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Trond Vadset Veibust:


Befolkningsgrupper
på NHH må vernes mot seg selv.

Marianne Bårdsgjerde:

Penger til norske bistandsorganisasjoner er det samme
som whiskey og bilnøkler til en tenåringsgutt.
Lars Thomas Sønningdal:

Stud.nhh er redd for å bli satt i bås.
Glenn Michael Jonassen:

Hvis du synes vervet er krevende, Farberg, så er det ingen skam å
snu.
Simen Sletsjøe:

Steng byen klokken ett!
Martin Lang:

Det er trist hvordan PBU bruker Studentforeningen.
Kristin Clemet:

magasinet

Gratis utdanning er ingen garanti for at institusjonene
er godt finansiert.

Bulle tester SIBtreningssentrene
side 24 og 25

- Alle gode ting er tre
side 21
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Endelig liv i Oslo
w w w. k 7 b u l l e t i n . n o
Tips: Red@k7bulletin.no

Bekjemp trivialitetenes tyranni!
Viktigst av alt i K7 Bulletin er studentenes egne meninger. At denne
avisen er fylt med så mange av dem,
er et godt tegn. At flere av leserbrevene er reaksjoner på artikler som
har stått på trykk, er fantastisk.
Likevel er det ikke godt nok. På en
skole med over 2000 av landets skarpeste hoder burde det være flere som
har evne til å formulere sine meninger og sende dem inn til avisen. Som
journalist Lars Thomas Sønningdal
antyder på side 13, virker det som om
stud.nhh er redd for å uttrykke seg på
den offentlige arena.
Frykten for å kunne bli googlet,
generell apati og latskap ødelegger for
debatten som kunne gjort Studentforeningen bedre. Det er synd. Det er
også en skam at ikke flere av økonomistudentene bruker K7 Bulletin
som et forum for allmenndannelse
gjennom kommentarer og kronikker
om andre temaer enn kostnader og
pareto-optimalitet.
Intet vil være bedre for NHH, studentdemokratiet og K7 Bulletin enn
at hviskingen og baksnakkingen i
gangene beveger seg over til spaltemetrene i studentavisen. Ros og
misnøye blant studenter – og ansatte
– på NHH burde være mye bedre
representert og publisert.

«Studentaksjonen UiO» gjør opprør mot det råtne
studentdemokratiet i Oslo. Initiativtaker Magnus
Nystrand anklager studentpolitikerne for å være
vervkåte og skylder på dem for den lave valgdeltakelsen. Valgdeltakelsen i 2008 var på 9,2 prosent. Det er
snart valg i studentparlamentet i Oslo, og Nystrand

stiller som et klart valg mot alle de andre partiene.
Lederen i studentparlamentet, Heine Skipenes
nekter for at studentpolitikerne er en gjeng politiske
broilere, og roser Nystrand for initiativet.
Universitas

36-millionersmannen
Noen mennesker bør definitivt vernes mot seg selv; kanskje
visse befolkningsgrupper på NHH i særdeleshet.
Kommentar

Trond Vadset Veibust

I media kan vi stadig lese om
NHH studenter som har «driti
på draget» i en eller annen form.
Senest forrige uke kunne vi lese
om rettsaken mellom to av våre
medstudenter, hvor den ene er
gått til sak fordi han ble bitt «i
øyet» under ett arrangement på
sveiseaften. Ifølge fornærmede
har dette bittet påført så omfattende fysiske og psykiske skader
at det rettferdiggjør en erstatning
på intet mindre enn 36 millioner
kroner. Denne saken har gått
sin seiersgang i media over hele
Norge, og vi NHH studenter har
enda en gang blitt fremstilt som
en gjeng klysete og virkelighetsfjerne drittunger.

jeg får når jeg søker på «nhh
student» på google.
Det er sagt om NHH studenter at
vi er hardtarbeidene, intelligente
og generelt ganske oppgående, vi
liker iallefall å tro det selv. Isåfall
er det kanskje på tide at vi begynner å benytte litt av hjernekraften
til å tenke litt på hvordan vi oppfører oss når vi er på arrangementer
med en eller annen forbindelse til
NHH. Skolens omdømme er ikke

Det er jo slett ikke første gang
at studenter ved Norges aller
høyeste skole for økonomi og
administrasjon er i media under
litt uheldige omstendigheter. For
eksempel fikk trashingen av et
hotellrom under ØVL 08 betydelige spaltemeter, og det samme
gjorde SMS-sjikane episoden
under bergensbaneløpet samme
år.
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Det som er så synd med disse
episodene er at de bidrar til å bygge
opp om mange av de fordommene
Ola og Kari Normann har om oss.
Fordommer som er vel begrunnet
skulle en tro ut fra de resultatene

PFU er et klageorgan oppnevnt
av Norsk Presseforbund.

bare ledelsen ansvar å ivareta, det
er også i alle høyeste grad vårt.
Så, til 36-millionersmannen, de
som liker å sende sms og ØVL
komiteen. I noen tilfeller er det
greit å kunne sin Churchill:
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BI bedre for muslimer
Konkurrenten i øst ønsker religiøse velkommen.
Rundt påske vil BI Nydalen få et eget «tankerom» for
muslimer, kristne og andre som vil reflektere over
livet. Javad Mushtaq er leder av det nyopprettede BIs
Muslimske Studentersamfunn (BIMSS), og håper på
å få til et permanent bønnerom med bønneleder som

leder fredagsbønnene. Han er imidlertid ikke i tvil om
at tradisjonene må opprettholdes.
- Gutter og jenter kan ikke be i samme rom, så vi skal
også få en skillevegg slik at vi kan be samtidig i hver
vår del av rommet, sier Mushtaq.
Inside

Det store norske selvbedraget
At Norge fremstilles som verdens
mest perfekte
land skyldes
kanskje at resten
av verden er så
langt unna.
Kommentar

Marianne Bårdsgjerde

I Norge lever kollektive myter
godt. Få riper i den blanke overflaten, og få våger å sette spørsmålstegn ved vedtatte sannheter. Festord som «fredsnasjon»
og «bistandsstormakt» preger
det politiske ordskiftet og pressebildet og bidrar dermed til
å befeste ensrettingen. Tv og
avisoppslag om Norge og det
store utland fremstilles nesten
uten unntak alltid slik at nordmenn er heltene, mens resten
av verden enten er skurker eller
hjelpeløse ofre.
Vi nordboere elsker å se på oss
selv som supermann, eller mer
korrekt, som verdens supermegler. Forestillingen om fredsnasjonen fikk en kick-start med
Oslo-avtalen i 1993, og flyter i
dag på en misjonsbølge. Det er
utenkelig å mene skattekronene
som har gått til våpenhvileforhandlinger på Sri-Lanka er bortkastet, eller å påstå at Solheims
mange turer til Afrika har vært
resultatløse.
Årsaken til at nettopp nordmenn kan redde verden kun
ved å løsne på skjortekragen og
iføre seg lokale rekvisitter, er
visstnok at vi ikke er medlem av

EU. Det er likevel få som lurer på
hvorfor Kasakhstan da ikke også
er velkjent for sine glitrende
fredsavtaler.
Det norske selvbildet var naturlig nok også avgjørende i EUkampen i 1994. Majoriteten av
nordmenn mente at Norge var
bedre enn resten av Europa,
og avstemningen resulterte
i et knapt nei-flertall. At vi i
annerledeslandet likevel velger
å vente på de tunge institusjonene i avgjørende spørsmål
er et faktum som vi gjerne
skyver under teppet. Eksempelvis ønsket vi ikke å vise flagg i
Kosovo-spørsmålet før stormaktene hadde vist vei.
Vi er en nasjon i krig. Men
sannheten pakkes inn i bomull
fordi den norske opinionen er
preget av institusjonaliserte
oppfatninger og ikke minst
fordi SV sitter i regjering. Den
profesjonelle kampsoldaten
reduseres til en bistandsarbeider
når Forsvarsministeren bevisst
vektlegger Norges humanitære
innsats og ikke vårt bidrag til
sikkerhet. En stadig større
gruppe av kaffe-latte-radikalere
krever dermed at vi skal sende
soldatene hjem, uten å reflektere
over at NATO-medlemskapet
utgjør vår kollektive fredsgaranti.
Vi foretrekker å støtte oss
på FN i stedet for å skitne til
hendene våre med stormaktsspill i EU og NATO. Til tross
for det er kritikk og diskusjon
om hvordan den verdensompennende debattklubben fungerer
omtrent fraværende i Norge.

Det er dessverre tilfellet selv
også når korrupsjonsskandaler
avdekkes, menneskerettighetsrådet ledes av diktaturer og
det blir kjent at FN-soldater
systematisk har begått grove
overgrep mot lokalbefolkningen.
FNs mer alvorlige strukturelle
utfordringer knyttet til vetorett
og representativitet forsvinner
også under teppet. I stedet blir
det ofte fremhevet at Norge er
en «flinkis-nasjon» med våre
relativt store overføringer til
FN-systemet.
Til sist blir våre pengeoverføring til tredjeland også hyllet. Og
det er riktig at Norge gir mye i
bistand i forhold til andre land.
Men det norske bistandsmiljøet
preges av byråkrati, manglende
involvering av mottakslandene
og manglende gjennomføring.
Til og med den offentlige norske
bistandskoordinatoren NORAD
utga en rapport i 2008 med tittelen «Veivalg i bistanden – ingen
snarvei til resultater».
Å gi penger til norske bistandsorganisasjoner kan omtrent
sammenliknes med å gi whiskey
og bilnøkler til en tenåringsgutt.
Men de kritiske røstene blir
brakt til taushet, fordi forestillingen om at «det er tanken som
teller» er enerådende.
Listen over seiglivede myter

Engel: Det norske bidraget i verden er ikke like helgenaktig som
Illustrasjonsfoto, Originalt bilde Bjørn Sigurdsøn
vi liker å tro.

kunne lett ha blitt gjort lengre.
Så midt oppi all denne selvskryten kan det derfor være greit å
minne om at Norge fremdeles er
«et lite land i verden», som tidligere statsminister Lars Korvald
korrekt påpekte.
Kanskje er selvgodheten en
nødvendighet når vi lever i et
lite land isolert fra kontinentet.

Kanskje har vi et behov for å
tro på at vi er utvalgt, og at vi
er annerledes; At nettopp vi
skiller oss fra massen ved våre
høye, moralske standarder. Men
det som fungerte i nasjonsbyggingens æra må nå byttes ut med
en god dose realisme. Det er på
tide å sette spørsmålstegn ved de
institusjonaliserte sannheter.
Marianne bårdsgjerde er
journalist i K7 Bulletin

nordboere elsker å se på oss
« Vi
selv som verdens supermann.

							

Vil du ha kommentaren din på trykk i Bergens beste studentavis?
Gjør studentskeptikerne til skamme: Skriv ned dine synspunkter og
send dem til red@k7bulletin.no.
Vi ønsker leserbrev om alt mellom himmel og jord!

SKRIV SELV.
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Ny runde for Lena

Lenas medhjelpere: Hege Grøndahl og Glenn Michael Jonassen maner opp til ny kamp for at Lena ikke skal bli kastet ut av landet.

Lena har på nytt
fått avslag om
oppholdstillatelse.
Studentforeningen gir seg ikke, og
mobiliserer til ny
kamp mot UNE.
Stine Grihamar

sgri@k7bulletin.no

I forrige uke fikk NHH-student
Lena Kokab det endelige avslaget f ra Ut lend i ngsnem nda
(UNE). Det er dermed tredje
gang utlendingsmyndighetene
har behandlet og opprettholdt
avslaget på søknaden hennes
- og kanskje også den siste. Men
NHHS gir ikke opp kampen.
– Vi har ingen forståelse
for avgjørelsen UNE har tatt.

Derfor ønsker vi å sette ytterligere søkelys på det vi mener er
urimelig med vedtaket hennes,
sier Glenn Michael Jonassen,
tidligere fagpolitisk ansvarlig i
Kjernestyret.

