
 

 
 
Valgkomiteens innstilling  

 
Valgkomiteens forslag til sammensetning av SUs sentralstyre i perioden  
2018-2020. 
 
Valgkomiteen har bestått av:  
Henriett Røed (sentralstyret)  
Matias Kjerstad (Troms) 
Celia Lima (Oslo) 
Åsa Kjerstine Moen (Trøndelag) 
Audun Syltevik (Hordaland)  

 
 
 
Valgkomiteens innstilling:  
 

Leder Andreas Sjalg Unneland 

1. nestleder    Synnøve Kronen Snyen 

2. nestleder     Øystein Kolstad Kvalø 

Generalsekretær   Aila Kamaly 

Internasjonal leder og 1. vara til AU Alexander Fossen Lange 

Feministisk leder og 2. vara til AU Maria Bonita Igland 

Faglig leder og redaktør for sosiale medier Balder Alvær Olafsen 

Miljøpolitisk leder   Helga Hustveit 

Sentralstyremedlem  Guro Aasaaren 

Sentralstyremedlem  Sarah Lilleberg Safavifard 

Sentralstyremedlem  Jon Machlik 

Sentralstyremedlem   Luka Andrine Hansen Dyrnes 

Sentralstyremedlem   Rikke Smisetfoss Sørdahl 

 

 



 

Presentasjon av kandidatene 

Andreas Sjalg Unneland (leder) 
Andreas er 23 år og kommer fra Fjell i Hordaland. Andreas har tidligere blant annet vært 

leder for studentlaget til SU i Bergen og er sentralstyremedlem i SU. Andreas brenner for å 

ta et oppgjør med reklamebransjen som presser miljøskadelig kjøpepress og dårlig selvbilde 

på unge mennesker. 

Synnøve Kronen Snyen (1. nestleder) 
Synnøve er 21 år og kommer fra Oppegård i Akershus. Hun har vært lokallagsleder i Follo 

SU, og nestleder og leder i Akershus SU. Nå sitter hun i internasjonalt utvalg i SU, og i 

kommunestyret i Oppegård. Hun jobber som nestleder og ansvarlig for likestilling og 

kommunikasjon i Studentparlamentet på Universitetet i Oslo. Synnøve brenner for 

feminisme og en bredere seksualundervisning i skolen.  

 

Øystein Kolstad Kvalø (2. nestleder) 

Øystein er 21 år og kommer fra Bodø i Nordland. Han har blant annet vært fylkesleder i 

Nordland SU og 1. vara til bystyret i Bodø for SV. De siste to årene har Øystein vært 

fulltidstillitsvalgt i Press, som nestleder i ett år og det siste året som leder. Han brenner for 

asylsøkende barn sine rettigheter.  

 

Aila Kamaly (generalsekretær) 

Aila er 22 år og kommer fra Gjøvik i Oppland. Hun studerer statsvitenskap på UiO og er 

nåværende feministisk leder i SU. Tidligere har hun vært lokallagsleder i Gjøvik, Land og 

Toten SU, fylkesleder og landsstyrerepresentant for Oppland SU samt medlem av SUs 

skoleringsutvalg. Aila er særlig opptatt av global ulikhet og kvinners rettssikkerhet. 

 

Alexander Fossen Lange (internasjonal leder og 1. vara til AU) 

Alexander er 21 år og kommer fra Bærum i Akershus. Alexander har tidligere vært nestleder 

i Akershus SU, landsstyrerepresentant, og har den siste perioden sittet i internasjonalt 

utvalg. Han er ferdig med en bachelorgrad i internasjonale studier til sommeren, og han er 

særlig opptatt av behovet for en mer åpen og demokratisk norsk utenrikspolitikk. 

 

Maria Bonita Igland (feministisk leder og 2. vara til AU) 

Maria er 19 år og kommer fra Bergen i Hordaland. Maria sitter i fylkesstyret i Hordaland SU, 

er landsstyrerepresentant og sitter i feministisk utvalg. Maria brenner for internasjonal 

feministisk kamp for å gi alle kvinner like muligheter uavhengig av tildelt kjønn, etnisitet, 

klassebakgrunn, religion og hudfarge.  

 



 

Helga Hustveit (miljøpolitisk leder)  

Helga er 23 år og kommer fra Eidsvoll i Akershus. Hun studerer miljø- og 

utviklingsstudier ved Universitetet i Ås og er også nåværende miljøpolitisk leder i 

SU. Tidligere har hun sittet i miljøpolitisk utvalg og vært regional landsstyrerepresentant. 

Helga er særlig opptatt av demokratisk styring over naturressursene.  

 

Balder Alvær Olafsen (faglig leder og redaktør for sosiale medier)  

Balder er 20 år og kommer fra Bærum i Akershus. Han jobber som vikarlærer på Vøyenenga 

ungdomsskole, er leder i Akershus SU og sitter i internasjonalt utvalg. Balder sitter i 

arbeidsutvalget i tannhelsekampanjen til Fagforbundet. Balder er opptatt av å skape et 

samfunn der alle har like muligheter og rett til et trygt arbeidsliv.  

 

Guro Aasaaren (sentralstyremedlem)  

Guro er 20 år og kommer fra Lillesand i Aust-Agder. Hun har tidligere vært lokallagsleder og 

fylkesleder, og i dag er hun regional landsstyrerepresentant for Cuba, sitter i miljøpolitisk 

utvalg og studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Guro brenner for at vi skal bevare 

miljøet, så de som kommer etter oss kan nyte av jorda vi har i dag.  

 

Sarah Lilleberg Safavifard (sentralstyremedlem)  
Sarah er 19 år gammel og kommer fra Vålerenga i Oslo. Hun går på lektorprogrammet i 

historie og nordisk ved Universitetet i Oslo, og brenner for en skolepolitikk som faktisk 

bekjemper forskjeller. Sarah har tidligere vært leder av Oslo SU og er kultursjef i 

sommerleirgruppa.  

 

Jon Machlik (sentralstyremedlem)  

Jon er 22 år og kommer i fra Tromsø i Troms. Han sitter i fylkesstyret i Troms SU og er 

regional landsstyrerepresentant for Isødet. Jon er kampanjesekretær for Nord-Norge i 

Natur og Ungdom. Han brenner for en mer human innvandringspolitikk og barn sine 

rettigheter.   

 

Luka Andrine Hansen Dyrnes (sentralstyremedlem)  

Luka er 19 år gammel og kommer fra Oslo. Hun er blant annet tidligere leder av Oslo SU og 

har sittet i landsstyret og i miljøpolitisk utvalg. Luka studerer tegnspråk ved OsloMet. Hun 

er engasjert i at vi skal ta vare på naturen vi lever i og utvikling av det nye, grønne 

samfunnet.  

 

Rikke Smisetfoss Sørdahl (sentralstyremedlem) 

Rikke er 19 år og kommer fra Sunndal i Møre og Romsdal. Hun har startet opp og vært leder 

av Sunndal SU og vært fylkesleder og landsstyrerepresentant for Møre og Romsdal SU samt 



 

3. kandidat på fylkeslisten ved valget i 2017. Rikke er særlig opptatt av 

distriktspolitikk og motstand mot sentralisering av makt og ressurser.  

 

 

 


