
President: Morgan Alangeh 

Morgan er 25 år og kommer fra Porsgrunn. Han avslutter nå sin mastergrad i samfunnsøkonomi og 

statsvitenskap ved Bocconi universitetet i Milano, og har tidligere studert samfunnsøkonomi og finans 

samme sted, samt med utveksling til Kina.  

 

Det siste året har Morgan sittet i hovedstyret til ANSA, og han har også hatt verv i ANSA Italia og 

ANSA Milano, noe som gjør at han kjenner organisasjonen meget godt. Engasjementet til Morgan 

kommer tydelig frem gjennom konkrete tanker og ideer han har for ANSA, og det merkes at han også 

har tidligere erfaring fra andre organisasjoner. Valgkomiteen mener at Morgans detaljrike og nøye 

gjennomtenkte visjoner vil styrke det organisatoriske arbeidet til ANSA i året som kommer.  

 

Morgan ønsker å bruke hovedstyret aktivt og legge fokus på eierskap i arbeidet som legges ned. Han 

ønsker også å inkludere land i større grad til bruk i hovedstyrets arbeid, og å bevise at 

utenlandsstudenten er en sterk ressurs. Han er opptatt av å skape en kultur som kan gagne både 

hovedstyret og organisasjonen som helhet.  

 

Morgan beviste gjennom intervju, case-oppgave, og motivasjonsbrev, at han har svært god selvinnsikt 

og er klar over egne roller. Valgkomiteen sitter igjen med et inntrykk av en grundig presidentkandidat 

som ønsker å stikke hodet frem, og ikke er redd for å ta beslutninger. Dette vil gagne ANSA i det 

politiske arbeidet i året som kommer, hvor Morgan særlig trekker frem COVID-19-situasjonen, 

gjeldsgrad, og mental helse.  

 

På bakgrunn av dette mener vi Morgan vil være den beste presidenten for ANSA i året som kommer, 

og han vil sammen med resten av innstillingen skape et sterkt hovedstyre for hele organisasjonen.  

  



Nåværende utenlandsstudenter: 

 

Caroline Taraldsen 

Caroline er 22 år og fra vår kjære grunnlovsby, Eidsvoll. Reisen som utenlandsstudent startet allerede 

på videregående da hun var på utvekslingsår i Utha og dermed var hun bitt av basillen. Hun har nylig 

fullført sitt tredje år på medisinstudiet ved Jessenius Faculty of Medicine i Martin, Slovakia og skal fra 

høsten fortsette på medisinstudiet på kandidatprogrammet ved Syddansk Universitet i Danmark. 

Caroline har i løpet av sine tre år i Slovakia opparbeidet seg solid ANSA-erfaring. Hun startet som 

web- og informasjonsansvarlig i lokallaget sitt og revolusjonerte bruken av sosiale medier. Kort tid 

etter tok hun også på seg oppgaven som landsleder i Slovakia, der hun har styrt skuta i 1,5 år. Hun er 

engasjerende, sosial og hardtarbeidende, kvaliteter vi i valgkomiteen ser på som meget viktig til et 

hovedstyre. Caroline sitt engasjement førte i fjor høst til at hun ble belønnet med en pris fra 

universitetet sitt for sitt ekstracurriculære arbeid med å fremme studiestedet sitt, noe vi i ANSA setter 

stor pris på. Caroline sin hjertesak er trygghet for medlemmene og har et brennende engasjement for 

trygge rom og TRIA-kontakter. I tillegg til dette har hun gjennom sin tid som landsleder jobbet mye 

med å bedre kontakten på tvers av styrene i landet, noe vi tror kan komme godt med tanke på å bedre 

kommunikasjonen innad i organisasjonen vår. Valgkomiteen er sikre på at Caroline er riktig valg til 

ANSAs hovedstyre 2020/2021. 

 

Marco Hjort 

Marco er 25 år, fra Bærum og startet sin reise som utenlandsstudent med et år med ledelse og 

psykologi ved Stetson University i Florida, før han i 2017 startet på bachelor i innovasjon og 

entrepenørskap ved Team Academy i Amsterdam. Marco har en kort, men solid karriere i ANSA. I 

2019 ble han leder i ANSA Benelux og med et vinnende vesen, karisma og engasjert styre klarte de å 

få til 30% vekst på totalt antall registrerte medlemmer i ANSA Benelux. Det er ikke annet en meget 

imponerende, og ble fortjent premiert med årets ANSA-land på generalforsamlingen 2019. Marco har 

en systematisk og fremtidsrettet tankegang på hvordan han vil jobbe i hovedstyre, med særlig fokus 

på digitalisering og kommunikasjon, noe som valgkomiteen ser på som meget viktig for ANSA i tiden 

fremover. Med faglig tygde i innovasjon og entreprenørskap vil Marco kunne sikre at organisasjonen 

blir med på utviklingen videre, og tilpasser seg både nåværende og en ny generasjon studenter.  

