
 

Navn: 
Alder: 
Bosted: 

Øistein S. Lysne 
24 år - 03.09.1996 
Oslo 

Stiller til følgende verv: Leder 1 år 
Hva er ditt forhold til 
Humanistisk Ungdom? 

Siden jeg dro på min første sommerleir har HU 
har vært en enormt viktig del av livet mitt. 
Engasjementet for denne organisasjonen har 
bare vokst fra mitt første verv i lokallaget, til jeg 
ledet det lokallaget, da mitt første sentrale verv, 
til jeg ble en del av ledelsen og sist vår bli valgt 
til leder for hele organisasjonen. Viktigheten av 
livssynet har bare blitt tydeligere for meg, og 
kjærligheten til den gjengen som er HU har bare 
vokst. Jeg har tilbragt mesteparten av 
ungdomstiden min i denne organisasjonen, og 
den har påvirket meg enormt. Jo høyere 
vervene har blitt, jo mer tid har jeg lagt inn i 
engasjementet. Nå er jeg til og med så heldig at 
jeg får gjøre dette på heltid. Dessverre begynner 
jeg å nærme meg 25 år og pensjonsalder i HU, 
men jeg vil gjøre det jeg kan for å etterlate meg 
en like fantastisk organisasjon som den jeg ble 
ønsket velkommen i. 

Har du tidligere 
organisasjonserfaring? 

Jeg har mesteparten av min 
organisasjonserfaring fra HU. Her har jeg hatt 
verv som nestleder, økonomiansvarlig og leder i 
lokallag, sentralstyremedlem, nestleder, politisk 
nestleder og er for øyeblikket leder. Utenfor HU 
har jeg sittet i ledergruppen i Polaris LAN Pro 
Series, og arrangerte blant annet flere 
verdenscuper i E-sporten Hearthstone. Jeg har 
vært lagleder, turneringsarrangør og hatt mange 
andre roller innen norsk Esport. Siden 
ungdomsskolen har jeg også vært medlem av et 
politisk parti, selv om jeg nok var mer engasjert 
der før jeg tok verv i HU. Da jeg var nestleder 
tok jeg samtidig en bachelorgrad i 
statsvitenskap, og har en del fag i organisasjon 
ledelse og prosjektstyring.  

Hvorfor bør folk stemme på 
deg? 

Jeg har nå vært leder for organisasjonen i et 
innholdsrikt år. Vi har prøvd mye nytt, og jobbet 



 

 
 
 

for å forbedre det vi allerede hadde. Det er mye 
å være fornøyd med i året som har gått, men jeg 
føler meg ikke mett av den grunn. Denne 
organisasjonen har et fantastisk potensiale, og 
jeg vil jobbe for å utvikle HU fremover i tiden 
som kommer. Og for en utrolig spennende tid vi 
går inn i! Selv om hverdagen nå med pandemi 
og isolasjon er kjip, har vi masse å se frem til 
som organisasjon. For første gang handlet ikke 
debatten om skolegudstjenester om at det ikke 
er så farlig, den handlet om hvorfor skolene 
fortsatt driver med dette. Det er årlig nesten like 
mange som går i pride som i kirken, selv om 
familieministeren fortsatt henger igjen i 
middelalderen. Og når jeg først er i gang drister 
jeg meg til en spådom om at Human-Etisk 
Forbund innen deres neste landsmøte har 
passert 100 000 medlemmer. Samfundet er rett 
og slett i endring, og det er våre verdier som er i 
dytten. Vår oppgave som organisasjon er å vise 
ungdom hvorfor humanisme både er viktig og 
riktig, spesielt i møte med alt livet har å by på av 
utfordringer. Jeg har både erfaringen og 
engasjementet til å lede HU inn i fremtiden, og 
jeg tror fremtiden er lys! 

 

Navn: 
Alder: 
Bosted: 

Rebecca Ponce 
20 år - 29.04.1999 
Oslo 

Stiller til følgende verv: Politisk nestleder 2 år 
Hva er ditt forhold til 
Humanistisk Ungdom? 

Da jeg i 2014 bestemte meg for å melde meg 
inn i HU, hadde jeg ingen anelse om hva jeg 
hadde i vente. Jeg meldte meg hovedsakelig 
inn fordi jeg ønsket å ta et veldig tydelig 
standpunkt, som humanist fra et veldig kristent 
miljø. Det jeg ikke visste var at HU kom til å bli 
så mye mer for meg enn bare et standpunkt. I 
2015 tok jeg endelig det som for meg var et 
gigantisk steg, nemlig å dra på sommerleir. Det 
var først og fremst et gigantisk steg fordi jeg på 
dette tidspunktet i livet mitt var ganske redd 
fremmede mennesker, men når jeg ser tilbake, 



var det også et stort steg fordi min første leir 
ble, klisjéaktig nok, et vendepunkt i livet til lille, 
usikre Ponce. Jeg følte fort at her i HU hadde 
jeg funnet min plass, og tok snart på meg verv. 
Først lokalt i Sandnes og Omegn (nå Sør-
Rogaland) lokallag, og snart etter det stilte jeg til 
valgkomiteen. Allerede perioden etter ble jeg 
valgt inn i sentralstyret, og ved forrige 
landsmøte var jeg så heldig å bli valgt som 
organisasjonens nye politiske nestleder. Det har 
innebært en vanvittig bratt læringskurve, som 
jeg aldri ville vært foruten.   