Fortsetter kampanjen
Jonassen forteller på vegne av
Lena at det igjen har kommet
et moment som kan kaste nytt
lys over saken.
– Det er nå opp til UNE å
vurdere om det nye momentet
fører til at de tar saken opp igjen
enda en gang. Men i utgangspunktet er avslaget som kom
forrige uke endelig. Hvis avslaget blir opprettholdt, vil Lena gå
videre med rettssak, forklarer
Jonassen
Til tross for at han ikke lenger
er med i Kjernest yret, skal
Jonassen fremover gå i bresjen

for fortsettelsen av «La Lena
bli»-kampanjen sammen med
årets Kjernestyreleder, Hege
Grøndahl. I høst klarte Jonassen sammen med daværende
Kjernestyre å samle inne over
2.500 støtteunderskrifter. De
har ikke tro på noen ny underskriftskampanje, men ønsker å
fortsette og sette lys på saken
hennes gjennom media.
– Vi håper på å skape debatt i
media om at UNE har behandlet
saken dårlig, både når det gjelder skjønnsmessig vurdering
og i håndtering av regelverket,
utdyper Jonassen.

u

Han mener det er en logisk brist
i regelverket når asylsøknaden
ble annullert fordi hun giftet
seg, for så å bli vurdert strengere
for at hun mangler identitet når

n NHH-student Lena Kokab

dårlig.
Glen Michael Jonassen,
fjorårets fagpolitisk ansvarlig i kjernestyret

seg. Fordi om saken juridisk
endret seg med dette betyr ikke
det at livssituasjonen er annerledes og at hun har mindre behov
for asyl.
–Ha r dere pl a n lag t no e
konkrete utspill til media?
– Denne uken kommer vi til
å sende ut en pressemelding
der vi setter spørsmålstegn
ved de premissene UNE legger
til grunn i sitt avslag. Deretter vil vi fortløpende vurdere
andre tiltak som kan sette saken
hennes fram i lyset, forteller
Hege Grøndahl.

Lenasaken

– Logisk brist

på å skape debatt i media
« Viomhåper
at UNE har behandlet saken
				

hun søker familiegjenforening
med sin mann.
– Saken faller på juridiske
spissfindigheter, mens det egentlig er en enkel sak når man tar i
betraktning Lenas livssituasjon,
sier Jonassen.
Han minner om at Lena har
bodd i Norge siden hun var 14 år,
er gift med en norsk statsborger
og at moren og broren hennes
har fått opphold i Norge uten
identifikasjon.
–Årsaken til at hun søkte asyl
er fortsatt like reell – eneste
forskjellen er at hun har giftet

Foto: Stine Grihamar

(22) kom til Norge som
asylsøker fra Iran da hun var
14 år sammen med sin mor
og bror. Ingen av dem hadde
tilfredsstillende identifikasjonspapirer.
n Mens asylsøknaden ble
behandlet giftet hun seg
med norsk statsborger, og
måtte da endre søknaden til
familiegjenforening med sin
mann.
n Da familiegjenforeningssøknad i utgangspunktet
har større krav til identifikasjonspapirer enn ved asylsøknad, ble denne søknaden

avslått av UNE flere ganger.
Mor og bror fikk oppholdstillatelse uten identifikasjonspapirer.
n Selv om man ikke tilfredsstiller kravene for familiegjenforening kan man få
oppholdstillatelse basert
på særlig tilknytning til Riket
eller særlige menneskelige
hensyn. Dette er en skjønnsmessig vurdering som Lenas
advokat har argumentert for
at er oppfylt, men som UNE
er uenige i.
n Et nytt moment har ført
til ytterligere ny vurdering i
UNE.
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K7 Bulletin - tirsdag 24. FEBRUAR 2009

5

Studentene seiret i Styret

Foto: Andreas L. Farberg

Bra med mer makt: Maren Altø Riis i BFU og fagpolitisk ansvarlig Matias Jørum er glade for at studentene får større innflytelse.

Stud.nhh får
større innflytelse i
programutvalgene.
Rektor stemte i
mot.
Andreas L. Farberg
afa@k7bulletin.no

– Utvalgene har stor direkte
makt, og derfor er det viktig med
stor studentrepresentasjon.
Det sier Matias Jørum, fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret. Forrige uke vedtok Styret
ved NHH at studentobservatøren i Programutvalget for
bachelor(PBU)- og masterutdanningen (PMU) blir et fullverdig medlem med stemmerett.
Dermed går studentdeltakelsen
i utvalgene opp fra en av fem til
to av seks.

u

Jørum er glad over vedtaket,
men er likevel mer ambisiøs på
studentenes vegne.

oppslutning om fagutvalgene.
Med dette vedtaket kan engasjementet øke, sier Riis.

Viktig for studentene

NHH – et foregangssted

– Studentrepresentasjonen i
utvalgene bør være enda større,
konstaterer han, men vil ikke
uttale seg om akkurat hvor stor
makt studentene bør ha.
– Det er viktig med fagansatte
som motvekt. De har viktig
kunnskap man må ha i programutvalgene, påpeker Jørum.
Maren Altø Riis er leder i
Bachelorfagut valget (BFU).
Også hun er fornøyd med styrets
vedtak.
– Dette er viktig for studentenes innflytelse.
Hun håper vedtaket kan styrke
fokuset på studentdemokratiet
ved Handelshøyskolen.
– I dag e r det ikke stor nok

Kristoffer Erikstad er studentrepresentant i Styret ved NHH, og
fremmet forslaget om oppgradering av observatørens status.
Han mener vedtaket er viktig for
studentdemokratiet.
– Ved å øke studentrepresentasjonen over lovens minstekrav
sender vi et viktig signal, sier
Erikstad, og fortsetter:
– Med dette vedtaket blir
N H H et forega ngssted for
studentdemokrati.

Rektor stemte nei

– Jeg stemte mot dette forslaget fordi jeg mitt primære forslag
var at man skulle se nærmere på
hele sammensetningen av utvalgene først, sier han.
Rektor Haaland gir ikke noe
sterkt inntrykk om å øke andelen studentrepresentanter i
administrasjonen.
– Loven sier minst 20 prosent,
u

og det er en grei regel å forholde
seg til, sier han, men understreker at han er åpen for å gå
utover dette.
– Jeg har ingen prinsippiell
holdning til prosentandelen i
utvalgene, utover det loven sier,
sier Haaland.

Programutvalgene

n Har som oppgave å kvalitetssikre utdanningen ved
NHH.
n Alle kan sende inn forslag om forbedringer til programutvalgene.
n Studentenes representanter i programutvalgene er
fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret, samt nå lederen
for BFU og MFU.

Bare tre av de elleve styremedlemmene stemte mot forslaget.
Av disse var kun én fra NHH;
rektor Jan I. Haaland.

Studentrepresentasjon i programutvalgene

n Programutvalgene for bachelor- og mas-

n Styret ved NHH har vedtatt å gjøre stu-

terutdanningen består av seks medlemmer:
En dekan med dobbelstemme, tre fagansatte, en studentrepresentant (fagpolitisk
ansvarlig) og en studentrepresentant.
n Lovens minstrekrav for studentrepresentasjon er 20%.

dentobservatøren i programutvalgene til et
fullverdig medlem.
n Studentenes representasjon økes
dermed fra 20% til 33% i programutvalgene, og trenger dermed kun dekanens
stemme for å få flertall.

NHH blir prakteksempel: Studentrepresentant Kristoffer Erikstad
mener større presentasjon i programutvalgene kan gjøre NHH til
et foregangssted for studentdemokrati.
Foto: Andreas L. Farberg
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Tror ikke på ins
Selv om studentengasjementet
skulle avta, tror
ikke doktorgradstipendiat Alexander
Madsen Sandvik
på insentiver i
NHHS.
Henning Stokke

hsto@k7bulletin.no

Maria Hesla Steinum
mhs@k7bulletin.no

I forrige utgave av K7 Bulletin
kom det frem at store deler av
Studentforeningen er positive
til høyere satser og insentiver i
velferdssystemet. Doktorgradstipendiat ved Institutt ved
strategi og ledelse, Alexander
Madsen Sandvik er opptatt av
motivasjon og hvilke insentiver
som motiverer.
– I en frivillig organisasjon
bør en fokusere på indre motivasjon og det vil være uhensiktsmessig med penger. Jeg valgte
selv frivillighetsarbeid fremfor
ingeniørjobb i New York, sier
Madsen Sandvik.

Rettferdighet viktig
Madsen Sandvik mener at det i
en studentforening som NHHS
er viktig å bygge på rettferdighet
og også å synliggjøre det frivillige arbeidet som blir gjort. Han
er negativ til å differensiere.
– Jeg tror fellesskap er viktig
i frivillige organisasjoner, slik
at det er et ønske om å være
der. Dersom man belønner én
og én vil det være vanskelig å
få nettopp dette, sier Madsen
Sandvik.

Skeptisk til bonuser: Doktorgradstipendiat Alexander Madsen Sandvik er redd for at et insentivsystem i NHHS kan gå på
bekostning av fellesskapet
Foto: Henning Stokke

synlighet viktigst

synliggjort, sier han.

Han påpeker viktigheten av at
motivasjonen ligger i gleden av
arbeidet i seg selv. Likevel tror
han at oppgaver som ikke er
populære, men som må gjøres
for å drive studentforeningen
kan belønnes, da gjerne i form
av økonomiske insentiver.
– Det enkleste er å synliggjøre, og å få noen til å ville
gjøre det. I stedet for å betale
noen utenfor. Det viser seg at
mennesker er villig til å gjøre
mye så lenge arbeidet ditt blir

Bra studentmiljø
Doktorstipendiaten tror NHHS
gjør mange riktige ting, slik som
at studenter må søke stillinger.
På denne måten vet studentene
hva de vil og hvilken kompetanse de har. Han mener det er
et bra studentmiljø på NHH,
med praktisk tilrettelegging.
– Du får prøvd deg før du skal
ut i jobb, sier Alexander Madsen
Sandvik.

Indre motivasjon
Alexander Madsen Sandvik
har imidlertid mer tro på ikkemonetære insentiver i NHHS.
– Jeg har tro på en pris eller
kanskje en vandrestatue. Eventuelt at studenter kan komme
med kreative forslag om utmerkelser, sier Madsen Sandvik.

organisasjon
« Ibøren enfrivillig
fokusere på indre
motivasjon, og det vil
være uhensiktsmessig
med penger
Alexander Madsen Sandvik, doktorstipendiat

nyheter
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sentiver
u Ve lfe rd s sa ken
n Flere underutvalgsle-

n Kjernestyret mener at det

dere uttrykte seg kritiske til
velferdssystemet i forrige
nummer av K7 Bulletin.
n Lederne ønsker høyere
satser og insentiver i velferdssystemet, og mener at man
får for liten takk for innsatsen i
dagens system.
n De er imidlertid usikre på
hvordan et intensivbasert
velferdssystem bør gjennomføres.

ikke bør være økonomiske
insentiver som skal lokke
studenter til å involvere seg i
studentforeningen.
n Alle, inkludert kritikerne,
synes rettferdighet er viktig i
utformingen av velferdssystemet.

Velferd påvirker
ikke engasjement
K7 Bulletin har sjekket hvordan
velferdssystemet og insentivordninger er andre steder. Ved
Høgskolen i Bergen er ikke debatten om insentivordninger like
aktuelt som på NHH, i og med at
det øverste organet ikke har like
mye å rutte med som NHHS.
– Studentparlamentet har en
post på 15 000 kroner årlig som
går til støtte av undergrupper.
Dette er midler som for eksempel
går til revyen og HIBiscus, den
gang den var i drift, sier Velferdsansvarlig i Studentparlamentet,
Jan Gunnar Ludvigsen.

påvirker det frivillige engasjementet.
- Personlig tror jeg det alltid vil
være engasjement, uansett hvor
bra eller dårlig vi har det. Om
velferden er god, vil det alltid være
noen som ønsker å arbeide for å
opprettholde og fortsette dette,
mens om den er dårlig er det
kanskje enda større engasjement
for å forbedre velferden, sier Jan
Gunnar Ludvigsen.
Han er av oppfatning at det
frivillige engasjementet har avtatt
noe de senere årene.
- Dette tror jeg ikke kommer
av at «vi har det for bra», men
at studenter i dag dessverre
har andre prioriteringer, sier
Ludvigsen.

Lavere engasjement
Ludvigsen tror imidlertid ikke at
størrelsen på velferdsordningene
*
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Informerer

"KOMBINASJONEN
AV BREDDEKOMPETANSE OG
SPESIALISERING
GJØR BIs MASTERSTUDENTER
TIL EGNEDE
KANDIDATER HOS
OSS"
Henrik Einarsson
Rekrutteringsansvarlig
Accenture

+
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lederne tror mer insentiver er
en god idé.
– Man kan tildele priser som
motivasjon, for å vise at noen
har gjort det bra. For eksempel
«Årets underutvalg», eller noe
sånt, sier den første lederen.
– Det kommer veldig an på
det enkelte underutvalg, men
man burde se på muligheten,
sier den andre lederen.
– Man kunne fått høyere
innsats med mer midler tilgjengelig.

tider i næringslivet, så hvorfor
ikke hos oss, sier Henna Lappi,
leder i Representantskapet.
Hun understreker at det er
«indre motivasjon» som fortsatt
skal være hovedgrunnen til at
studenter arbeider i NHHS, men
er åpen for å se på ordninger
som kan styrke engasjementet i
underutvalgene.
– Velferd er noe av det viktigste vi kan tilby våre medlemmer i NHHS som takk for godt
arbeid.
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Til tross for flere dagers varsel
ville Kjernestyret (KS) kun svare
på K7 Bulletins spørsmål gjennom e-post. De er ikke interessert i å gjøre en del av velferdssystemet insentivbasert.
– Kjernestyret mener at det
ikke skal være økonomiske
insentiver som lokker studenter
til å involvere seg i studentforeningen, uttaler Økonomiansvarlig Bjørn Erik Bilberg i
e-posten.
De er likevel åpne for at
dagens velferdssystem kan være
for dårlig.
– Vi imøteser innspill som
går på velferdsnivå, og dersom
noen mener beregningene som
ble gjort da velferdssystemet
ble gjennomgått i 2007 ikke
gjenspeiler situasjonen i dag,
vil vi ta saken opp til vurdering
i Kjernestyret.