 

Sebastian Hytten: 

Sebastian er 24 år og fra Andebu. Sebastian har vært utenlandsstudent i Madrid de siste tre årene, og 

tok nesten umiddelbart et verv i ANSA som økonomiansvarlig for ANSA Madrid, før han senere ble 

regionsleder for ANSA Spania og Portugal. I vår startet han også på et utvekslingssemester i Praha, 

som dessverre ble kortvarig pga COVID-19 situasjonen. Det kommende året skal Sebastian begynne 

på fjerde og sisteåret sitt på bachelorgraden i Globale Internasjonale Relasjoner, og skal våren 2021 

på et nytt utvekslingsopphold, da til London.  

 

Sebastian har et stort engasjement for organisasjonskultur, og har drevet med det lenge, både 

innenfor ANSA, idrett og 4H. Sebastian setter seg grundig inn i ting, og tar veloverveide beslutninger. 

Han holder hodet kaldt i travle og stressende perioder, og er både løsningsorientert og arbeidsom. 

Han har god kjennskap til ANSA, og vil bidra i et styre med gode innspill og refleksjoner som kan 

hjelpe ANSA’s videre utvikling. Sebastian har flere hjertesaker som hovedstyrekandidat, blant annet 

land/regioners økonomi som ble kraftig påvirket av endringen av utdelingen av frifondstøtte i fjor. Han 

ønsker å finne en løsning som kan styrke landenes grunnøkonomi uten å måtte være avhengige av 

eventuell goodwill-støtte, og da også gi landene mer økonomisk forutsigbarhet. Sebastian ønsker å 

fortsette å gjøre ANSA til en trygg organisasjon for medlemmene sine, og vil jobbe for at alle skal føle 

seg velkomne. 

 

Sebastian er en imøtekommende og dyktig kandidat, og valgkomitéen mener han har levert både god 

caseoppgave og sterkt intervju. Valgkomitéen er overbevist om at Sebastian vil være riktig valg for 

ANSA’s hovedstyre 2020/2021. 



 

Kaja Boye Buxrud: 

Kaja er 24 år og fra Oslo. Til høsten begynner hun på sitt siste år på en bachelorgrad i statsvitenskap i 

Wien i Østerrike. Tidligere har hun også studert språk og litteratur på UiO med utveksling til Wien. 

Kaja er landsleder i ANSA Østerrike, og har vært det siden 2018. Kaja er glad i språk, og jobber som 

norsklærer i Wien ved siden av studiene. Med Kaja som landsleder for ANSA Østerrike har landet gått 

fra ett til tre lokallag, hun har også vært pådriver for samarbeid med andre ANSA-land i nærheten, 

blant annet ved å ha felles organisasjonskurs med ANSA Tyskland og ANSA Sveits.  

 

Kaja har verdifull erfaring som leder for et av de mindre ANSA-landene, og kan derfor sette seg inn i 

mange problemstillinger som oppstår for flere av landene i organisasjonen. Hun har en uredd 

personlighet, og er ikke redd for å tenke annerledes. Av hjertesaker hun vil jobbe for som HS-

representant det neste året har hun mange. Kaja brenner for samarbeid på tvers av organisasjonen, 

og ønsker å hjelpe flere land og regioner til å samarbeide med hverandre, for eksempel ved å sette 

landsledere i direkte kontakt med hverandre. Kaja er også opptatt av økonomisituasjonen i ANSA, og 

ønsker å se på en løsning for hvordan midlene til land og lokallag kan fordeles på en effektiv og 

hensiktsmessig måte.  

 

Kaja er en dyktig og engasjert kandidat med store planer for hvordan ANSA kan bli enda bedre som 

studentorganisasjon. Valgkomitéen er sikre på at hun er riktig kandidat for ANSA’s hovedstyre 

2020/2021, og kommer til å bidra til en positiv organisasjonsutvikling det kommende året! 

 

Jørgen Clemmensen-Fløholm 

Jørgen er 24 år og kommer fra Porsgrunn. Jørgen er i gang med hans sist og fjerde år på university of 

Cape Town i Sør-Afrika. Før dette tok Jørgen et semesterstudie på Dowling College Manhattan i New 

York. I Sør-Afrika har Jørgen studert kjønnsstudier og internasjonale relasjoner, med spesiell 

interesse innenfor queer theory og maskulinitet. 

Jørgen har vært arrangementansvarlig, økonomiansvarlig og landsleder for ANSA Sør-Afrika. Jørgen 

ønsker å representere utenlandsstudentene utenfor Europa og på de andre sider av kloden, som 

dessverre kan bli isolert.  

 

Samtidig ønsker Jørgen å komme nærmere det politiske arbeidet og ønsker at norske 

utdanningsinstitusjoner bruker ANSA mye mer i dag, som den ressursen den er.  

Jørgen ser verdien i utvekslingsstudenter, men ønsker å øke antall helgradsstudenter og dermed 

medlemstallene langsiktig.  

 

Jørgen har gjort en fenomenal jobb i Sør-Afrika og valgkomiteen er enige med Jørgen at han er mer 

enn klar for en plass i hovedstyret. Jørgen har en spennende bakgrunn og Jørgen vil sikre at våre, til 

tider isolerte, studenter utenfor Europa ikke blir glemt.    