Har du tidligere 
organisasjonserfaring? 

- Leder, Stavanger Sosialistisk Ungdom    
..(2015-2017) 
- Humanistisk Konfirmasjon, Human-Etisk 
..Forbund (2015-2018) 
- Økonomiansvarlig, Humanistisk Ungdom 
..Sandnes og Omegn Lokallag (2016/2017 og 
..2018/2019) 
- Nestleder, Humanistisk Ungdom Sandnes og 
..Omegn Lokallag (2017/2018) 
- Styremedlem, Hå Sosialistisk.Venstreparti 
..(2019/2020) 
- Vararepresentantskapsmedlem, Rogaland 
..Sosialistisk Venstreparti ..(2019/2020) 
- Valgkomitemedlem, Humanistisk Ungdom 
..(2016) 
- Sentralstyremedlem, Humanistisk.Ungdom 
..(2017/2018 og 2018/2019) 
- Landsstyremedlem for Humanistisk Ungdom, 
..Human-Etisk Forbund ..(2019/2020) 
- Politisk Nestleder, Humanistisk Ungdom 
..(2019/2020) 

Hvorfor bør folk stemme på 
deg? 

Jeg håper folk vil stemme på meg både fordi jeg 
selv ønsker å fortsette i posisjonen, og har 
masse jeg har lyst å jobbe videre med, men 
mest fordi jeg ser et behov for kontinuitet i HU. 
vi er en ungdomsorganisasjon, og det er 
naturlig at vi har en del utskifting i verv, men 
også nettopp derfor vil jeg fortsette, for å ta vare 
på kunnskapen og kompetansen i 
organisasjonen lengst mulig. Jeg har lært helt 
vanvittig mye som tillitsvalgt i HU, og spesielt nå 



 
 
 

det siste året. Jeg har også mer igjen å lære, og 
det håper jeg at jeg kan få lov til. Jeg har lyst å 
fortsette å konstant jobbe med meg selv og 
lære mer, for å bli best mulig for 
organisasjonen, fordi HU betyr helt latterlig mye 
for meg.  
 
Familie og venner utenfor organisasjonen, sliter 
med å forstå mitt engasjement, og jeg forstår 
dem. Jeg bestemte meg ganske tidlig i min 
"HU-karriere" at dette er det jeg vil gjøre, og jeg 
vil helst gjøre det til jeg er blitt for gammel. 
Disse menneskene vil jeg jobbe med og for, og 
de mulighetene og båndene jeg har fått 
gjennom HU, vil jeg jobbe for at så mange som 
mulig skal få lov til å oppleve.  
 
Flere burde få lov til å oppleve å komme til et 
sted der en blir hørt, og kan få diskutere 
livssynsspørsmål og politiske spørsmål så 
åpent og behagelig som det vi kan her i HU, og 
ikke minst burde flere få muligheten til å få delta 
i et fellesskap hvor uansett hvem du er, er du 
god nok. Disse tingene er noe av det som driver 
meg i mitt arbeid.  
 
Jeg har også vert så heldig å få delta på 
internasjonale humanistkonferanser, der jeg 
blant annet har innsett i større grad enn før, at 
det i andre land er det mye vanskeligere å være 
humanist, og i noen land er slike fellesskap som 
vårt, som vi verdsetter så høyt, ulovlig. Jeg har 
allerede både lært av folk fra andre land, og fått 
lært bort ting, og jeg har lyst å kunne fortsette å 
lære, og lære bort, i det internasjonale 
humanistmiljøet i mye større grad enn jeg har 
gjort til nå. Vi som humanister må kjempe for 
mennesker i alle land, ikke bare vårt eget.  
 
Til slutt, stem på meg, fordi jeg vet hva frosken 
går på ;)  

 



Navn: 
Alder: 
Bosted: 

Sina Inngjerdingen 
19 år - 06.05.2000 
Stavanger 

Stiller til følgende verv: Organisatorisk nestleder 1 år (supplerende) 
Hva er ditt forhold til 
Humanistisk Ungdom? 

Jeg har vært medlem av HU siden jeg var 
konfirmant i 2015. Siden da har jeg deltatt på 
alle nasjonale arrangementer, og hatt flere 
sentrale verv. For meg er HU en møteplass der 
alle er velkommen.  

Har du tidligere 
organisasjonserfaring? 

- Kasserer, styremedlem, nestleder og sekretær 
..lokalt i 4H. 
- Fylkesstyre i 4H Hedmark 
- Elevråd siden 7.klasse til 3.klasse 
..videregående. 
- Leder av skolemiljøutvalget (vg3) 
- Styremedlem, varamedlem og nestleder i HU 
..lokalt. 
- Varamedlem, medlem og leder av valgkomité 
..sentralt i HU  
- Sentralstyremedlem HU sentralt 
- Konstituert organisatorisk nestleder i HU 
- Ungdomsleder for HEF-konfirmasjon 
- HU-ambassadør i +/- 4 år  
- Sikkert mer, men kommer ikke på noe mer nå 



Hvorfor bør folk stemme på 
deg? 