Alle, inkludert kritikerne av
velferdssystemet, synes rettferdighet er viktig i utformingen av
velferdssystemet. Det er spesielt
det te forkjemperne for dagens
system trekker frem.
– Velferdssatsene i baserer
seg i stor grad på tradisjoner
og rettferdighetsfølelse, sier
Kjernestyret.
Også RS presiserer dette.
– Vi er opptatt av rettferdighet i velferdssystemet, sier
Henna Lappi.

7dZh[WiB$<WhX[h]
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Leder i Foto NHHS, Audun B.
Andersen mener underutvalget
burde få mer velferdspenger.
– Ja, det synes jeg. Vi får
ca. 9000 kroner fordelt på 25
medlemmer for et halvt år, hva
er vel det? sier Andersen.
H a n mener s at s ene b ør
økes, og at en insentivordning
bør etableres. Et forslag fra
Andersen er at underutvalgene
sammen med KS setter konkrete
mål, som belønnes på slutten av
semesteret hvis de oppnås.
– Dette vil øke engasjementet
og styrke studentforeningen,
mener Foto-sjefen.

7DEDOCC?ID¤O;
– NHHS burde prioritere mer
penger på velferd, fordi mange
legger så mye tid og krefter i det
arbeidet man gjør.
Det sier lederen for et av de
store underutvalgene i NHHS,
som velger å holde seg anonym.
Lederen mener at man får for
liten takk for innsatsen i dagens
system.
– Med høyere velferdssatser

@7J?B?DJ;DI?L;H0<eje#b[Z[h 7kZkd 8Waa[ 7dZ[hi[d c[d[h [j
Xedkiioij[cl_bijoha[ijkZ[dj\eh[d_d][d$

kan man sette i gang ulike tiltak
for å belønne det arbeidet som
blir gjort.
Også andre k ritikere av
velferdssystemet har valgt å
holde seg anonyme.
– Man burde fått litt mer.
Sånn som det er nå, må vi snu
på krona, sier lederen for et
annet stort underutvalg, som
ikke synes dagens system er
godt nok.

– Systemet med grunnsats
pluss en sum per hode er for lite
fleksibelt. Det burde legges opp
annerledes, sier lederen.

@7J?B?DI;DJ?L;H
Nesten alle K7 Bulletin har
snakket med er positive til et
mer insentivbasert velferdssystem. De er imidlertid svært
usikre på hvordan det skal
gjennomføres. De to anonyme

HI;HFEI?J?L;
Lederen i studentforeningens
kontrollorgan er mye mer positiv.
– L it t i n s ent i ver h adde
kanskje vært bra. Det funker til

Flere av lederne i underutvalgene er lite interessert i
å kommentere velferden når
K7 Bulletin tar kontakt. Lite
kunnskap om systemet preger
st udentorga n i sa sjonen, og
mange har ikke lyst til å fremstå
som misfornøyde med noe de
vet lite om. Imidlertid er flere av
de mindre underutvalgene godt
fornøyd med dagens system.
– Vi er fornøyd med dagens
system, og trenger ikke mer
penger i velferd, mener økonomiansvarlig i NHHI, Maren
Solhjem.
Andre er også fornøyde, og

har innført sine egne løsninger.
– Vi bruker inntektene vi får
fra interesseorganisasjonene til
velferd, og har nok penger til
fester og hytteturer, sier leder
i K7 Minutter, Fredrik Bruskeland.

H=IA;FJ?IAJ?B?DI;DJ?L;H
Lederen for Regnskapsgruppen
(RG), Sasan Mameghani, synes
ikke økonomiske insentiver er
noen god idé.
–I prinsippet synes jeg ikke
det burde være noe behov for
insentiver, sier han.

Ha n ønsker hel ler i k ke
noen større differensiering av
velferdsutdelingen.
– Jeg er skeptisk til å ha
større forskjeller i utdeling av
velferd mellom de forskjellige
underutvalgene. Det er viktig
at systemet er rettferdig, sier
Mameghani.
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Les mer om hvilket av våre 8 masterstudier som passer
deg på www.bi.no/msc
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I AULAEN

Hva synes du om det nye FM?

K7 Bulletin - tirsdag 24. februar 2009

FM ingen aulafest
Til tross for en
kraftig profilering
før årets første FM,
ble det ikke noe
rekordoppmøte.
Stine Grihamar

sgri@k7bulletin.no

Håkon Frede Foss (foto)

Håkon Sæberg, 3. kull
– Alt i alt så mener jeg at det er
bra at de far flyttet fra Klubben til
Aulaen. Her er det mer åpent og
flere får plass, men det var enklere
å mingle før.

foto@k7bulletin.no

Om lag 20.000 kroner
ble brukt til å arrangere
semesterets første
Foreningsmøte (FM) som
gikk av stabelen torsdag i
forrige uke. På forhånd fristet
de nye arrangørene, PU, med
en hyggeligere atmosfære,
gratis fingermat og duggfriskt
øl. Målet var å bedre det
labre engasjementet rundt
Studentforeningsens viktigste
organ – FM.

Fem prosent
Markus Stemmen, 1. Kull
– Møtet var interessant. Litt kaos
med tel l i ngen, men el lers bra
opplegg. Spesielt ble jeg overrasket
over at Studentforeningen fikk et
såpass høyt resultat. Jeg ante ikke at
skolen tjente så mye penger.

– Vi håpet på at 100 studenter
skulle dukke opp, og det klarte
vi, sier Line Fjelde, infomasjonsansvarlig i Profileringsutvalget (PU) til K7 Bulletin.
På FM ha r egent l ig a l le
studenter både møte- tale- og
stemmerett. Profileringsutvalget kunnne rapportere etter
møtet at 130 studenter hadde
dukket opp til møtestart, men
da det skulle stemmes mot
slutten av møtet hadde tallet
falt til 85.
Det vil med andre ord si at
om lag kun fem prosent av alle
studentene på skolen møtte opp.
FM har imidlertid i alle år slitt
med lav deltakelse, og tidligere

Styrte FM: PU-leder Axel Sjøstedt og informasjonssansvarlig Line
Fjelde var ordstyrere under FM.

har oppmøtet variert fra om lag
75 til opp mot 200.
– Dere brukte mye tid og
penger til glossy magasin og
gratis fingermat. Til tross for
dette ble ikke oppmøtet noe
særlig bedre enn foregående år.
Var pengene bortkastet?
– Nei, vi mener på ingen
måte at vi har brukt for mye
tid og krefter på dette. Som nye
arrangementsansvarlige for FM,
er vi nødt til å prøve oss frem til
hva som fungerer og hva som
fungerer mindre godt, forklarer
Fjelde.

Tenker langsiktig
Hun minner om at PU har som
mål å øke oppmøtet på lengre
sikt, og at NHH-stduentene
kan vente seg flere endringer
rundt møtet i fremtiden.
– Nå gleder vi oss til å sette
oss ned for å diskutere om de
nye grepene vi gjorde er riktige,
og om det er verdt å bruke mer

eller mindre penger. Men å øke
engasjementet rundt oppmøtet
vil uansett være viktig og riktig,
sier hun.

Håper ryktet spres
Selv er Profileringsutvalget godt
fornøyd med sin første gjennomføring av møtet.
– Vårsemesterets første FM
har alltid vært den største utfordringen, både når det gjelder
antall saker og oppmøtet. Vi har
fått mange gode tilbakemeldinger, sier hun.
Selv om hun synes at PU har
mer å gå på, mener hun ordstyringen og debatten fløt bedre
enn før.
– Det var god stemning i
Aulaen hele kvelden.
– Så nå får vi bare håpe på at
studentene sprer seg i mellom
at det var et bra FM, slik at enda
flere dukker opp neste gang,
fortsetter hun.

Njål Grønsrud, 3. Kull
– Veldig positivt. Jeg synes møtet
bar et profesjonelt preg, både når det
gjelder hvordan det ble organisert og
gjennomført. Jeg er også veldig godt
fornøyd med ordstyrer.

Håkon Glad, 4. Kull
–Det var bra. Møtet ble en god blanding av seriøsitet og underholdning
uten at det ble tørt.

Brukte stemmeretten: 85 NHH-studenter møtte opp for å stemme på investeringssøknaden til Teknisk
Gruppe under FM forrige torsdag.

nyheter
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Kontekrangelen fortsetter
Programutvalget
for bachelorutdanningen (PBU)
foreslår å stramme
inn på eksamensfronten. Det vil ikke
Kjernestyret.
Jakob Fuglseth

jfu@k7bulletin.no

Andreas L. Farberg
afa@k7bulletin.no

PBU er i gang igjen. I et høringsforslag som sirkulerer i programutvalget foreslås det å kutte
antall kontemuligheter fra to til
en, og å gjøre siste eksamensforsøk gjeldende.
Fagpolitisk Matias Jørum
mener forslaget kan skremme
folk fra frivillig arbeid i Studentforeningen.
– Forslaget kan absolutt slå
dårlig ut. Folk vil tenke seg om,
engasjement krever mye både
av tid og deg som person, sier
Jørum.

– Det er viktig at eventuelle
endringer ikke vil slå ut for
studenter som allerede har
engasjert seg.

Orvedal taus
Han er mot en innstramming av
eksamensordningen, og kjøper
ikke argumentene til PBU.
–Argumentene er å spare
penger og tid for å kunne frigjøre
ressurser til andre ting. Spørsmålet er om disse innsparingene
vil komme studentene til gode i
samme grad, sier Jørum.
– Hva mener du er den beste
løsningen?
– Å bevare dagens ordning.
Dekan for bachelorutdanningen, Linda Orvedal vil ikke
snakke om forslaget.
– Foreløpig er ikke saken
ferdig utre det. Jeg ønsker derfor
ikke å uttale meg om saken
på det nåværende tidspunkt,
skriver hun i en e-post til K7
Bulletin.

Bedre på BI

studentene tre eksamensforsøk, og lite tyder på at det vil
endre seg i nær fremtid. Det
kan Helena Kyllingstad, fagsansvarlig i Studentforeningen
ved Handelshøsykolen BI (SBIO)
opplyse om.
Utover dette nekter hun å gi
personlige kommentarer om
kontesystemet ved BI.

Vil kutte konting: Or vedal og
PBU vil igjen stramme inn eksamensmulighetene. 
Foto: SASS

pbu skaderstudentene: Matias Jørum tror kutting av konting kan
skade NHHS.
Foto: Andreas L. Farberg

På Handelshøyskolen BI har

d*

stipen
e
v
a
g
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r
Maste

// Eget stipend for deg som skal skrive
masteroppgave // Tilgang til arbeidsplass med
internett ved vårt kontor i Oslo // Tilgang til
relevant faginformasjon // Faglige og sosiale
arrangementer // Interesserte og dedikerte
diskusjonspartnere // Stipend fra 20 000
til 40 000 // Søknadsfrist 01.03.2009 for
oppgaveskriving høsten 2009 //
Se www.pwc.no/karriere //

*den gode starten i minste detalj

© 2009 PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers-navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers-organisasjonen.
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NHH Aid leverer

REKORDRESULTAT
Til tross for halverte inntekter fra
samarbeidspartere
har NHH Aid avgitt
det beste innsamlingsresultatet
noensinne.
Ida Seljeskog

is@k7bulletin.no

Christian Kjønsvik (foto)
foto@k7bulletin.no

– En f a nt a st i sk støt tende
studentforening er hovedgrunnen til det gode resultatet,
forteller nestleder i NHH Aid,
Maj-Linn Brekke, til K7 Bulletin.
Nye tall viser at NHH Aid
samlet inn i overkant av 820.000
kroner i 2008. Dette er en økning
på 55.000 kroner fra året før og
resultatet seiler dermed fram
som det beste et NHH Aid-styre
har levert noensinne. Brekke
begrunner økningen med at
NHH Aid har hatt bedre tid til
å samle inn penger.
– I 2007 gikk det med mer
arbeid på å bygge ut organisasjonen, det førte til at vi i fjor hadde
bedre mulighet til å fokusere

i større grad på innsamling av
midler.

Halvert støtte
Samarbeidspartnerne til den
veldedige NHH-organisasjonen halverte støtten etter at
finanskrisen brøt ut, men likevel
har NHH Aid klart å samle inn
mer penger enn tidligere.
– NHHS er hovedgrunnen til
det gode resultatet. Det enorme
engasjementet vises gjennom alt
som skjer på skolen, også i NHH
Aid, sier Brekke.
Hun viser videre til kalenderen Business Bunnies, der fotografer, grafikere og ikke minst
modellene stilte opp gratis til

else for at man må tenke i nye
baner og være kreative.
–NHH-studenter er veldig
engasjerte og innovative, og
vi setter umåtelig stor pris på
NHH Aid, sier hun.

