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

nominasjonskomiteen. 
 

Fult navn: Tonje Hugdahl 

Alder: 25 

Studiested: HVL Haugesund 

Studieår: 3 

E-post: tonjehugdahl@gmail.com 

Telefon: 93412644 

 
Kandidat til:  
 

 Leder 
  

 Nestleder 
  

x Styremedlem 
  

 Nominasjonskomiteen 

 
Hvorfor ønsker du å stille til valg? 
Jeg ønsker å stille til valg, da jeg er brennende engasjert når det angår å kjempe for studentenes 
rettigheter i møte med de systemer en møter underveis i studiet; det skal ikke være tilfeldig hvem 
som får god veiledning i praksis og vi har lov til å gi beskjed om at ting ikke er greit når de faktisk ikke 
er det. Det vil alltid være rom for forbedring når det angår sykepleie, et fag i stadig endring, og det å 
få muligheten til og være med å forme sykepleierutdanningen til å bli best mulig, er noe jeg kunne 
tenke meg å være med på. 

 
Hva gjør deg til en egnet kandidat for dette vervet? 
Jeg er en egnet kandidat ettersom jeg har vært aktiv i NSF Student gjennom mine tre år som 
sykepleierstudent. Gjennom å arrangere en rekke aktiviteter på lokalt nivå, samt to årsmøter og en 
vårkonferanse i bagasjen, har jeg fått være med på en fantastisk reise. Det har vært utrolig lærerikt 
og jeg er heldig som har fått knytte kontakter med studenter på tvers av det rike land. 
 
Som person er jeg rolig og lyttende, samtidig som jeg ofte kan rope høyt for de saker som engasjerer 
meg litt ekstra. Videre er jeg nøyaktig og pålitelig i mitt arbeid og godt vant til å ledelsen i grupper, 
noe jeg har tiltro til at er kvaliteter som er gode å ta med seg inn i et studentstyre. NSF Student har 
vært et høydepunkt i min tid som student og jeg håper å kunne få muligheten til og bidra til å skape 
det samme for de studenter som kommer etter meg. 
 
Godt valg! 

 
Nevn tre saker du brenner for:  
Praksis, lønn og #mannkanblisykepleier. 
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Relevant erfaring: 
Senior Scorer – World Tour Grand Slam 2011, Stavanger. 
Medieansvarlig – ToppVolley Norge 2011/2012, Sand. 
Medieansvarlig – ToppVolley Norge 2012/2013, Sand. 
Speakerkurs i friidrett, 2014. 
Information Volunteer – World Tour Grand Slam 2014, Stavanger. 
Nestleder elevrådet Danielsen Intensivgymnas høsten 2014, Bergen. 
Court Manager – World Tour Major 2015, Stavanger. 
Court Manager – CEV Beach Volleyball Continental Cup Final 2016, Stavanger. 
Team Guide England – CEV Volleyball European Championships – Men 1st Round, Pool 3 2017, 
Bergen. 
Medieansvarlig – NSF Student Haugesund 2017/2018, Haugesund. 
Court Manager – FIVB Beach Volleyball World Championships 2019, Hamburg. 
Court Manager – FIVB Beach Volleyball World Tour 2019, Oslo. 
Lokallagsleder – NSF Student Haugesund 2019/2020, Haugesund. 
Fadderansvarlig – HVL Haugesund 2020, Haugesund. 
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