 
 
 

Jeg har sittet som konstituert organisatorisk 
nestleder siden januar, så jeg veit hva jeg går 
til. Mine store kampsaker i HU er å gjøre våre 
arrangementer tilgjengelig og forståelig for alle, 
selv om vi har faglige arrangementer trenger 
det ikke å være kjedelig. Selv syns jeg det er 
veldig gøy å jobbe med rekruttering og 
medlemmer, og stortrives med organisatoriske 
oppgaver. En av mine store styrker her i livet er 
å ikke stresse, uansett hvor hektisk en periode 
er tenker jeg "det årnar sæ". 

 

Navn: 
Alder: 
Bosted: 

Agnes S. Tveitane 
17 år - 15.08.2002 
Trondheim 

Stiller til følgende verv: Sentralstyremedlem 1 år 
Sentralstyremedlem 2 år 

Hva er ditt forhold til 
Humanistisk Ungdom? 

Jeg har alltid vært opptatt av livssyn generelt, 
men aldri følt noen tilknytning til noen religion. 
Tanta mi tipsa meg om Humanistisk Ungdom, 
så jeg dro på sommerleir i 2018, og lærte 
masse der. Etter en tur til Israel/Palestina, har 
religionsfrihet vært noe jeg har engasjert meg 
mye for. HU som organisasjon er utrolig viktig, 
både for oss ateister/agnostikere, men også for 
troende. Både for å skape debatt, men også for 
å være en trygg plass for alle, uansett kjønn, 
legning osv. 

Har du tidligere 
organisasjonserfaring? 

Jeg har vært aktiv i Grønn Ungdom siden 2017, 
der jeg har hatt verv som fylkesstyremedlem 
(over to perioder), lokallagsleder og medlem av 
nominasjonskomité til kommunevalget (da for 



MDG). Jeg har i tillegg vært valgkampsfrivillig 
for MDG (sittet i skoledebatt, stått på stand x 
antall ganger og hatt flere leserinnlegg på trykk) 
og under TV-aksjonen 2019. 

Hvorfor bør folk stemme på 
deg? 
 
 

 

Jeg har mye erfaring fra politikken, og vil gjerne 
være med å utvikle Humanistisk Ungdom 
videre som organisasjon. I tillegg til å 
opprettholde det gode sosiale miljøet i HU, vil 
jeg bidra til å utnytte potensialet organisasjonen 
har på flere arenaer, og pushe den i en 
grønnere retning. Likestilling, både mellom 
kjønn, legninger, religioner og etnisiteter, er 
noe jeg brenner for. Jeg er interessert i, og vant 
til å jobbe med, mennesker. Gjennom 
forskjellige verv i Grønn Ungdom, har jeg erfart 
hvor viktige alle leddene i en organisasjon er. 
Jeg har god erfaring med å planlegge og 
gjennomføre møter, og håndterer fint flere 
oppgaver samtidig. Dersom landsmøtet 
stemmer meg inn, vil sentralstyret få et 
engasjert medlem som tar ansvar der det 
trengs, og som liker å jobbe strukturert. I tillegg 
er det viktig for meg at HU er en trygg 
organisasjon der alle kan føle seg hjemme. 

 

Navn: 
Alder: 
Bosted: 

Liviu Andrei Taran 
16 år - 22.03.2004 
Sandefjord 

Stiller til følgende verv: Sentralstyremedlem 1 år 
Sentralstyremedlem 2 år 

Hva er ditt forhold til 
Humanistisk Ungdom? 

Jeg meldte meg på etter sommerleiren. Jeg 
liker å engasjere meg i ulike ting som 
interesserer både meg og menneskene rundt 
meg. HU har vært den perfekte organisasjonen 
for meg siden det var veldig hyggelig å bli kjent 
med alle menneskene der, og jeg liker å finne 
ut stadig mer om livssyn og politikk. 

Har du tidligere 
organisasjonserfaring? 

Ambassadør i HU og jeg ble økonomiansvarlig i 
lokallaget mitt i år. Jeg har også vært en 
delegat for Sandefjord videregående skole på 
SANMUN, et MUN møte. 



Hvorfor bør folk stemme på 
deg? 

 

Jeg har et åpent sinn og er et glad menneske. 
Jeg liker som regel å gi 110% når det gjelder å 
bygge meg selv en fremtid og gjøre livet bedre 
for alle mennesker jeg kommer i kontakt med. 
Jeg jobber hardt og setter meg stadig nye og 
høyere mål. Jeg mener at i de fleste tilfeller går 
det an å finne en gyllen middelvei og et 
kompromiss for å løse en konflikt. I mine øyne 
er alle mennesker like mye verdt uansett alder, 
kjønn, hudfarge eller utdanning, men at likevel 
er alle individer unike og det er det som gjør 
mennesker så gøy å jobbe med. Jeg drømmer 
ofte og mye, så noen ganger kan det være litt 
vanskelig å være realistisk og ankret i nåtiden. 

 

Navn: 
Alder: 
Bosted: 

Tara-Michelle Tufto N. 
20 år - 04.09.2000 
Hønefoss 

Stiller til følgende verv: Sentralstyremedlem 1 år 
Sentralstyremedlem 2 år 

Hva er ditt forhold til 
Humanistisk Ungdom? 