200.000 mindre
Også juss-studentene engasjerer
seg i frivillig arbeid. Humanitæraksjonen (Humak) gikk i år
til inntekt for Flyktninghjelpen
og deres rettsarbeide på Sri
Lanka. Juss-studentene i Oslo
samlet inn 630.000 kroner,
nesten 200.000 mindre enn
NHH Aids beløp.
– Ettersom juss-studentene
kun når ut til en begrenset krets,

er hovedgrunnen
« NHHS
til det gode resultatet.
Maj-Linn Brekke, NHH Aid

inntekt for NHH Aid. Aksjonsuken, Svæverupakken og NHHS’
kronerulling er eksempler på
andre bidragsytere.
Kommunikasjonssjef i Unicef
Jane Rathke mener at økonomistudenter generelt har en forstå-

og innsamlingen foregår over en
kortere tid, kan det være årsaker
til at vi ikke har klart å samle inn
like mye som NHH, sier Kristin
Saxvik, økonomiansvarlig ved
Humak Oslo.
Hun understreker imidlertid

at hun er svært fornøyd med
summen juss-studentene samlet
inn.
–Jeg er usikker på om Studentforeningen her på jussen for
øvrig bidrar like mye som på
NHH, sier nestleder Brekke.
K7 Bulletin har også vært i
kontakt med juss-studentene i
Bergen. De hadde foreløpig ikke
fjorårets innsamlingsresultat
klart.

u Oppdraget
u NHH Aid
nNHH Aid er NHHstudentene sin humanitære organisasjon, med
om lag 20 medarbeidere
og 100 medlemmer.
n Alle penger som
samles inn går uavkortet
til bistand
n For tiden går NHH Aid
sine innsamlede penger
til skolebygging i Malawi i
Afrika gjennom prosjektet
Schools For Afrika.
n I 2008 samlet organisasjonen inn i overkant av
820.000. Dette er cirka
55.000 mer enn året før.

n Oppdraget er en
årlig casekonkurranse
som arrangeres av Bekk
Management Consulting.
n Fire lag fra NHH,
BI, NTNU i tillegg til et
mikset lag fra alle de tre
studiestedene deltok i
årets konkurranse.
n NHH-studentene Kristoffer Erikstad, Kristine
A. Eilertsen, Siri Gredde
og Kaja Grepperud stakk
av med seieren.
n Vinnlerlaget fikk utbetalt 25.000 kroner og et
tilsvarende beløp til en
veldedig organisasjon.

...og får premiepenger
Vinnerne av casekonkurransen
Oppdraget donerer 25.000 kroner
til NHH Aid.
– Vi ønsker å støtte den viktige
aktiviteten her på skolen, og
derfor falt valget på NHH Aid,
sier Kristine A. Eilertsen.
Hun er en av de fire NHHstudentene som nylig vant casekonkurransen Oppdraget (se
faktaboks).
I følge reglene til arrangør
Bekk Management Consulting
må halvparten av gevinsten
gis bort til et veldedig formål.
NHH-studentene kunne
derfor fritt velge hvilken
organisasjon som skulle få
halvparten av gevinsten, og
valgte NHH Aid og deres
prosjekt Schools for Africa
i Malawi. NHH Aid-nestlederen er storfornøyd.
– Vi setter stor pris på

at studenter velger å donere til
oss, sier nestleder av NHH Aid,
Maj-Linn Brekke.
Hu n lover at de 2 5 . 0 0 0
kronene vil gå uavkortet til
prosjek t e t . Pengene s om
studentene donerte til NHH
Aid kan eksempelvis gi 385 barn
i Malawi skolemateriell.

bidra etter evne
En av vinnerne, Kristoffer Erikstad, har tidligere vært leder
av NHH Aid, men avviser at
valget av donasjonsmottaker
er uavhengig av hans tidligere
engasjement.
– Vi valgte å donere pengene
til NHH-Aid fordi vi mener

skolebyggingen i Malawi er et
viktig og bærekraftig prosjekt,
sier Erikstad.
– Det er svært hyggelig at
NHH Aid er førstevalget. Vi
kan ikke se at noen studenter
har gjort noe lignende før, sier
NHH Aid-leder Olav Schewe
til K7 Bulletin.
Han oppfordrer andre studenter som har mulighet til å donere
penger å gjøre det samme, men
understreker viktigheten av å
engasjere seg i frivillig arbeid.
– Det finnes mange andre
måter å støtte NHH Aid på, for
eksempel å bidra på Internaften,
sier Schewe.

i Malawi
« Skolebyggingen
er et viktig og bærekraftig prosjekt.

Kristof fer Erik stad, ca sevinner og Aid-donator

Aid-hjelp: – Vi ønsker å støtte opp om våre egne, sier premiedonaterene Kristine A. Eilertsen og Kristoffer Erikstad.
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Meningsløse studenter
Det er mye som tyder på at stud.nhh har meninger om mangt. Minst like mye
sier meg at samfunnsdebatten trenger friske nye stemmer. Hva venter vi på?

Kommentar

Lars Thomas Sønningdal

Da K7 Bulletin for noen uker siden fokuserte på konflikten på Gaza, var det mange
studenter som ga uttrykk for at vinklingene
var partiske, og en hel masse studenter sa
de skulle sende illsinte leserbrev for å irettesette oss. Kun én holdt ord og sendte inn
meningen sin, slik at den i neste nummer
kom på trykk.

«

samme tid bekjempe klimatrusselen og de
massive fattigdomsproblemene.
Til å komme med løsninger på disse
problemstillingene trengs mange gløgge og
nytenkende hoder. Hoder med kompetanse
inne ulike fagfelt og med ulike
vinklinger på tilværelsen. Kanskje kan du
og dine meninger en gang i framtida være
med å gjøre en forskjell lokalt, nasjonalt
eller til og med internasjonalt? Kanskje er
det en ide å engasjere seg i saker som vil
angå en selv livet ut?

lighet mellom venner, men ikke noe man
kringkaster for all verden. Selvsagt trenger
man ikke synse offentlig om alt mellom
himmel og jord, men veien dit fra der vi er
nå ganske er lang, så det er ingen fare.
Jeg ønsker meg ikke nødvendigvis tilbake
til 70-tallets overpolitiserte studenttilværelse, men særlig i et valgår bør det på
en handelshøyskole ikke være urimelig
å forvente at enkelte sjeler begynner å få
kriblende tastaturfingre.

Ikke skuff, om du er gul, blå, grønn eller rød.
Argumentér!

Hvorfor ytrer så få meningene sine i et
såpass ufarlig medium som K7 Bulletin?
Bryr vi oss ikke? Er vi ikke interessert i å
overbevise? Er vi usikre på oss selv og egne
meninger?

Mange med langt mindre å melde enn stud.
nhh kaster seg gang på gang inn på den
offentlige debattarenaen og kommer med
mer eller mindre ukvalifisert synsing om
alt mellom himmel og jord.

Jeg tror noe av svaret ikke overraskende
ligger i at vi har det så greit, og at det i
dag ikke er noen kultur for å blotte sine
meninger for andre. Vi lever i et godt land, i
en trygg del av verden, og hvorfor skal man
da forsøke å mobilisere? Det fører ikke til
annet enn anstrengelse og en viss fare for
å bli satt i bås.

At mennesker som snart blir pensjonister skal utforme det kortsiktige og
langsiktige pensjonssystemet hører ingen
steds hjemme, men like lite smart er det å
overlate hele debattarenaen til «ytringsgrossister» som går i skytteltrafikk mellom
fjernsynsstudioene og overøser debattspaltene med mer eller mindre gjennomtenkte
synserier og gjentakelser.

Selv et så tilsynelatende trygt og godt
samfunn som det norske står overfor en
rekke komplekse problemstillinger og
dilemmaer. Det kan for eksempel være
hvordan vi skal løse eldrebølgen i et
samfunn med stadig færre arbeidsføre,
hvordan vi skal satse for å ha bein å stå
på etter oljealderen eller hvordan vi nordmenn globalt kan arbeide for å på én og

Er vi redd for å mene noe? Redd for det
framtidige jobbintervjuet? Redd for å
ende opp i en timeslang debatt i familieselskapet?
Jeg tror vi i så fall må riste av oss redselen
og forestillingen om at meninger er noe
man utelukkende diskuterer i all fortro-

Ikke skuff, om du er gul, blå, grønn eller
rød. Argumentér! Taper du en debatt eller
skulle du ombestemme deg i en sak om
noen år, så ta det ikke så tungt, men se på
det som en del av den livslange læringsprosessen.
Min oppfordring går deg som NHHstudent: Vær klar over at din stemme i
offentligheten er sårt tiltrengt, ha troen på
deg selv og egne meninger, grip mikrofonen
eller tastaturet og skap debatt! Internt på
skolen og ute i samfunnet ellers.
Det er foruten å være veldig lærerikt også
sabla moro!
LARS THOMAS SØNNINGDALe ER
journalist i k7 bulletin
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Håndballjentene innfridde
Da studentturneringen i håndball
i Trondheim var
ferdigspilt stod
NHHI -jentene
øverst på pallen.

NHHI
resultatbørs

Linn Halberg

lha@k7bulletin.no

BASKET
2. Div. Damer

07/02:

Frøya
NHHI

15/02

Loddefjord 65
41
NHHI

1. Loddefjord
2.Hop		
3. NHHI		

39
77

4.

16
12
10

– Det var deilig å hente gullet til
Bergen der det hører hjemme,
sier damelagets trener Thomas
Høiby etter seieren mot Gløshaugen i finalen. I forkant av
turneringen gikk Høiby hardt
ut og sa at alt annet enn gull var
nederlag. Han er meget fornøyd
med at laget har nådd målsetningen. NHHI -jentene måtte slite
for å hale i land seieren i finalen,
men et høyere balltempo gjorde
mye av utslaget. Da dommeren
blåste av kampen viste tavlen
17-13 i favør NHHI.

Lagseier
– Finalemotstanderen ble sliten
og vi straffet dem for feilene
deres, forteller en stolt trener.
Han trekker frem forsvarspillet

og kontringene som de viktigste
suksessfaktorene i turneringen.
Høiby vil ikke rose enkeltspillere.
– Dette var en lagseier, hele
laget har spilt jevnt bra. Det gjør
det ekstra moro.
NHHIs andrelag på jentesiden
gjorde også en god turnering.
Med to-måls seier over Dragvold
i B-finalen kunne også de være
fornøyd med egen innsats.

Sølv til herrene
NHHI-herrene dro til Trondheim for å revansjere det sure
finaletapet mot Trondheimslaget Gløshaugen i fjor. Dermed
var det duket for kamp da årets
finalemotstander ble nettopp
herrene fra Gløs. Kampen endte
15-10 i favør trønderne, og
NHHIs spillende trener Lasse
Seland legger ikke skjul på at
sølv var litt skuffende.
– Sølvmedaljer har vi mange
av fra før og gull har vi ikke tatt
siden 2002, selvfølgelig er jeg
skuffet.
Han presiserer likevel at laget
har gjort en god jobb og at
sølvmedaljen var fortjent ut i
fra spillet.
Andrelaget til herrene røk ut

gulljentene til nhhi, kan krone seg med tittelen Norges studentmester i håndball.
Foto: Mari Menne Sjoner

i kvartfinalen mot seierherrene
fra Gløshaugen.

Klare for fest
Banketten er det største sosiale
begivenheten i studentmesterskapet. Seland poengterer
at det alltid er NHHIs målsetning å vinne denne.
– Vi skal gjøre det vi kan for
å vinne banketten. Det gjør vi

«

alltid, sier han.
Gulljentene vil ikke være
dårligere.
– Nå er det tid for fest, kan
kaptein for jentene Hege Tangen
Olsen fortelle. Hun får støtte av
trener Høiby som lover dans til
langt på natt.
– Nå kommer turneringens
siste kamp, banketten. Det blir
et sjøslag, sier han.

Det var deilig å hente gullet hjem til
Bergen der det hører hjemme.
Trener Thomas Høiby etter seieren i finalen

Lacrossegutta håper på heiagjeng
NHHI Lacrosse
håper på støtte
fra stud.nhh når
studentmesterskapet går av stabelen siste helgen i
februar.
Linn Halberg

lha@k7bulletin.no

– Planen er å gjøre dette arrangementet veldig publikumsvennlig, og vi håper mange fra
skolen vil stille opp for å heie
fram NHHI, forteller leder for
Bergen Indoor Challenge, Kristofer Kragerud, som også er spiller på NHHIs lacrosse-lag.
Turneringen, som er det første

offisielle studentmesterskapet i
lacrosse i Norge, går av stabelen
lørdag den 28. februar.

