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Navn: Adrian Heyerdahl
Alder: 21 år
Studieretning: Elektroingeniør (2. året)

Litt om meg
Jeg heter Adrian Heyerdahl, er 21 år gammel og kommer fra Asker kommune. På fritiden
liker jeg å drive med elektronikk, programmering, undervisning, og selvfølgelig
studentpolitikk. Motivasjonen min kommer fra å se at det jeg kontribuerer med bidrar til å
forbedre hverdagen til mine medstudenter. Enten det er frivillig arbeid innen undervisning
eller studentpolitikk, så er det like givende og morsomt.

Hvorfor vil du stille som styrerepresentant?
I det siste 1.5 året har jeg vært med i forskjellige råd og utvalg, blant annet Studenttinget og
Velferdstinget. Slik har jeg blitt ekstra observant på hvordan NTNU-styret opererer. I å ha
fulgt med på dette så forstår jeg hvorfor vi har fått dårligere plass, mangel på ordentlig
undervisningsrom, uenigheter om friarealer osv. Jeg synes NTNU-styret har tatt flere dårlige
avgjørelser, som til tider har vært mot studentenes beste interesser (blant annet en forhastet
samlokalisering). Det virker som om rektoratet ignorerer styret til tider og kjører litt av sitt
eget løp. 6 styremøter i året istedenfor 12, flere og flere orienteringssaker istedenfor
vedtakssaker, og ikke minst måten Challenge-kampanjen ble gjennomført.
Jeg ønsker å bli en del av NTNU-styret så jeg kan ta det den andre veien. Flere styremøter i
året, vedtakssaker i alle saker der det er hensiktsmessig, og selvfølgelig god informasjonsflyt
og et sterkt demokrati. Da kan vi kanskje unngå ting som en forhastet samlokalisering og
fusjon i fremtiden. Jeg ønsker å kunne gjøre studiehverdagen enklere og bedre for alle
studentene ved NTNU i både Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Jeg vil være en sterk
studentstemme i NTNU sitt øverste organ.

Nevn 3 stikkord for hvorfor akkurat du skal bli valgt til dette vervet:
Viljestyrke, engasjert, frampå

Hvordan bør NTNU se ut om 5 og 10 år?
I fremtiden ønsker jeg at NTNU skal være et sted der alle hører hjemme, uansett hvilken
studieretning du går eller hvilket campus du tilhører. Jeg ønsker at alle ved NTNU skal føle
tilhørighet til et sted, og ha egne identitetsarealer hvor en kan jobbe sammen. Jeg ønsker at
alle skal føle seg sett, og at ingen skal føle seg nedprioritert. Jeg ønsker et NTNU der det er
god informasjonsflyt i alle retninger. Jeg ønsker et NTNU der både studentene og de ansatte
har større mulighet til å påvirke systemet. Jeg ønsker et NTNU der ledelsen i større grad hører
på hva studentene og de ansatte mener. Jeg ønsker et NTNU hvor alle har det bra og føler at
de hører hjemme.

Webside: https://adrianh.no