Jeg meldte meg inn i Humanistisk Ungdom for 
ca. et år siden. Jeg meldte meg inn fordi jeg 
endelig fant en organisasjon jeg følte jeg hørte 
til i. Jeg ble fort engasjert, og kjente fingrene 
mine klødde etter å høre mer, lære mer, vite 
mer. Jeg har fått venner for livet i HU! 

Har du tidligere 
organisasjonserfaring? 

Jeg har jobbet med elevråd i 4år til sammen, 
og jeg kom nylig hjem fra elevtinget. Ellers har 
jeg alltid vært glad i å jobbe med og for 
mennesker. 

Hvorfor bør folk stemme på 
deg? 
 
 

Jeg har ikke vært medlem av denne 
organisasjonen veldig lenge, men jeg har vært 
medlem lenge nok til å vite at jeg virkelig vil få 
frem HU, og jobbe mot gode mål! Jeg er 
kreativ, kommer med gode forslag, og utrolig 
løsningsorientert. Jeg er alltid glad, spesielt når 
jeg får jobbe med ting jeg liker! Jeg har mine 
meninger, men jeg er aldri redd for å høre 



 

andres meninger. Jeg samarbeider også godt 
med andre som er engasjerte. 

 

Navn: 
Alder: 
Bosted: 

Jens-Fredrik H. Andersen 
21 år - 23.03.1999 
Hvaler 

Stiller til følgende verv: Sentralstyremedlem 1 år 
Sentralstyremedlem 2 år 

Hva er ditt forhold til 
Humanistisk Ungdom? 

HU for meg er så utrolig viktig, det endret livet 
mitt til det bedre, og jeg elsker fellesskapet og 
vil være med på å gi andre ungdommer den 
samme opplevelsen. 

Har du tidligere 
organisasjonserfaring? 

Er nylig valgt til leder av lokallaget til Østfold, 
har også vært med moren min og organisert 
arrangementer i autismeforeningen, ikke hatt 
noe verv der da. 

Hvorfor bør folk stemme på 
deg? 
 

Etter å ha vært en del av HU i over 3 år nå, så 
føler jeg at jeg har fått blitt kjent med de fleste i 
HU og de veit hva jeg står for og at jeg vil alltid 
gi 100% til å være med å gjøre HU bedre og 
bedre for alle. 



 
 

Navn: 
Alder: 
Bosted: 

Kaja Bokwa Pedersen 
16 år - 27.12.2003 
Svolvær 

Stiller til følgende verv: Sentralstyremedlem 1 år 
Sentralstyremedlem 2 år 

Hva er ditt forhold til 
Humanistisk Ungdom? 

Jeg ble kjent med HU sommeren 2018. Siden 
det har jeg kun deltatt på åpne nasjonale 
arrangement, men vi fikk starta lokallag 
etterhvert der jeg nå sitter som 
økonomiansvarlig. Jeg er veldig glad i 
organisasjonen, synes de gjør en viktig jobb og 
er en vital del av samfunnet. 

Har du tidligere 
organisasjonserfaring? 

Jeg sitter som økonomisjef i Lofoten press, og 
er innom Scene Verftet (Svolværs teater) å 
hjelper til på fritiden min.  

Hvorfor bør folk stemme på 
deg? 
 
 

Mitt engasjement er stort for solidarisk arbeid, 
og jeg verdsetter sterkt god moral. Derfor vil 
jeg påstå at rettferdighet og likegyldighet 
gjenspeiles ganske godt gjennom meg på 
gruppearbeid.  
Jeg er målbevisst og kreativ.  
Er alltid omsorgsfull og drømmer om å bli en 
god HMS-arbeider.  



 

Jeg har virkelig lyst å bidra mer en det gjør gjør 
for øyeblikket til organisasjonen. 
 
Og det beste med HU, er at utrolig mange 
saker og tema som organisasjonen fremmer: 
engasjerer meg. Og når jeg blir engasjert 
legger jeg sjela i det.  
 
Sist men ikke minst bor Æ i Nord-Norge så har 
god tid. 

 

Navn: 
Alder: 
Bosted: 

Siril Vibeke Strømberg 
15 år - 24.08.2004 
Trondheim 

Stiller til følgende verv: Sentralstyremedlem 1 år 
Sentralstyremedlem 2 år 

Hva er ditt forhold til 
Humanistisk Ungdom? 

Jeg hadde en Humanistisk konfirmasjon i fjor 
der jeg ble introdusert til organisasjonen, jeg 
bestemte meg da for å dra på sommerleiren 
det samme året hvor jeg ble kjent med masse 
hyggelige, kloke og engasjerte folk som jeg fort 
ble glad i. Så da meldte jeg meg inn i HU i det 
jeg fylte 15. Håper nå at jeg kan bli mer 
engasjert i organisasjonen. 

Har du tidligere 
organisasjonserfaring? 

Nei, men man må vel starte en plass (: 

Hvorfor bør folk stemme på 
deg? 
 
