
 

 

 
Leder: 

Sigrid Hatland (21)  
Fra Ballangen kommune 

Kull 10.  

 

Er med i Generica fordi: 

Jeg ønsket å bidra til et godt fellesskap mellom alle 

farmasistudentene, og samtidig få en relevant erfaring for 

fremtiden. 

 

 

 

 

Min plass i styret: 

I fjor var jeg med som nestleder, og i år er jeg leder i styret. Det betyr litt mer ansvar, men det er 

så langt bare positivt og givende arbeid. Som leder er jeg opptatt av at alle skal få en mulighet til 

å si hva de mener og jeg er nok ikke så veldig streng eller masete.  

Det er gøy å være med fordi:  

De som er med i styret er veldig greie folk, og det er artig å bli bedre kjent på tvers av kullene. 

 

Anbefaler å sitte i styret fordi: 

Det er både gøy og lærerikt å sitte i Genericastyret. Arbeidsgivere blir i tillegg mer og mer 

bevisst på de som har hatt verv og lignende under studiene. 

 

 

 

 

 

 

 



Nestleder: 

Adelheid-Charlotte Wærholm (21)  
Fra Sogndal/Bergen 

Kull 11  

 

Er med i Generica fordi: 

Det å bli med i styret var ikke helt gjennomtenkt på forhånd, og det 

ble en veldig spontan avgjørelse at jeg meldte meg. Jeg var veldig 

usikker på om jeg ville være med, men så kom muligheten og da var 

det bare å hoppe i det. Det har jeg ikke angret på. Det er kjekt å være 

med, og fint å få nye erfaringer som man kan ta med seg videre. 

 

 

Min plass i styret: 

Jeg er nestleder i Genericastyret. Så lenge lederen er til stede fungerer jeg som et vanlig 

styremedlem. 

 

Det er gøy å være med fordi: 

Det er kjekt å kunne være med på å planlegge hva som skal skje fremover, og få lov til å komme 

med innspill og diskutere. Det er flinke folk som er med i styret som det er kjekt å bli kjent med 

og å samarbeide med. 

 

Anbefaler å sitte i styret fordi: 

Det er kjekt å kunne være med å planlegge hva som skal skje fremover av sosiale 

sammenkomster og lignende. Det er også en fin mulighet til å bli kjent med andre 

farmasistudenter på tvers av kullene. Erfaringen er også fin å ha med seg videre med tanke på at 

en må samarbeide, planlegge og diskutere for å få ting gjort på en best mulig måte.  

 

 

Kasserer: 

Cathrine Kristiansen (20 år)  
Fra Halden  

Kull 11  

 

Er med i Generica fordi: 

Det hørtes ut som en spennende ting å gjøre, det å være med å 

planlegge og bestemme aktiviteter og arrangementer for 

farmasistudentene. 

 

 

 

 



Min plass i styret: 

Jeg er kasserer noe som betyr at jeg har ansvar for økonomien til Generica. Jobben innebærer å 

sette opp budsjett og kontrollere inntekter og utgifter til diverse arrangementer. 

Det er gøy å være med fordi: 

Det er gøy å være med å planlegge, og det å gjøre noe annet ved siden av studiene øker også 

motivasjonen for å studere. For min del, som har ansvar for økonomien, er det å holde på med 

noe helt annet enn selve farmasien en god avveksling fra studiet. 

 

Anbefaler å sitte i styret fordi: 

Man har muligheten til å påvirke studiehverdagen for farmasistudentene, man får flere 

kontakter og en bedre tilknytning til studiet. 

 

 

 

 

 

 

Trude Kvalnes Røstbø (24)  
Fra Stord 

Kull 10.  

 

Er med i Generica fordi: 

Da jeg begynte på farmasistudiet ble jeg fort imponert over hvor mye bra 

Generica gjorde og arrangerte for studentene. Jeg ville bli med i styret for å 

være en aktiv student, for å bidra og få med meg en god erfaring. Det virket 

også som noe sosialt og gøy å være med på. 

Min plass i styret: 

Jeg er styremedlem, sekretær og webansvarlig i Generica. Som sekretær 

skriver jeg referat fra alle møtene, og som webansvarlig har jeg ansvar for Genericas webside. Det 

er også slik at de ulike oppgavene ved arrangementer delegeres etter hvert,  og det blir variasjon i 

hvem som gjør hva. 

Det er gøy å være med fordi: 

Det er gøy å være med i styret fordi det er en veldig kjekk gjeng å sitte i styret med. Det er også 

lærerikt, og man får være med å planlegge hva som skal skje og når det skal skje.  

 

Anbefaler å sitte i styret fordi: 

Det er som sagt lærerikt, man får muligheten til å ta ansvar og få lov til å være med på å bestemme 

hva som skal skje. Det er sosialt også; man blir kjent med studenter på tvers av kullene og har det 

kjekt sammen. 