Vil ha flere folk
Arrangementet er i år flyttet til
Stemmemyrshallen rett overfor
NHH, med håp om at dette skal
vekke interessen hos studentmassen på Handelshøyskolen.
Målsetningen er å øke publikumstallet betydelig.
– Vi har ambisjoner om å
trekke flere tilskuere enn i fjor.
Da kom bare rundt 100 stykker,
sier Kragerud.

hovedstaden som ble Norgesmestere.
– Oslo Lacrosse blir nok vår
største konkurrent. Det blir også
morsomt å møte debutanten
Christiania Lacrosse, som er et
nyetablert lag med mange tidli-

gere NHH-studenter, forteller
Kragerud.
Når turneringen er ferdigspilt, vil spillere og supportere
samles til bankett i Klubben før
seiersherrene blir feiret utover i
de sene nattetimer.

Går for seier
NHHI Lacrosse vil forsvare
seieren fra i fjor, da de slo Oslo
Lacrosse Club 4-1 i finalen. Til
tross for tapet var det laget fra

Lacrosseguttene er klare for studentmesterskapet. Foto: NHHI Lacrosse

“En student er en uansvarlig og
selvopptatt ungdom som går i bane
mellom lesesalen og studentpuben”
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Årets studentprosjekt
Studenter står bak noen av de mest spennende prosjektene i landet. Studenter er ikke bare
selvopptatte lesehester eller festløver, de bruker sin skaperkraft og sitt engasjement på gode ideer,
spennende nyheter og samfunnsnyttige prosjekter.
Deloitte Student Excellence Award er en pris til Norges beste studentprosjekt.
Prisen deles ut på Universum Awards til det studentprosjektet
som er basert på en unik ide, og er gjennomført med
engasjement og samfunnsansvar langt utenfor
lesesalen. Vinnerprosjektet blir tildelt 30.000,- kr.
Høres dette interessant ut?
Les mer om konkurransen på karrieresidene våre
på www.deloitte.no
For spørsmål, kontakt: hsillerud@deloitte.no
Nominasjonsfrist: 10. mars 2009

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate
and independent entity. Please see www.deloitte.com/no/omoss for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu and
its member firms. © 2009 Deloitte AS. All rights reserved.
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Vil du ha kommentaren din på trykk i Bergens beste studentavis?
Vi ønsker leserbrev om alt mellom himmel og jord.
Send dem til red@k7bulletin.no. Deadline neste nummer er 5. mars.

Den andre siden av saken
Bulle satte i forrige utgave selv
i gang en debatt rundt velferdssystemet og –nivået i NHHS. La
oss late som om Bulles omtalte
forslag skulle settes ut i livet, og
forsøke å se hvilke konsekvenser
det ville fått.

følge opp underut va lgenes
arbeid. Men når penger skal
deles ut, vil oppfølgingen måtte
bli mye mer omfattende og
intens, og disse frivillige NHHStimene må også med i vurderingen.

Vi tenker oss at NHHS skal
drives framover av økonomiske
insentiver. Hovedforslaget som
ble lansert i Bulle er at alle
underutvalg skal sette sine mål
i samarbeid med Kjernestyret.
Skal man sette seg realistiske,
men ambisiøse mål, hvilket må
forventes, vil det være nødvendig å investere mye tid i utarbeidelse av målene. Skal man
oppnå eierskap til målene, må
alle underutvalgets medlemmer delta i prosessen. To timer
per aktivt underutvalgsmedlem
utgjør til orientering 840 frivillige NHHS-timer.

Semesteret nærmer seg så
slutten. Samtlige underutvalg
må være ærlige med seg selv,
og sammen med Kjernestyret
må man finne ut hvor mange av
målene man har nådd. Det vil
være ulike meninger om dette
innad i underutvalget, men
her må man skjære gjennom;
det skal jo tross alt deles ut
penger på bakgrunn av dette.
Og dersom man får belønning
bare for å prøve, fungerer ikke
insentivsystemet særlig bra i
lengden. Ok, dette skal sikkert
gå bra. Man må jo klare å bli
enige om hvorvidt målene er
nådd eller ei.

Kjernestyret skal, som i dag,

Men så blir det plutselig viktig
at alle underutvalgene hadde
like ambisiøse/realistiske mål,
for hvis et underutvalgs mål
oppfattes som lettere å nå enn
andres, vil insentivene for å sette
ambisiøse mål forsvinne. Det er
tross alt snakk om velferdspenger her, så alle har gode grunner
til å jobbe mot en så rettferdig
fordeling som mulig. Noen må
også bestemme hvor mye som
skal gis. Jeg tror ikke det blir
veldig enkelt. Skal det forresten
være en fast sum per nådde mål,
eller skal summen reflektere
målets vanskelighetsgrad? Skal
alle få litt velferd uansett, eller
skal det bare være insentivbasert? Hvor mye er egentlig 20
gode bilder verdt satt opp mot en
ferdigrigget aula, en nyutviklet
webmodul, en seier i Bergensbaneløpet eller en nysignert
samarbeidsavtale? Ikke vet jeg,
og ikke tror jeg noen andre vet
heller.

Hvor mye av NHHS’ penger
skal brukes på direkte bonusvelferd? Vi bruker i dag opp mot
400 000 i året i direkte velferd.
Det er ikke lite. I tillegg har vi
indirekte velferd, som fort glemmes i debatten. Mer penger til
direkte velferd betyr etter hvert
mindre penger til indirekte
velferd. Konsekvensene kan bli
dyrere øl, høyere cover charge
og færre utstyrsinvesteringer
som gir aulashow og fester den
gode kvaliteten vi har blitt vant
til, for å nevne noe.
Oppsummert vil en innføring
av økonomiske insentivsystemer
i NHHS etter min mening kreve
enorme ressurser (i form av tid,
innsats og penger), skape unødvendige og svært vanskelige
problemstillinger med tanke på
rettferdig fordeling, og attpåtil
danne grobunn for misunnelse
og splid i NHHS. Det viktigste er
dog at vi risikerer at økonomiske

insentiver erstatter den genuine
fellesskapsfølelsen som driver
arbeidet i studentforeningen
i dag.
De eklagelig hvis det er slik at
den direkte velferden er for lav
i dag. Jeg tar gjerne en debatt på
heving av satsene og fast indeksjustering. Men å kjempe for
økonomiske insentivsystemer i
NHHS er for meg jevngodt med
et ønske om at studentforeningen, slik vi kjen ner den i dag,
legges død. Det håper jeg ingen
er interessert i.
Thomas Holsten Leren
Leder av ressursgruppen som
foreslo det reviderte velferdssystemet i 2007.
Leder i Kjernestyret 2008.

kan bli dyrere øl, høyere cover charge og færre
« Konsekvensene
utstyrsinvesteringer.

Warning: The coffee is hot
I 1994 saksøkte Stella Liebeck
McDonald’s for 2,86 millioner
dollar fordi kaffen var for varm.
I 2007 saksøkte en dommer sitt
vaskeri for 65 millioner dollar
etter at de hadde rotet bort et
par av buksene hans. I USA
kalles dette «frivolous litigation». På godt norsk et absurd
søksmål, hvor erstatningskravet
overgår all rimelighet. Frem

«

til nå har vi bare kunne lese
om slike saker i amerikansk
presse, men nå har galskapen
kommet til Norge, nærmere
bestemt Bergen. I flere norske
aviser har det kommet frem at
en NHH student har saksøkt
en medstudent for nesten 36
millioner kroner, for det mange
ville definert som en bagatell.

Erstatningskravet overgår
all rimelighet.

Norge er et rikt land, men da
vi er midt oppi vår generasjons
største økonomiske krise, er vi
også et land som står ovenfor
mange utfordringer. Den siste
tiden har vi blant annet lest om
problemene i NAV og utfordringene dette fører med seg.
Grunnet treg saksbehandling
må en rekke permitterte arbeidere vente i opptil 3 måneder
på dagpenger, noe som i verste
fall tvinger dem over på sosialen
for å få råd til mat. Dette er ikke
tidspunktet for grådighet! For
35.958.165 norske kroner kunne
man forbedret livskvaliteten til
svært mange mennesker.

Jeg er overbevist om at jeg
har de fleste (om ikke alle) på
denne skolen med meg når jeg
sier at denne saken er misbruk
av det norske rettssystemet,
og sløseri av skattepenger. Det
sier seg selv at absurde søksmål
ikke hører hjemme i et allerede
overbelastet rettsvesen. Vi er
privilegerte som bor i et land
med et velutviklet rettssystem
som fungerer.
Det er vår plikt til å støtte opp
om norske verdier som måtehold og nøkternhet, og vår plikt
til å si i fra når noen misbruker
dem. Nå når jeg har sagt i fra, og

da gjenstår det bare å lene seg
tilbake og la vårt velfungerende
rettsapparat latterliggjøre dette
erstatningskravet.
Ha en fortsatt fin dag.
Gard Ådne Kverneland
Stud nhh

Leserbrev
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Konting på NHH
Snart er det tid for møte i
Programfagut valget for
Bachelorutdanning (PBU). På
agendaen står konteringsordningen ved NHH. Foreløpig
skisse er at en NHH-student skal
få anledning til å kontere eksamen i et fag kun én gang. Du skal
helst være sikker på hva du gjør,
fordi det er den siste karakteren
som vil være gjeldende.
Men hvorfor har det seg slik at
NHH opplever uønskede høye
tall på studenter som konterer
både en og to ganger? Den
debatten har jeg hørt lite til.
Selvfølgelig er det mye viktigere
med drastiske tiltak. Vekk med
symptomene, la oss vite minst
mulig. Det viktigste er å oppnå
et behagelig ytre.
Studentenes konteringsforsøk
er en viktig parameter som kan
benyttes aktivt for å utvikle

bachelortilbudet. Det er det få
som tenker over. Tallene kan
være en parameter for f lere
forhold dersom man går dypere
inn i materien. Vet PBU hvorfor studentene konterer sine
eksamener?
Et enkelt svar kan være at
studenten har hatt en dårlig dag,
eller for den saks skyld både en
problematisk eksamensperiode
og semester. Kontetallene kan
også være en parameter for de
studentene som ikke gir seg før
de får A i alle fag. Andre studenter vil igjen svare at de var litt
taktiske, og bevisst valgte å ta
eksamen en gang til, for å gi rom
til viktigere eksamener. Et siste
alternativ er de studentene som
opplever en urettferdig sensur,
og vet de kunne ha prestert så
mye bedre.
Jeg skal nevne et annet spørs-

mål PBU også bør ha stilt seg.
Kan de høye, ubehagelige tallene
på studenter som konter ha noe
som helst med den undervisningen som gis? Plutselig er
hele problemstillingen stilt på
hodet og det er PBU som må
svare for seg.
Studentevalueringen er et svar
PBU sannsynligvis vil gi på det
spørsmålet. Det er tydelig,
og trist, hvordan PBU bruker
studentevalueringen. Slik PBU
sitt kvalitetssystem fremstår i
dag, blir studentevalueringen
brukt som utgangspunkt for de
tiltak som iverksettes. Det kaller
jeg ansvarsfraskrivelse hvor
PBU nærmest legger ansvaret for kvalitetsutviklingen i
bachelorutdanningen over på
studentenes evne og tålmodighet til å melde i fra om mangler
og fravær av kvalitet.

Det burde vært motsatt. PBU
sine egne faglige vurderinger for hvordan undervisningen best kvalitetssikres, bør
ligge til grunn for en langsiktig
handlingsplan. Slik det er nå
blir tiltak iverksatt i den grad
studentene melder i fra. Det blir
for tilfeldig.
Kunne man eksempelvis ansatt
en person, med spesialkompetanse på formidlingsevne og
forelesningsstruktur? En person
som kunne vært til stede ved
forelesningen og kommet med
tips og i samråd med foreleseren
utarbeidet en personlig utviklingsplan for det å forelese. Det
er ikke slik at det er automatikk
i at man er en god foreleser så
lenge man er en god forsker.
I stedet for å svekke ordningen
for å kontere, kan PBU vise grep
og gjøre den bedre og mer rett-

ferdig. Når vil det eksempelvis
komme egne eksamener for
de som konterer, med separat
normalfordeling av karakterer?
Min påstand er at det er behov
for dagens konteringsordning
så lenge skolen opplever ubehagelig høye konteringstall. PBU
kan gjøre det riktige, ta et skritt
tilbake og stille seg de riktige
spørsmålene. Målsettingen er
å få antall konteringer ned. Da
nytter det ikke med snarveier
skal man, i følge NHH sitt
vedtatte mål, skape Norges beste
bachelorprogram i økonomiskadministrative fag.