 

Jeg har alltid vært veldig interessert i dette med 
religion og tro, derfor tror jeg dette hadde vært 
en gylden mulighet til å lære enda mer. Jeg er 
flink til å holde meg veldig objektiv, men har 
også veldig sterke meninger som jeg ikke er 
redd for å uttrykke, men det betyr ikke at jeg 
ikke er villig til å ta et skritt tilbake for å se på 
en sak med nye og åpne øyne. 
Jeg elsker å debatterer og argumentere og er 
bare generelt en pratsom type, men ikke minst 



 

så har jeg tid. Fortell meg hvor og når jeg skal 
møte opp så er jeg der(: 

 

Navn: 
Alder: 
Bosted: 

Daniella Ingebretsen 
Widerøe 
20 år - 14.01.2000 
Trondheim 

Stiller til følgende verv: Sentralstyremedlem 1 år 
Hva er ditt forhold til 
Humanistisk Ungdom? 

Jeg ble med på min første sommerleir i 2016, 
og har vært hekta siden. Rett etter leir 
oppsøkte jeg lokallaget i mitt hjemsted, ble 
raskt engasjert der og det tok ikke lang tid før 
jeg fikk verv. Jeg har deltatt på alt jeg har 
kunnet delta på av arrangementer i forbindelse 
med HU, både lokalt og nasjonalt. I tillegg til 
det har jeg i mine verv også hatt den æren av å 
kunne være med på å arrangere disse 
arrangementene og gi tilbake til 
organisasjonen det den har gitt meg. 

Har du tidligere 
organisasjonserfaring? 

Jeg har siden 2016 hatt flere i verv i HU. Jeg er 
tidligere leder og nestleder for Vestfold 
lokallag, og nåværende styremedlem i 
Trondheim og Omegn lokallag og 
sentralstyremedlem i HU. I år har jeg også 
vært en del av HUs ambassadørkorps. Jeg har 
også to års erfaring fra Vestfold Barne- og 
Ungdomsråd hvor jeg satt som styremedlem 
2017-2019. Fra 2018 og til dags dato er og har 



jeg vært kursleder for humanistiske 
konfirmanter, først i Vestfold, nå i Trondheim. 

Hvorfor bør folk stemme på 
deg? 

 

Jeg er engasjert og brenner for Humanistisk 
Ungdom. I år er det veldig mange fra det 
sittende sentralstyret som går ut og ikke stiller 
til gjenvalg. Med veldig mange nye inn i 
sentralstyret er det viktig at det er noen med 
erfaring fra sentralstyret som blir sittende og 
som kan føre den kunnskapen videre for å få et 
best mulig sentralstyre. Jeg har sittet en 
periode i det vervet jeg har nå og fått erfaring, 
derfor håper jeg å få sitte en periode til.  

 

Navn: 
Alder: 
Bosted: 

Ragnhild Johnsrud 
19 år - 21.02.2001 
Kongsvinger 

Stiller til følgende verv: Sentralstyremedlem 1 år 
Hva er ditt forhold til 
Humanistisk Ungdom? 

HU er for meg et trygt sted hvor jeg kan være 
meg selv, og et sted hvor jeg har mange jeg er 
glad i. Her kan jeg lære om mange nye ting og 
møte andre som tenker sånn som meg. Men 
det jeg synes er enda artigere er når HU lar 
meg møte folk som tenker annerledes, og gjør 
det mulig for meg å ha en ordentlig dialog med 
dem fremfor at vi bare krangler. Jeg føler at jeg 
har forbedret meg som en person her, og vil 
gjerne gi litt tilbake til min favoritt-organisasjon. 

Har du tidligere 
organisasjonserfaring? Jeg har sittet i Glåmdal lokallag sitt styre i to år 

nå: ett som normalt styremedlem, og ett som 
økonomiansvarlig. I tillegg har jeg også vært 
ungdomsleder for konfirmanter i fire år. 



Hvorfor bør folk stemme på 
deg? 
 
 

 

Jeg synes at folk burde stemme på meg fordi 
jeg liker å prøve å se saker fra mange 
forskjellige sider, og vil være til nytte i å hjelpe 
styret med å ikke gå glipp av synspunkter på 
en sak før de bestemmer seg for noe. 
Dessuten liker jeg å diskutere og debattere og 
vil holde liv i slikt, og er åpen for å prøve nye 
ting og ta utfordringer. Bare jeg får vite 
hvordan jeg skal gjøre noe skal jeg nok få gjort 
det meste styret skulle behøve fra meg, og 
gjøre det med glede. HU er en flott 
organisasjon som jeg gjerne vil hjelpe til med å 
styre i, og jeg mener at jeg ved å ta dette 
vervet får gjort både det og utviklet meg videre 
og lært enda flere ting. Og så vet jeg hva 
frosken går på og kan kanskje (bare kanskje) 
gi hint om noen spør veldig, veldig pent. 
 

Godt valg, folkens! 

 

Navn: 
Alder: 
Bosted: 

Frøya Haglund 
17 år - 05.11.2002 
Grimstad 

Stiller til følgende verv: Sentralstyremedlem 1 år 
Hva er ditt forhold til 
Humanistisk Ungdom? 