 

Sophie Campbell 

Sophie er 24 år gammel student, fra Skedsmokorset ved Lillestrøm. Hun har siden skoletiden vært 

svært aktiv innen frivillige organisasjoner og innen politikken hvor hun blant annet har hatt betydelige 

politiske verv. Nå går hun inn i sitt siste år som medisinstudent ved Trinity College i Dublin, Irland. 

Sophie har vært aktiv i ANSA Irland siden studiestart og de to siste sittet som nestleder. Hun har 

gjennom sitt arbeid utvist stor arbeidskapasitet og engasjement for ANSA. I tillegg til å bidra til økt 

engasjement i ANSA Irland har Sophie deltatt i ANSAs organisasjon og politikk de siste årene utover 

det som er vanlig fra medlemmer på nasjonalt nivå. Hun har blant annet deltatt aktivt på 

generalforsamlingen med innspill og endringsforslag de siste årene. 

 

Sophie har en sterk egenskap i at hun ikke tar sannheter for gitt og stiller spørsmål ved fremlagte 

selvfølgeligheter. Hun stiller alltid forberedt og er ikke redd for å ytre en upopulær mening. Hun har et 

brennende engasjement for ANSAs grasrot og for at endringer primært skal komme til medlemmenes 



beste. Sophie er opptatt av at prosesser skal skje demokratisk og at relevante stemmer høres. Hun er 

ikke redd for å være uenig, men har respekt for flertallet og vil arbeide for deres mening over sin egen.  

 

Valgkomiteen ser på Sophie sin forberedte og gjennomtenkte stil som en stor styrke i ANSAs neste 

hovedstyre. Hun vil i et åpne for diskusjoner og bidra til at alle stemmer blir hørt, samt at Hovedstyret 

har fokus på å følge Generalforsamlingens vedtak. Til slutt ser Valgkomiteen på hennes politiske 

erfaring som en styrke og noe som kan bidra i vår neste presidents arbeid.  

  



Tidligere utenlandsstudenter: 

 

Kristina Enger: 

Kristina er 26 år og kommer fra Oslo. Hun har en mastergrad innenfor internasjonale relasjoner, og 

har studert i USA, Frankrike, Sveits, og Storbritannia. Hun er for tiden også landsleder i ANSA Sveits. 

 

Med erfaring fra flere land, under både studier, jobb, og verv, fremstår Kristina meget tilpasningsdyktig 

og strukturert. Hun har svært god oversikt over ANSAs utfordringer, både strategisk, politisk, og 

organisatorisk, og besitter kunnskap innenfor disse områdene som vil komme ANSA til gode. 

Fremover ønsker hun å fokusere på organisasjons- og kommunikasjonskultur, noe som er spesielt 

viktig i tiden fremover i ANSA, både internt og eksternt.  

 

Kristina har også en meget god forståelse om hva rollen som hovedstyrerepresentant er, og 

valgkomiteen mener hun vil være en samlende person i styret det neste året og en naturlig 

støttespiller for de øvrige representantene, samt presidenten.  

 

Arwin Khoshnewiszadeh  

Arwin er 29 år og kommer fra Oslo. Han har vært utenlandsstudent i hele 9 år og tatt både bachelor og 

master graden i Nederland på Delt university of Technology. Arwin ble valgt til landsleder for ANSA 

Benelux i 2018 og var med på å starte glansperioden til ANSA Benelux. Arwin viser et sterkt 

engasjement for organisasjonen og skiller seg ut gjennom hans systematikk og gjennomtenkte ideer. 

Arwin ønsker å se framover og forbi Covid-19, han ønsker at ANSA er mye mer aktiv mot 

videregående skoler. For å gjøre dette har han en plan om å bruke dagens ressurser på en god måte, 

som kan sikre en oppgang i utenlandsstudenter og ANSA-medlemmer. Hovedmålet til Arwin er å 

jobbe med studentene som kommer hjem fra studier i utlandet. Han mener det er problematisk å 

komme hjem etter flere verdifulle år i utlandet, men at norsk næringsliv ikke griper denne muligheten 

de har rett framfor dem. Med hans karisma, gode ideer og rolige sin, er valgkomiteen sikre på at Arwin 

vil gjøre en strålende jobb for ANSA sine medlemmer. Arwin er en rolig sjel med et brennende 

engasjement for ANSA, som er klar for å gi alt for organisasjonen.   

  



Andre verv: 

 

Kontrollkomiteen: 

Katinka Oxaas 

Kyrre Berland 

Magnus Heltne 

 

Ordførerkollegiet: 

Johan Liseth Hansen 

Julie Sandhalla 

 

Ordenskollegiet: 

Ice Mariann Ring (Sør-Korea) 

Peter Farstad Smeplass (Canada) 

Karoline Finsrud (Polen) 

Elin Tronsdatter Ottestad (Ungarn) 

Kristiane Korneliussen (Danmark) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