Innlegget er forkortet.
Martin Lang
Stud.nhh

Farbergs vinterforkjølelse
I Farbergs kampanjejournalistiske «kommentasje» om
velferd i forrige utgave av Bulle
kan man fort bli usikker på
hva man egentlig diskuterer og
hvem som mener hva. Her gjelder det å holde lommetørkleet
klart og skille mellom snørr
og bart.
Velferd er viktig, og skal bidra
til å skape gode stunder i sosiale
lag med gruppen man er en del
av i NHHS. Om disse satsene
er riktige og i tråd med dagens
kostnadsnivå er absolutt verdt å
debattere. Barten bør helt klart
vokse i takt med konsumprisindeksen slik at man får like mye
moro for pengene i dag som i
2007, da velferdssatsene sist
ble justert.

Problemet er at i vinterforkjølelsen har det klart å lure seg inn
noen busemenn i Farbergs bart
som mener at velferdspengene
skal være motivasjonen for å
delta i NHHS! Man skal altså
skape økonomiske insentiver
som en driver til å gjøre den
jobben stud.nhh nå gjør frivillig
med glede og entusiasme. Nå er
det på tide å grave frem Solhatt
og C-vitaminer, Farberg.
Er det én ting som har gjort
meg stolt i ambassadørrollen
for NHHS så er det å oppdage
at du vanskelig skal finne den
studentforening i Norden med
større aktivitet og engasjement
enn hva man finner i Helleveien.
Det kunne være fristende å
avslutte forrige setning med
«…til tross for at man ikke får

er at i vinterforkjølelsen har
« Problemet
det klart å lure seg inn noen busemenn i
Farbergs bart.

betalt» – men det kan være mer
riktig å si «…nettopp fordi man
ikke får betalt».
Det er jo kjent lærebokstoff
at økonomiske insentiver fort
kan føre til at andre former for
motivasjon fortrenges. Det klassiske eksempelet er blodgivere
hvor man kanskje ville tro at
betaling ville føre til at flere
meldte seg for å donere noen
desiliter Rhesus pluss, mens
det motsatte faktisk er tilfellet.
Færre vil gi blod, og i stedet får

man nye problemer med at folk
som ønsker penger gir fra seg
infisert blod man ikke vil ha i
en sunn kropp.
Hva som egentlig er motivasjonen for å bidra i NHHS er gjenstand for studier, og kan sikkert
være sammenblandet av både
edle og mindre heldige motiver.
Men det er min påstand at med
den innsatsen mange av vervene
i NHHS krever er det i dag
umulig å bidra uten i det minste
et snev av ekte engasjement.

Det ville vært synd om disse
ildsjelene ble byttet ut med
studenter som krevde betalt for
å gjøre en jobb.
Hvis du synes vervet er så
krevende, Farberg, så er det
ingen skam å snu. Det er helt
sikkert noen andre som har
motivasjonen til å gjøre jobben
din uten å måtte lokkes med
penger.
Glenn Michael Jonassen
Fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret 2008.
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Ikke ødelegg lekegrinden
I forrige utgave av Bulle ble
debatten rundt velferdssystemet
i NHHS dratt i gang. Debatt er
bra – kanskje bør man vurdere
om det er på tide å oppjustere
velferdssatsene siden de ble fastsatt i 2007. En annen dimensjon
dukket også opp, nemlig at vi
trenger økonomiske incentiver
i NHHS. Jeg kunne ikke ha vært
mer uenig.
Hva gjør at du bruker mangfoldige timer i NHHS? Vi filmer,
lager aviser, fører regnskap,
styrer lyd, lager revyer – ja,
dette kjenner dere til. Vi bruker
av vår egen tid – tid som har en
alternativkostnad som bare øker

i takt med antall år utdannelse
vi tar. Allikevel har vi en snart 75
år gammel organisasjon som der
frivilligheten rår. Antall grupper og nye ideer vokser for hver
dag som går. Hvorfor? Jeg tror
mye av nøkkelen til vår suksess
ligger i nettopp frivilligheten.
Dersom man forutsetter at
man gir økonomiske incentiver
for å få folk til å gjøre noe de
ellers ikke ville ha gjort – står
vi ikke da i fare for å ødelegge
de motivene som i dag driver
mang foldige NHHSere? Vi
jobber frivillig fordi det er gir
oss noe, fordi vi liker det. Det er
nettopp det NHHS bør være –

folk skal få leke seg med akkurat
det de liker best, i de mengdene
man selv ønsker.
Jeg elsker NHHS! Her kreves
det lite forkunnskaper – det
meste kan læres, og det viktigste
er at man har det gøy! Vi legger
ned en masse arbeid for å oppnå
noe, men vel så viktig er det at
man har det morsomt på veien.
Det skal ikke være for mye krav
og for seriøst – man skal ikke
måles for mye på resultater.
Det skal være rom for å prøve
og feile. Et sted for læring og
personlig utvikling, akkurat
som NHH er. Arbeidslivet er
like om hjørnet for oss alle. Der

vil vi møte krav og forventninger
om at vi presterer. Du skal vise
hva du er god for, og hva du lærte
av tiden på NHH.
Du må spørre deg selv om
hvorfor akkurat du vil bruke
tid på NHHS. Jeg har gjort det,
og svaret for min del var rett
og slett fordi jeg har lyst! Noe
driver meg. Som årets ungkar
sier i forrige utgave av Bulle
«NHHS er jo fantastisk, og
tilfører studentene så mye». Jeg
kunne ikke vært mer enig.
Bli med å leke – bruk tiden din
på NHH akkurat som du vil,
men jeg kan varmt anbefale deg

å bruke noe av den i NHHS. Det
vil gi deg ubetalelige erfaringer
og venner for livet. I tillegg kan
du teste deg selv på hva som
motiverer akkurat deg!
Hanne Ø. Kirkebøen
Informasjonsansvarlig i Kjernestyret 2008.

Foto: flickr.com / leo reynolds
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Simen sletsjøe

Skjenkestopp
utløste sexskred

Mektige meloner

Denne overskriften skal vi ikke se bort i fra at står på
forsiden til VG neste år en gang. Men hva er egentlig
et sexskred? Og hvordan gikk historien bak? La oss
rekapitulere.
Noen mennesker med mye makt har bestemt at spillereglene skal endres. Selve premisset for lørdagsløypa; når byens ølkraner skrus av. De sier at de skal
stenges klokken to nå. Liberalerne, alkoholistene
og frepperne raser. «La oss ta byen tilbake», sier
mannen i gata og skjenker seg en ny whiskey. Jeg
sier heller: Steng byen klokka 01.00!
Fordi når byen stenger før festen er over er nachspielet alltid åpent. Jeg tror rett og slett at det vil
vise seg at økt nachspielfrekvens er Stoltenbergs
største politiske bragd.
Bare hør:
Vi vil oppleve en renessanse for kvalitetsnachspielet
som festform: Ingen jenter som egentlig vil hjem,
ingen stupfulle kamerater som sovner under sofaen;
nachspielet er ikke lenger etterspillet, det er selve
klimakset!
Og kvalitetsnasjet er den gode nachspielsamtalens
arena. Krig og fred og vi er den nye vinen! Ny-nasjets
skjebne er å redde apatiens generasjon fra det fullstendige meningsforfall. Men det er ikke bare den
intellektuelle sfære som vil nyte godt av den økte
nachspielfrekvensen. Også realøkonomien vil merke
at festen slettes ikke er over; med flere nachspiel
øker kravet om lydisolering i bygårder og slik kan
man stoppe krisen både for oss og byggebransjen.
Kanskje vil gitarkompisen også dukke opp igjen,
den tragikomiske trubaduren som ikke egentlig kan
spille, men som fortvilt håper å tiltrekke seg damer
med sine parringstoner. Etter at Singstar dukket
opp ble det ikke så mye plass igjen til han, men vi
savner hans litt sure, men sjarmerende tolking av
«Wonderwall», gjør vi ikke?
Men nå har jeg gått rundt poenget lenge nok: Det
er kortere vei til senga når du allerede er i stua. Nynasjets tid vil føre til mer og bedre sex! Som kjent
går libidoen nedover i takt med promilleøkningen;
spesielt vil menn ha mye mer å by på og kanskje det
vil vise seg at skjenkestoppen er det beste for kvinnen siden klitoris ble oppdaget. Vent og se!

eu|femis’me el. ev~ m1 (fra gr, eg «ord med godt rykte»)
formildende el. forskjønnende omskrivning for noe som
virker støtende og ubehagelig når det uttrykkes direkte, f
eks «gå bort» for «dø»

Illustrasjonsfoto: flickr.com /hyperscholar

Enten du er tysk fører, amerikansk president eller
leder i Profileringsutvalget; Blant verdens mektigste
språkvåpen troner eufemismen høyt.
De mer beleste av oss husker Orwells beskrivelse
av eufemismen som et middel for å pasifisere
befolkningen. Amputasjon av ordbruk gjorde folket ute
av stand til å beskrive omgivelsene, og dermed kritisere
dem. «Kjempedårlig» blir til «dobbelminusgodt». Det er
også verdt å minnes navnene på ministeriene i Orwells
verden:
Sannhetsministeriet har som oppgave å forvalte dagens
sannhet, som ikke nødvendigvis var den samme dagen
eller uken før.
Overflodsministeriet, som sørger for at det er konstant
matmangel.
Fredsministeriet, som tar seg av krig.
Kjærlighetsministeriet, som er et fryktet terrororgan.
I nytale kalles institusjonene for minisann, miniflod,
minifred og minikjær. Til sammenligning kalles NHHS’
eget propagandaorgan «Profileringsutvalget». PU har
tenkt å gi ut sitt eget «nyhetsskriv», og Korrektur har
allerede navnet klart: Pravda.

Eufemismene dukker også opp hyppige i anfall
av amerikansk moralisme. Til tross for at landet
produserer over 90 prosent av verdens pornografi, skal
det ikke mer enn en brystvorte til for at det blir nasjonal
skandale. Dermed har våre venner over dammen
oppfunnet en rekke kodeord for ulumske kroppsdeler
og aktiviteter: «Johnson», «scoring» og «hitting a home
run» er blant omskrivningene som faller innenfor de
moralske lover.
På norsk har man også en rekke slike slangord som
redder bluferdigheten. Blant Korrekturs favoritter er
å «marinere laksen», et klart kystvennlig uttrykk som
promoterer norsk eksportindustri. De fleste har vel
merket behovet for «en stille Anders» etter å sett et par
skikkelige «hyller». Derimot er det ukjent for Korrektur
hva som er spesielt pirrende med et «kassaapparat».
Men hvem vil vel ikke leke med et par «morroklumper»?
Eller to par? Og husk: «Den hvite olje vil aldri slutte å
pumpe.»

Av Andreas L. Farberg og
Simen A. Selmer Sletsjøe
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Quizduellen

Den optimale
produktmiksen

Quizmaster: Henning Stokke og Jakob Fuglseth

Bulle ønska å teste styrkeforholdet mellom juss- og NHH-studentar.

Three is my lucky number
«Three», Massive Attack (1994)
Som små barn forbandt vi gjerne tallet tre med
trekløvere og bibeltall som brakte hell og lykke. Nå
som vi er blitt eldre er det mer pirrende magi som
tiltrekker oss, og det handler ikke om tre røde på
Valentines Day.
En av mine forelesere insisterte i begynnelsen
av semesteret på at faggruppene kun kan ha tre
personer, og oppmuntret oss til å ta hensyn til kjønn
når vi delte studentmassen. En skal være veldig glad
i produksjonsøkonomi for ikke å la tankene streife til
den akk så forbudte og forlokkende trekanten.

Ole Petter Schmedling

Remi Fure

Jusstudent

NHH-student

Aamodt. Og han andre har
kort hår og skjegg.
Lasse Kjus.

1
2
3
4
5
6
7

Aksel Lund Svindal vann nyleg
kombinasjonen i alpin-VM.
Kva heiter dei to andre norske
alpinistane som har vunne?

Kjus og Aamodt.

Kva er eit anna ord for dogme?

Tenker først på film
når eg hører ordet,
men trur det betyr
læresetning.

Pass.

Kva er hovudstaden i Uruguay?

Montevideo.

Kopar.

Kva metall vart henta ut av
fjellet på Røros?

Kopar.

Drillo er førebels ny
landslagssjef i fotball, og
ein ivrig geografientusiast.
Kva er det høgaste fjellet i
Europa?

Elbrus.

Pass.

Tippar september.

Tenker på Morgan
Freeman. Han var
kanskje etterforskaren?
Kevin Spacey?

K1234567

Kva månad fell det mest
nedbør i Bergen?

Kven spelte skurken i
thrilleren Seven?

Rikige svar:
1: Kjetil Andre Aamodt og Lasse Kjus 2: Læresetning
3: Montevideo 4: Kopar 5: Elbru 6: September 7:
Kevin Spacey

Filmsjanger?