For meg er humanistisk ungdom en 
organisasjon som hjelper for mye mer enn 
bare politisk og human-etisk arbeid. Det er en 
organisasjon som samler ungdom i et 
imøtekommende og aksepterende miljø. Det 
gir en unik mulighet for å engasjere seg i saker 
man brenner for, samtidig som å fungere som 
en utmerket mulighet til å ha det gøy og bli 
kjent med nye, flotte folk 

Har du tidligere 
organisasjonserfaring? 

Nestleder i Humanistisk Ungdom Grimstad 

Hvorfor bør folk stemme på 
deg? 

Jeg er en organisert jente med mye energi og 
som elsker å bli kjent med og være med andre 
mennesker. Jeg har mange meninger jeg ikke 
er redd for å dele, og elsker å debattere og se 
saker fra andres synspunkt. Jeg er ikke redd 



 

for å ta ledelsen eller snakke foran mange 
mennesker. 

 

Navn:  

Alder:  
Bosted:  

Kristina E. T. Williamson 
19 år - 04.08.2001 
Stavanger 

Stiller til følgende verv: Sentralstyremedlem 1 år 
Kontrollkomitémedlem 1 år 

Hva er ditt forhold til 
Humanistisk Ungdom? 

For meg betyr Humanistisk Ungdom åpenhet 
og samhold. Det viktigste for meg er 
toleransen vi representerer i organisasjonen 
og måten vi sprer den videre på. 

Har du tidligere 
organisasjonserfaring? 

Rådsmedlem i Røde Kors Ungdom Stavanger 
2018-2020, tidligere vanlig styremedlem av 
Sandnes og omegn lokallag 2019-2020, verv i 
Ungdommens bystyre i Stavanger 2016, og 
SoMe-ansvarlig i Sør-Rogaland lokallag. 

Hvorfor bør folk stemme på 
deg? 
 

Folk burde stemme på meg fordi jeg er et 
veldig engasjert menneske, spesielt når det 
kommer til HU, og er ikke redd for å få frem 
mine meninger. Jeg har flere ferdigheter som 
er relevante for verv i HU, f.eks. å kunne 
reflektere og se ting fra ulike perspektiver, å 



 

kunne analysere et standpunkt med respekt for 
alle involvert og å være et åpent menneske 
som er lett å snakke med. Jeg er også veldig 
pliktoppfyllende og har ikke hatt tidligere 
problem med å utføre oppgaver innenfor 
organisasjoner og andre arbeidssteder. Jeg 
har tidligere vist mine positive egenskaper 
gjennom mine tidligere stillinger i 
organisasjoner og andre arbeidssteder, og har 
sjeldent fått kritikk for mine arbeidsmoraler. 
Selv om jeg ikke har mye erfaring med HU og 
landsstyret, er dette noe jeg brenner for og er 
villig til å prioritere dette over andre ting som 
kan komme i veien. Min største inspirasjon for 
å stille til et høyere verv i HU er at jeg gjerne 
vil ha mulighet til å forbedre og utvikle HU til en 
større og mer innflytelsesrik organisasjon for 
unge, og være en støtte for folk slik HU har 
vært for meg. 

 

Navn: 
Alder: 
Bosted: 

Henrik Sønstebø 
24 år - 13.08.1996 
Kristiansand 

Stiller til følgende verv: Kontrollkomitéleder 1 år 
Kontrollkomitémedlem 2 år 
Kontrollkomitémedlem 1 år 

Hva er ditt forhold til 
Humanistisk Ungdom? 

Jeg har vært medlem av Humanistisk Ungdom 
i snart 9 år, og denne organisasjonen har vært 
med på å forme meg som person. Jeg var 
blant annet med på å starte opp Buskerud 
lokallag i sin tid, før det ble lagt ned og starta 
opp igjen. HU har vært en organisasjon som 
har "jumpstartet" min organisatoriske og 
politiske "karriere". 

Har du tidligere 
organisasjonserfaring? 

Jeg var i Humanistisk Ungdoms sentralstyre i 
perioden 2017-2019, så jeg føler jeg har god 
kontroll på hvordan HU som organisasjon er 
organisert. Jeg var også økonomiansvarlig i 
Humanistisk Ungdom, Buskerud lokallag 
mellom 2013 og 2017 -- de siste årene styrte 
jeg lokallaget mer eller mindre alene fra 
Kristiansand, før det besluttet å legge det ned. 



I perioden 2018-2019 var jeg styremedlem i 
Human-Etisk Forbund Kristiansand. Utenfor 
livssynsorganisasjoner har jeg vært 
økonomiansvarlig lokalt i Grønn Ungdom. Og 
jeg er økonomiansvarlig både lokalt og på 
fylkesnivå i Rød Ungdom, samt at jeg er 
landsstyremedlem i Rød Ungdom. Utenom 
politikken har jeg også vært i styret til Hyperion 
Sør. 

Hvorfor bør folk stemme på 
deg? 

 
 

Jeg er en person med bred organisatorisk 
erfaring, både i og utenfor Humanistisk 
Ungdom, samtidig som jeg er en 
"vedtektsnerd". Jeg ønsker ikke å gi helt slipp 
på HU enda, og derfor stiller jeg til 
Kontrollkomitéen nå. Jeg ønsker å bidra til at 
Humanistisk Ungdoms formalitet, ordentlighet 
og organisatoriske prinsipper videreføres. 