 

 

 

 



André Huy Gia Luong (19)  
Fra Oslo 

Kull 11 

 

Er med i Generica fordi: 

Jeg ønsket å være med i Genericastyret fordi jeg hadde lyst til å 

være med på å skape et godt sosialt miljø for farmasistudentene. Det 

er jo et ganske lite studie, så vi blir ganske sammenknyttet og da er 

det moro å være med å engasjere seg.  

 

 

Min plass i styret: 

Min plass i Genericastyret er som styremedlem. I tillegg sitter jeg i fadderstyret som 

farmasistudentenes representant. 

 

Det er gøy å være med fordi: 

Genericastyret er en trivelig gjeng som det alltid er gøy å ha møte med. Styret består jo av 

engasjerte mennesker som har lyst til å gjøre en skikkelig innsats for studentene, og dermed blir 

det alltid gode diskusjoner. 

Anbefaler å sitte i styret fordi: 

Man får lov til å være med på å planlegge arrangementer for studentene som julebord, pubcrawl og 

vårfest. Man engasjerer seg i å gjøre studentmiljøet til farmasistudentene bedre, og siden jeg er med 

i fadderstyret får jeg også være med på å planlegge hvordan de nye studentene skal bli godt tatt 

imot og få en skikkelig bra start på studentlivet. Det er også kjekt å bli kjent med andre studenter på 

tvers av kullene, og også med resten av det farmasøytiske miljøet på UiB. 

  

 

 

 

 

 

 

Martha Louise Cuevas Ørjasæter (20)  
Fra Ålesund 

Kull 11.  

 

Er med i Generica fordi: 

Jeg ville være med fordi jeg liker å engasjere meg, fordi det er sosialt, og 

jeg ville være med på å påvirke. I tillegg virket det å engasjere seg i NoPSA 

veldig spennende. 

Min plass i styret: 

Jeg er LO (Local officer) i NoPSA, og fungerer som et vanlig styremedlem i 

Genericastyret.  

 



Det er gøy å være med fordi: 

Det er gøy å kunne være med på planlegging og ta viktige avgjørelser, og i tillegg er det sosialt på 

tvers av kullene. 

Anbefaler å sitte i styret fordi: 

Det er kjekt å engasjere seg, og det er viktig for fremtiden. Det er en fordel å ha vært med i styret til 

Generica! 

 

 

 

 

 

Caroline Kloster Olsen (23)  
Fra Rennesøy 

Kull 10. 

 

Er med i Generica fordi: 

Det er en god erfaring å ha med seg videre, og det er kjekt å kunne være 

med å planlegge og påvirke hva som skjer av sosiale og faglige 

arrangementer. 
 

Min plass i styret: 

Jeg er med som styremedlem og har derfor ikke noe bestemt ansvar i 

utgangspunktet. Men for øyeblikket er jeg en av tre som har 

hovedansvaret for vårfesten. 

 

Det er gøy å være med fordi: 

Jeg får muligheten til å være med på å planlegge og bestemme hva som blir arrangert i løpet av året for 

farmasistudentene, og forhåpentligvis være med på å bidra til at det bli kjekkest og best mulig for de 

aller fleste farmasistudentene. Det er også gøy at vi har med representanter fra flere kull slik at vi får 

muligheten til å bli enda bedre kjent med folk på tvers av kullene. 

Anbefaler å sitte i styret fordi:  

Man får muligheten til å være med på å planlegge det som skal skje i løpet av året på farmasi. Det er i 

tillegg er det en god erfaring å ha med seg videre i livet. 

 

 

 

 

 

 

 



Synnøve Stubmo Aamlid (21)  
Fra Ålesund 
Kull 09 

 

Er med i Generica fordi: 

Det virket som at det var både artig og relevant for fremtiden å være 

med i et styre som Generica, og i tillegg er det jo kjekt å få være med på 

å arrangere for eksempel vårfesten som er et veldig fint arrangement 

for farmasistudentene. 

 

 

 

Min plass i styret: 

Jeg er styremedlem i Generica, noe som betyr at jeg ikke vanligvis har noe spesielt ansvar annet enn å 

stille opp på møtene. Noen ganger får man småoppgaver i form av å kjøpe en kaffekanne eller bake en 

kake, mens andre ganger kan man melde seg til å være en av de som har hovedansvaret for å planlegge 

for eksempel julebord eller vårfest. 

 

Det er gøy å være med fordi: 

Det er kjekt å bli kjent på tvers av kullene, og så er det selvfølgelig kjekt å se at man får gjort noe 

positivt for de andre studentene. 

 

Anbefaler å sitte i styret fordi: 

Det er en fin erfaring å ha med seg videre med tanke på at man må planlegge, diskutere og samarbeide 

med andre. I tillegg er det kjekt å bli kjent med studenter på de andre kullene. Det er både sosialt og 

lærerikt å være med i Genericastyret! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