I studentmassen på NHH er det omtrent to gutter per
jente. Dermed burde det for de fleste NHH-kvinner
være en lett match å sjekke opp en gutt for en têteà-tête. Men hva om kjekkasen viser seg å ikke ha noe
i toppen? Eller når smartingen ikke gir deg tenning
i senga? Det er på tide å bruke den tillærte boklige
lærdom for å løse ditt praktiske hverdagsproblem,
og finne den optimale produktmiksen.
Ideelt vil det resultere i den total tilfredsstillelse. Fire
hender, to munner og to peniser. To gutter i senga
samtidig, som begge er interessert i å oppfylle alle
dine seksuelle behov. Hvis du rødmer over å tenke
slike skitne tanker i Aud Max, kan du trøste deg
med at det ikke bare er du som blir våt i trusa av et
slikt senario. Sexforfatteren Tracy Cox har forsket
på saken, og ikke overraskende kommet frem til at
trekanten er av våre vanligste fantasier.
Flere filmprodusenter har derfor med suksess
utnyttet det kommersielle potensialet i den famøse
ménage à trois. Jerry Seinfeld fant ut at han datet
feil jente etter at han møtte hennes mye søtere
romvenninne. Noe slikt kan jo hende selv den mest
erfarne sjekker, og spørsmålet som da dukker opp,
er hvordan en kan gjennomføre the switch? Seinfeld
løser selvfølgelig floken ved å foreslå en trekant.
I Bulles favorittserie Californication tror Charlie
Runkle at han er i ferd med å oppfylle guttedrømmen
om trekant med kona og sekretøsen, men det
hele ender med at de to jentene dropper Charlie
og stikker av med hverandre. En trekant er altså
dessverre ikke like enkelt som en kan forestille seg.
I stedet for den ukompliserte erotiske opplevelsen
kan en ha åpnet Pandoras eske. Det er vel derfor de
fleste av oss nøyer oss med fantasien, eller finner en
gutt som simpelthen har alt

November?

Kevin Spacey.

K1234567

marianne sexspaltisk i k7 Bulletin
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...i platehyllen
Martin utgård

Det geniale tiåret
Spelelista
Cutting crew – (I just) Died in your arms
TNT – 10 000 lovers
Alphaville – Forever Young
Europe – The Final Countdown
Return – Sing me a song
Bonusspor:
Stage Dolls – Hard to say goodbye

Eit spesielt tiår har merka ein heil generasjon ungdom, som no eigentleg ikkje
greier å høyre på musikk utan den å
samanlikne med det som eingong var.
Og musikkvideoane! Musikkvideoane var noko anna enn
dagens stjernebygging, i det tiåret var videoane meir som
ein slags opptreden utan tilskodarar. Kostyma var frå
ein heilt annan planet samstundes som hårmoten tilsa at
menn skulle ha ca ein halv meter langt hår.
Det som har gjort inntrykk på meg er ikkje hårsveisen
og heller ikkje utkledninga. Meir attraktivt for meg er
derimot den uimotståelege miksen av røff musikk med
gitarsoloar, tunge trommer og primalskrik i massevis – ein
kombinasjon som hadde eit mål: Å skaffe damer. Mange
vil kanskje hevde at det er eit misforhold mellom korleis
desse banda ser ut, og den musikken dei spelar. Til det
er det berre å konstatere at det er det ikkje, fordi desse
gutane tilbake i åttiåra hadde eit mål som krevde ei viss
framtoning..
Ironisk nok hadde Noreg ein relativt stor andel band av
god kvalitet dette tiåret, samanlikna med tiåra før og
etter var dette som Klondyke for norske band. A-ha, TNT
og Tindrum gjorde det alle bra – og det var jo ei ny greie
for nordmenn. Ein kan enkelt konstatere at norske band

«
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aldri hadde blitt lytta til i utlandet før, og sjølv om enkelte
nemner Wenche Myhre er det som å banne i kyrkja.
I spelelista finn ein seks spor som alle forma si samtid.
Cutting crew er oppvarmingsband for dynamitten som
kjem etter, altså TNT. Låten «10 000 lovers» er for meg
den ultimate åttitalssongen, songen har alt som skal til for
å bli ein hit.
«I never wanted to settle down» opnar vokalisten i
trønderbandet med, og det fortel vel alt om intensjonane.
37 sekund ut i låta kjem refrenget første gongen, og
deretter balanserar songen mellom det rolege og det som
best kan kallast frenetisk mange refreng. Genialt. Vidare
på spelelista kan Alphaville og Europe knapt reknast som
norske, men dei er like fullt erkeeksempel på god musikk
frå tiåret dagens unge knapt veit om. I «Sing me a song»
laga Return godlyd, rett og slett klasse.
Bonussporet er vel noko meir omstridt mellom dei lærde.
Stage Dolls har ein vokalist som ærleg tala er middels,
noko også bandet er. Men, magien finst likevel i «Hard to
say goodbye». Som ein meir raffinert og rutinert kar enn
meg sa:
– Denne sangen passar best når eg har tre i promille,
klokka er lik nachspiel og eg har ei vakker blondine i
armane.

Denne sangen passar best når
eg har tre i promille, klokka er
lik nachspiel og eg har ei vakker
blondine i armane.
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vaishali Lara Kathuria

Trendspotting
to female jetsetters and their fortune, irresponsibility and
elegance. In the seventies, under editor-in-chief Grace
Mirabella, the magazine became monthly and underwent
extensive editorial and stylistic changes. Since 1988 until
today, the editor-in-chief has been Anna Wintour. Wintour,
known for her icy personality yet genius fashionable sense,
has made the magazine a household name and respected as
it is today. Recently, D2 wrote an article about this being the
end of Wintours era, but only time will tell. Created in USA and
owned by Condé Nast Publications, Vogue now is published in
over nineteen countries such as France, UK, Russia, India and
China.
However, not everything has been bright lights for the
world famous magazine. It is criticised, next to the fashion
industry it writes about, for drawing to much attention on
wealth, social connections and low body weight. In 2003,
Lauren Weisberger a former assistant to miss Wintour,
published the roman entitled The Devil Wears Prada, which
also was made in to a film with the same name in 2006.
The editor-in-chief in the roman is described as being an
«an empty, shallow, bitter woman who has tons and tons of
gorgeous clothes and not much else». In 2007 the magazine
received accusations about being racist when they printed
a cover with basketball star Lebron James and supermodel
Gisele Bünchen, where critics claimed James and Bünchen
looked like a roaring King Kong carrying innocent Fay Wray.

In days like these, when the rain is pouring outside, I like to
turn to the one thing giving me inspiration in my everyday life.
Making me elope reality and travel to Paris, London, Milan and
New York with Christian Loubotins on my feet and Tom Fords
on my eyes. A simple, yet perfect word: Vogue.

Regardless of all critics, Vogue is fashion. Fashion is
Vogue. With tons of fashion magazines ruling the shelves
today, Vogue is the one magazine not only reporting fashion,
but also creating and defining it. Taking over that throne won’t
be done easily. Wintour, or no Wintour.
Narvesen next!

In the last twenty years, this magazine has written itself in
history of being the most influential magazine name in fashion
history. Vogue creates, destroys and promotes fashion
– putting new brands on the market, making others disappear
and letting everybody know who’s anybody in the industry.
Most famous for presenting images of high fashion and high
society, it also contains articles art, culture, politics and ideas.
From being a glossy magazine with airbrushed supermodels,
Vogue made room for the typical ruffed up fashion model we
know today. Not just replacing the models, but also changing
the style, mixing haute couture with jeans.
Vogue started off as a bimonthly magazine as early as
in 1892, but didn’t receive its stardom until the 1960s when
Vogue turned to the youth of the sexual revolution. From
being a rather conventional magazine, it started appealing
bilde 1 og 2: Faksimile vogue

Lese mer?

thasource.blogspot.com

3

i garderoben

Hva syntes du om kvaliteten på
SIB-garderobene?

Trening for
			 hvermansen
Studentene i Bergen er en variert gruppe, og det samme kan sies om
mosjonistene på SiB sine treningssentre. Bulle har tatt dem i nærmere øyesyn.

Jon Rogde Thorbjørnsen:
– Garderobene er trange, men ellers ok. Jeg
har aldri opplevd noe ubehagelig, og ikke
blitt antastet i garderoben. Jeg mistenker
imidlertid at mange ikke dusjer før de går i
svømmehallen.

Det er en kjent sak at treningssentre flest har gode tider
like etter jul. Ribbe, pinnekjøtt og utallige snaps skal
svettes vekk, som del av ett eller flere nyttårsforsett.
Studenttreningssentre har imidlertid gode tider hver
mandag, når bakfulle studenter skal forsøke å veie opp
for de to vinflaskene torsdag, koseøldrikkingen fra fredag,
vodkaflasken fra lørdag og frokosten på søndag. Trening
blir en form for avlatsbetaling, som konsekvens av helgens
utskeielser.
Blant pesende studenter på Studentsenteret på Høyden
møter vi Are Wisløff og Preben Rotwitt, som er godt i gang
med dagens styrkeøkt. Til tross for at begge lever et hardt
studentliv hevder guttene at de ikke trener for å legitimere
en utsvevende livsstil.
Vi trener først og fremst for å ha noe å gjøre. Det har blitt
en hobby, hevder Wisløff. Rotwitt kan fortelle at de har trent
fast tre ganger i uken etter jul, og at treningen har blitt en
god rutine. Guttene avslører imidlertid at treningen i seg selv
ikke alltid er lett å motivere seg for.
– Vi trener her på studentsenteret fordi det er TV foran
tredemøllene. Akkurat det er viktig, bedyrer Wisløff.
Studentsenteret på Høyden flommer, i likhet med de andre
SiB-sentrene, over av spreke og sunne studenter. Men selv
et sporty antrekk og svettedråper på pannen kan ikke skjule
en hard kveld på byen. Studenter er den gruppen som

konsumerer mest alkohol, noe som bekymrer både eksperter
og andre som er opptatt av rikets ve og vel. Til gjengjeld er
studenter ivrige mosjonister, noe studenttreningssentrene
er gode indikatorer på. Til tross for at det ligger tre sentre
forholdsvis nær hverandre i Bergen sentrum, er det ofte
trangt om plassen.

Michael Tjemsland er en av de mange studentene som
trener fast på SiB. Han har testet flere av sentrene, og mener
forskjellen ikke er så stor på de ulike sentrene.
– Treningstilbudet til studenter er variert og bra, og ikke
minst billig forteller han. I likhet med de styrketrenende
guttene hevder Tjemsland at han ikke trener for å få bedre
samvittighet.
– Jeg driver med sykling, og trener derfor for å holde meg i
form, kan han fortelle.
Til tross for at de selv trener ambisiøst flere ganger i
uken, mener Wisløff og Rotwitt at man ikke trenger å være
treningsnarkoman for å trene på SIB. – Da vi begynte å trene
her, trodde vi det skulle være fullt av en masse sprekinger.
Det viste seg imidlertid at det er alle slags folk her. De fleste
er normale studenter slik som oss.
TEksT: INGEBORG HOLE GREVE
FOTO: HÅKON FREDE FOSS

Jøran Malkenes:
– Dusjene på Studentsenteret er kjempebra,
i motsetning til de på SIB Sentrum, hvor
det ofte er mangel på varmt vann. I
tillegg er det positivt at de narkomane på
Studentsenteret ser ut til å holde seg borte
fra garderobene.

Astrid Heggernes Lerring:
– Garderobene er veldig bra, de er nye og
renholdet er prikkfritt. Det er imidlertid et
problem at folk ser rett inn når man åpner
døren, som er ubehagelig.

Svetter på studentsenteret: Are Wisløff og Preben Rotwitt er ikke treningsnarkomane, men trener fordi de har lyst.
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Blod, svette og tårer
Bulle tester trening på SIB

Den perfekte stud.nhh. skal være pen, smart, morsom,
festlig og sist, men ikke minst: Veltrent. For alle dem som
avskyr fotball, er dårlig i håndball og ikke er freaky nok for
frisbee, er alternativet å svette på treningssentrene.
Bulle har tatt på seg ansvaret for å teste SIB-sentrene.

Lehmkuhlhallen

K1234567

Fantoft

Like barn leker best sies det, og stud.nhh.
leker i så fall godt på Lehmkuhl. Standarden
på treningssenteret kan imidlertid ikke
sies å være topp, utvalg og størrelse kunne
nok vært bedre. NHH-velferd trives best på
anbud, og kanskje kunne KPMG eller Hansa
drevet senteret bedre enn det SIB gjør i dag.
Morgendagens ledere fortjener jo det beste.

Fantoft er best kjent som stedet gud glemte, og Fantofthallen kan best beskrives
som stedet SIB glemte. Nedslitt og aldrende er stikkord, men til gjengjeld skal det
sies at luftkvaliteten oppleves som grei. Creds for det i det minste.

- Sjelden trangt om plassen
- Mulighet for å få siste utgave av 		
Bulle i resepsjonen
- Godt merket nødutgang

K1234567

Vektertorget
Vektertorget treningssenter er bolernes hule. Her finner de
det beste utstyret og her finner de sine likesinnede. Dette er
virkelig et mekka for frivektstrening. Senteret har imidlertid
mye å by på, også for studenter som spiser annet enn egg og
tunfisk.