 

Navn: 
Alder: 
Bosted: 

Adrian Wold Hansen 
19 år - 03.03.2001 
Modum, Geithus 

Stiller til følgende verv: Kontrollkomitéleder 1 år 
Kontrollkomitémedlem 2 år 
Kontrollkomitémedlem 1 år 

Hva er ditt forhold til 
Humanistisk Ungdom? 

Medlem av HU siden 2016. Deltatt på mye 
forskjellige arrangementer som Sommerleir, 
høstsem, vårsem, og lokalt.  

Har du tidligere 
organisasjonserfaring? Et år som kontrollkomitémedlem. 

Styremedlem i to organisasjoner som er i 
paraplyorganisasjonen Hyperion. Vært 
styremedlem i mitt lokallag Buskerud. 

Bildet kan ikke vises.



Hvorfor bør folk stemme på 
deg? 
 

 
 

Erfaring er viktig i et ledd som KK, det å lese 
og tolke er noe som er viktige egenskaper i KK 
og dette er noe som jeg har.  

 

Navn:  
Alder:  
Bosted:  

Maja Solerød 
15 - 18.07.2004 
Skien 

Stiller til følgende verv:  Kontrollkomitéleder 1 år 
Kontrollkomitémedlem 1 år 

Hva er ditt forhold til 
Humanistisk Ungdom? 

Jeg var med på sommerleir i fjor og deretter 
meldte jeg meg inn, på grunn av det HU står 
for og de fantastiske menneskene som er der. 
Jeg er medlem av styret i Grenland og er HU-
ambassadør. 

Har du tidligere 
organisasjonserfaring? 

Ikke noe annet enn det i HU. 

Hvorfor bør folk stemme på 
deg? 
 

Jeg er veldig politisk engasjert og ønsker at 
HU skal nå ut til ungdom rundt i landet. Jeg er 
også perfeksjonist på høyt nivå. 



 
 

Navn: 
Alder: 
Bosted: 

Heine Sandmo Clausen 
17 år - 09.04.2003 
Trondheim 

Stiller til følgende verv: Kontrollkomitémedlem 1 år 
Hva er ditt forhold til 
Humanistisk Ungdom? 

Jeg har vært med i HU siden 2018, da jeg var 
på min første leir, siden det har jeg vært med 
mye i lokallaget og sånt. 

Har du tidligere 
organisasjonserfaring? 

Jeg har vært med i kontrollkomiteen det siste 
året også er jeg nestleder i Trondheim og 
Omegn lokallag. 

Hvorfor bør folk stemme på 
deg? 

Fordi jeg har tidligere erfaring i 
kontrollkomiteen, og fordi jeg kan en del av de 
sakene som har blitt snakket om pga det. 



 
 
 

 

 

 

 

Navn 

Alder 

Bostedskommune 

Eirik Opsal 
 

17 år 

Kongsberg  

Stiller til følgende verv Leder av valgkomiteen 

Medlem av valgkomiteen (1 år) 

Tidligere organisasjonserfaring Jeg har tidligere vært med i Buskerud 

lokallagsstyret i 2 år 

Forhold til HU Humanistisk Ungdom har vært en stor «life 

changer» for meg. Før jeg var med i 

organisasjonen, var jeg usikker og redd for å 

være meg selv, og følte også jeg ikke passet inn 

noe sted. Men dagen jeg trådde innenfor min 



første sommerleir forandret alt seg. Jeg var 

omringet av fantastiske folk som fikk meg til å 

innse, ikke bare at jeg passet inn et sted, men 

også at det ikke var så farlig å være seg selv. 

Humanistisk Ungdom for meg er et sted der jeg 

veit at jeg kan være meg selv, uten å bekymre 

meg for hva andre syns. Det er en trygg og 

herlig plass med de beste folka, og for meg er 

det blitt som min andre familie. De tar vare på 

hverandre, sørger for at alle har det godt, og er 

alt i alt verdens beste plass å være. 

Hvorfor bør folk stemme på deg 

  

  

 

 

Jeg tenker jeg kan gjøre en god jobb og kan 

være med å bidra til å gi HU gode kandidater 

som kan stille til sentrale verv. For meg er et 

godt styre viktig, for det var det som fikk meg 

til å ville fortsette mitt medlemskap i HU. Dette 

er noe jeg vil være med å sørge for, det å gi HU 

gode lederkandidater som der igjen sørger for at 

nye medlemmer føler seg velkomne og trives i 

HU, og som yter sitt beste for å gjøre HU best 

mulig. Jeg har et godt øye for mennesker, og vet 

ofte hvilke folk som er passende til slike roller 

og ikke. Dette er noe jeg tror kan komme godt 

med, for her handler det tross alt om å finne de 

alle beste kandidatene. Jeg elsker å sosialisere 

og elsker å snakke med folk, noe jeg også ser på 

som viktig i denne sammenhengen. Jeg ser også 

på dette som en god erfaring som kanskje kan 

utvikle seg til større verv senere. 

