker 

 
Relevant erfaring:  
NSF student: 
2 år Fylkesrepresentant 
2 verveperioder 
1 år lokallaget 
landsmøtedelegat 

 

Utenfor NSF: 
Leder av Students fakultetsråd for det helsevitenskapelige fakultet. 
1 år i fakultets-rådet/styret 
1,5 år klagenemnda ved OsloMet 
1 år i skikkethetsnemnda ved OsloMet 
2 år i studentparlamentet 
Kull tillitsvalgt for Sykepleie 
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