 

 

 

 



 

 

 

Navn 

Alder 

Bostedskommune 

Liviu Andrei Taran 

15 år 

Sandefjord 

Stiller til følgende verv Medlem av valgkomiteen (1 år) 

Medlem av valgkomiteen (2 år) 

Tidligere organisasjonserfaring Ambassadør for HU 
Økonomiansvarlig for Vestfold lokallag  
  

Forhold til HU Jeg ble med i fjor, kommer på alle 

seminarene jeg kan, jeg er ambassadør for 

HU og økonomiansvarlig i lokallaget. 

Hvorfor bør folk stemme på deg 

  

  

 

Jeg er interessert i å bli mer involvert i HU, 

jeg er en veldig godt gjennomtenkt person, og 

er veldig nøye når det gjelder mennesker og 

hva slags stilling de skal få i forhold til meg. 

Jeg er motivert og energisk, og ifølge 

stjernetegnet mitt har jeg gode 

lederegenskaper, men det er noe jeg ikke helt 

tror på, astrologi er nok ikke min sterkeste 

side. Jeg er ellers en morsom fyr som liker å 

se alle sammen, både venner og fiender (ikke 

at jeg har mange av de) smile. 

 

 

 



 

Navn 

Alder 

Bostedskommune 

Tuva Nordøy 

18 år 

Kongsvinger 

Stiller til følgende verv Medlem av valgkomiteen (1 år) 

Tidligere organisasjonserfaring - Ambassadør for HU. 

- styremedlem i HU Glåmdal lokallag 1 år, nå 

har jeg blitt valgt til økonomiansvarlig for 

lokallaget. 

- Styremedlem i HEF Kongsvinger og omegn 

i 2 år  

- Jeg har vært ungdomsleder for humanistisk 

konfirmasjon i Kongsvinger siden 2017. I 

2020 er jeg også kurs assistent på kursene i 

Kongsvinger.  

- Jeg sitter i kongsvinger ungdomsråd, hvor 

jeg også er med i arbeidsutvalget. 

- Jeg sitter også i arbeidskomiteen for 

forebyggende midler i Kongsvinger. Det er 

en gruppe som deler ut 250 000 til 

forskjellige midler for barn og unge i 

kommunen, som feks sommerjobber og 

utstyr til skolene.  

- I 2020 skal jeg representere HU Glåmdal i 

Regjeringens Mulighetspanel som skal jobbe 

med mulighetene til barn og unge i 

lavinntektsfamilier.  

- i tillegg sitter jeg i elevrådet og 

elevrådsstyret på sentrum videregående. 

Forhold til HU Jeg meldte meg inn i HU etter 

konfirmasjonen min, men ble ikke veldig 

aktiv i lokallaget før året etter. Da fikk jeg 

plutselig så mange nye venner! Disse 



vennskapene har gjort at jeg har fortsatt å 

være aktiv lokalt. Jeg hadde dessverre ikke 

tid til å reise på sommerleir før i 2019, men 

det var så gøy og jeg ble kjent med så mange 

nye, likesinnede, hyggelige, kjærlige, fine og 

flotte mennesker! Og nå har jeg plutselig fått 

venner fra hele Norge! HU har 

vennskapsgaranti og det er det jeg elsker mest 

ved organisasjonen<3 

Hvorfor bør folk stemme på deg 

  

  

 

Jeg er engasjert og ansvarsfull. HU er en så 

stor del av livet mitt og har forandret meg til 

det bedre. Derfor ønsker jeg å være med å 

gjøre organisasjonen best mulig og hjelpe 

med det der jeg kan. Jeg er glad i mennesker, 

utadvent og har ikke noe problem med å 

snakke med fremmede. Jeg tror jeg kan gjøre 

en god jobb med å finne gode kandidater til 

de ulike vervene:) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Navn 

Alder 

Bostedskommune 

Jakob Kallum Hall 
16 år 

Oslo 

Stiller til følgende verv Medlem av valgkomiteen (1 år) 

Tidligere organisasjonserfaring Den er nok dessverre litt begrenset, men jeg 

har veldig lyst til å sette meg inn i det å lære 

:)) 

Forhold til HU For meg er HU en sosial arena der jeg har fått 

mange gode venner fra hele landet 

Hvorfor bør folk stemme på deg 

  

  

 

Hva kan jeg skrive her som ikke alle andre 
skriver og som ikke er super klisje? Jeg er 
engasjert og har lyst til å bidra! Og jeg har 
lyst til å lære mer om hvordan en 
organisasjon som denne henger sammen! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Navn 

Alder 

Bostedskommune 

Kaja Bokwa Pedersen  
16 år 

Vågan 

Stiller til følgende verv Medlem av valgkomiteen (1 år) 

Tidligere organisasjonserfaring Var leder for Austlofotens SK i 2019 i 

forhold til OD. Er økonomisjef i Lofoten 

Press og Hålogaland lokallag (HU). Er 

medlem i NU og tar del i aksjoner som veldig 

ofte omhandler et oljefritt Lofoten. 

Forhold til HU Ble med på første sommerleir i 2018, og har 

siden vært med på nasjonale arrangementer 

og startet lokallag i Nord. Forholdet mitt til 

HU er altså et ganske bra et. 

Hvorfor bør folk stemme på deg 

  

 
  

Jeg er utrolig enkel å prate og bli kjent med. 

Tar til meg kritikk. 

Er veldig nyskjerrig. 

 

 

 

 

 