- Både bygning og utstyr er gammelt
og slitt
- Få tredemøller
- Dårlig utvalg av styrkeapparater
- Spinkel timeplan, svært få 						
- Svært stor sal og tilsvarende god plass
spinningtimer med instruktør
- Mye utstyr til utholdenhetstrening
- Stygge garderober,
- Godt utvalg av sal- og spinningtimer
men ok dusj
- Slitte garderober
- Til tider tett luft
- Lav NHH-faktor

- Beliggenhet. Beliggenhet. 		
Beliggenhet.
- God plass i garderoben og 		
grei standard.
- Hyggelig betjening.
- Ikke TV foran tredemøller,
sykler og ellipsetrenere
- For få apparater til
utholdenhetstrening,
- Ofte kø.
- Lite utvalg av gruppetimer

K1234567

Studentsenteret
Det nye studentsenteret på Høyden er juvelen i SIB-kronen.
Det første som slår oss når vi kommer inn på senteret er at her
er det mye plass. Dessverre kan man ikke si det samme om
treningssalen, for den er alt for liten. Hvorfor i all verden SIB
ikke brukte mer areal til treningssenter og mindre areal til luft
og betong i resepsjonen, det lurer vi på fortsatt.
- Senteret er nytt, flott og rent
- Svømmehall
- Bra utstyr, både til styrke og kondis
- Godt utvalg av gruppetimer
- Gjerne trangt og kø sent på dagen
- Svært liten treningssal, når man tar 			
senterets størrelse i betraktning.

K1234567

SIB Sentrum
Dette senteret kan i utgangspunktet fremstå som wannabe 		
studentsenteret. SIB Sentrum slår imidlertid storebror ned i 		
støvlene på noen punkter, og da spesielt når det gjelder 			
størrelse på egentreningssalen. Salen er så stor, men 			
garderoben er tilsvarende liten. Hvor er det meningen at vi skal skifte SIB?

- Stor sal og mange apparater
- Mulighet for å se på TV mens man trener
- Bra utvalg av gruppetimer
- Alt for små garderober
- Har ikke timeplan tilgjengelig på senteret
- Til tider tett luft og høy temperatur

K1234567

25

[m]

På tur i øst og vest
No er det nok. Eg orkar ikkje meir - gjer du? Eit par veker med snø har forsåvidt vore greit, men det er no det byrjar. Vi snakkar
regn, slaps, frost som resulterar i klink is og litt snø på toppen - den vonde sirkelen er i gong. Både eg og du veit at det finnast
alternativ til dette trasige livet: det er på tide å forlate bygda!

Kina - midtens rike
Det beste med Kina? Storleiken og alle dei
ulike aktivitetane og hendingane som finnast! I
midtens rike er det noko å finne på for ein kvar
smak, anten det er snakk om elvetur på den
gule flod, fjelltur i Tibet, shopping i Shanghai
eller vandring på den kinesiske mur. Mange
assosierar nok Kina med storbyane og alt
folkelivet, men om ein våger finnast det så mykje
meir. Med litt planlegging og research kan ein
sjå Kina frå ei side som dei fleste turistar berre
kan drøyme om, og om ein i tillegg har med seg
nokon som kan kinesisk kan ein tur til Kina bli
heilt fantastisk.
Som dei fleste veit er Kina verdas mest folkerike
land, noko som kan vere både fascinerande
og frustrerande. Når ein kjem frå vesle Noreg
kan det vere kjekt å oppleve og observere så
mange og ulike menneske, men eg kan love
deg at du når eit punkt der du får nok (spesielt
som lysblond). Greia er nemleg at halvparten
av dei kinesarane du møter på har aldri sett ein
lyshuda person – og du kan tru det er stort for
dei. Difor er både fotografering og det å bli tatt
på noko ein først som sist berre kan venje seg
til, sidan alternativet er at kinesarane vil ha deg
med heim og vise deg fram til familie og vener.
Uansett kvar du har tenkt deg i Kina og kva du
har planar om å gjere, gløym for all del ikkje
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å ta med deg toalettpapir og desinfiserande
serviettar . Underteikna kan her og no stadfeste
at ein tur til Indre Mongolia kunne blitt ein heil
del betre om akkurat dette hadde vore med i
veska. Tolmod er også noko ein bør ha i bøtter
og spann – spesielt på flyplassar og togstasjonar
der det er mykje folk, få som kan engelsk og ein
del uforståeleg skilting. I tillegg er det eit godt
tips å ha adresser og matrettar nedskrive på
kinesisk slik at du ikkje får uventa overraskingar.
Når det gjeld transport er anten tog, fly eller
buss den beste måten å ta seg fram på. Grunna
enorme avstandar kan det vere lurt å ta fly,
men om ein verkeleg har lyst til å sjå litt av Kina
vil eg absolutt anbefale å ta tog. På slike lange
togturar kan det vere lurt å bestille softseat
eller softsleeper, sidan dette er mest behageleg
og einaste moglegheit for å få litt fred og ro frå
nysgjerrige og pratesalige kinesarar.

Tekst og foto: Julie Vårdal Heggøy
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Kina

n Innbyggjarar: ca. 1,3 milliardar
n Areal: ca. 9,5 millionar km2
n Språk: mandarin
n Mynteining: yuan
n Styresett: kommunisme

[m]

Visste du at:

n Dagens Kina vart grunnlagt i 1949 av Mao Zedong
n Kina er delt inn i 22 provinsar og fire klimasoner, og er
større enn det europeiske kontinentet og USA til saman
n Kina består av 56 ulike folkeslag
n Det er ca. 250 byar med meir enn 200 000 innbyggjarar
n At landet er verdas fjerde største økonomi, og ventast å
ta over tredjeplassen innan 2010
n Det kinesiske kjøkkenet vert rekna som eit av verdas
beste
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Svalbard

Det er noko mystisk med Svalbard
– øygruppa så langt opp i Nordishavet
at dei av og til gløymer å få ho med på
vêrmeldinga. Øygruppa som har fleire
snøscooterar enn innbyggjarar, som har
så mange isbjørnar at ein kan risikere å
møte på dei i både tide og utide, og som
feirar sola sin etterlengta tilbakekomst i
heile sju dagar. Eit freistande reisemål? Ja,
så absolutt!
Svalbard er lokalisert mellom 74 og 81
grader nord, noko som vil seie at det er
like langt frå Bergen til Svalbard, som
det er frå Bergen til nord i Algerie. Det
finnast busetnad på tre øyer; Spitsbergen,
Bjørnøya og Hopen, der ein finn dei ulike
busetnadane Longyearbyen, Barentsburg,
Ny-Ålesund, Sveagruva og Hornsund. Heile
60% av Svalbard er dekka av isbrear,
så moglegheitene for å utforske dette
fantastiske området med snøscooter,
skiturar og isbrevandring er både store og
mange. I tillegg til slike aktivitetar, finnast
det mange, spanande tilbod. Gruvebesøk,
hundesledetur, isgrotting, fossilplukking
(for spesielt interesserte), kajakktur og
båttur er berre noko av det ein kan ta seg
til når ein er på Svalbard.
Når ein kjem til Svalbard er det visse

ting ein bør vere klar over. For det første
er det ikkje noko vegsamband mellom
dei ulike busetnadane, så om ein skal
flytte på seg må ein anten reise med
snøscooter, fly eller båt. For det andre
er det viktig å kle seg etter vêret, sidan
gjennomsnittstemperaturen om vinteren
er på – 14oC og + 6oC om sommaren. Då
er det ikkje vits i å kome med Bergans
boblejakke og panneband, og satse på det
beste – nei, det einaste som er godt nok
er lag på lag med god gammaldags norsk
ull. For det tredje anbefalast det å lese og
setje seg inn i Svalbardvettreglane før ein
set seg på flyet – berre for å vere på den
sikre sida.
Om du no plutseleg skulle få store behov
for å reise til Svalbard er den andre
veka i mars eit passande tidspunkt. 8.
mars går nemleg Solfestuka av stabelen,
der lokalbefolkninga i løpet av ei heil
veke feirar at sola har kome tilbake. Litt
av ei feiring, tenkjer du kanskje. Etter
fire lange, kalde og mørke månadar
hadde du nok vorte like glad du òg,
og tenk for ei oppleving: sju dagar
med konsertar, revyar, utstillingar og
utandørsarrangement. Berre det er
grunn nok til å utforske dette arktiske
øysamfunnet med alt det har å tilby.

[m]

Svalbard

n Innbyggjartal: Menneske:
ca. 600, derav 500 russarar
n Isbjørnar: ca. 2000
n Areal: 61 022 km2
n Sysselmann: Per Sefland
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Visste du at:

n Willem Barentz oppdaga Svalbard i 1596
n Svalbard ikkje har noko årstid kalla vår – perioden frå mars til mai vert i
staden kalla lys vinter
n Isbjørnen er verdas største kjøtetarar og vert rekna som eit maritimt
pattedyr
n Dei lokale på Svalbard har eit betydeleg lågare skattenivå (under 20%
inntektsskatt) enn resten av Noreg, og betalar ikkje meirverdiavgift
n Den største nasjonaliteten i Longyearbyen etter nordmenn er immigrantar
frå Thailand
n Midnattssola er å oppleve i perioden 20. april til 22. august

FOTO : olinfo.com
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PORTRETTET: Sigrid Louise Gundersen

Hjelp, jeg er på tv

[m]

Småfakta

n Leser: Shantaram av Gregory David
Roberts og Stupeur et Tremblements
av Amélie Nothomb
n Hører på: Carla Bruni, Patrick Bruel
og Hajime Chitose
n Ser på: Hjelp, jeg er med i et japansk
gameshow
n Drikker: Melk og hjemmelaget
kirsebærsaft
n Spiser: Sushi (i Japan)
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Sigrid Louise Gundersen

n Alder: 26
n Kommer fra: Sauland, Telemark
n Sivilstatus: Kjæreste
n Aktuell som: Programleder i
«Hjelp, jeg er med i et japansk gameshow».
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Åttendekullist Sigrid Louise Gundersen feirer masteroppgaven med å være programleder på et japansk gameshow på TV3.
– Det er ikke ofte du våkner opp og tenker «i dag skulle jeg
gjerne ha vært på tv», forteller NHH-student Sigrid Louise
Gundersen.
På under en uke gikk hun fra å jobbe i EU-delegasjonen
i Brüssel til å være TV3s nye stjerneskudd. Som et
resultat av en rekke tilfeldigheter ble hun programleder
for kanalens storsatsing «Hjelp, jeg er med i et japansk
gameshow».

I TV3s nye realitykonsept får åtte nordmenn prøve seg på
en rekke japanske gameshow-konkurranser, i tillegg får
både deltagerne og seerne et innblikk i japansk kultur.
Sigrid tror ikke at denne typen program vil ta over for de
mer tradisjonelle realitykonseptene, men at de heller gir
en annen vinkling av sjangeren.
– Her har man reality uten intriger, som fokuserer på
møtet med en annen kultur, og det liker jeg. Hadde jeg
visst om programmet på forhånd, hadde jeg kanskje meldt
meg på, sier hun. Men Sigrid presiserer at hun til tider var
mer enn fornøyd med å stå på sidelinjen.
Sigrid er en person med mye på hjertet, men om sitt
første møte med seg selv på skjermen er hun kort og
bestemt.
– Det å se seg selv på tv er rart, men jeg var mentalt
forberedt på det, så det gikk bra, sier hun.
Sigrid ser sjelden på tv selv; hun måtte faktisk på
brukthandel og kjøpe seg en gammel tv for å kunne følge
sin egen serie.

hennes første møte med solens rike blir NHH-studenten
mer og mer engasjert, og vi merker fort at dette er et
emne hun er glad i å snakke om.
– Det var morsomt for meg som kommer fra et sted med
580 innbyggere å få høre om hvor annerledes livet var i
en by med 30 millioner mennesker. Jeg prøvde å overtale
pappa til å legge ferieturen til Japan, men det var visst litt
for langt borte. Fra da av ventet jeg bare på den dagen jeg
kunne bestemme selv, forteller hun.

Da den dagen endelig kom ble det mer enn en kort
ferietur på Sigrid. Hun har bodd i Japan i til sammen to år,
og forteller med innlevelse om et møte med en helt annen
kultur enn den norske. Hun bodde blant annet på internat
med seksti japanske studiner. Da gikk det ikke lang tid før
en riskoker var kjøpt inn og vasking av fellesbadekaret var
et faktum. Hennes noe spesielle levesituasjon gjorde at
hun ble godt kjent med landets rutiner og tradisjoner.
– Japan er et veldig regelstyrt samfunn, og for meg som
ikke er glad i ordet forutsigbart ble det en stor omstilling.
Sigrid begynte på NHH 2001 og har nå et halvt år igjen
av mastergraden i International Business. Når hun til
våren uteksamineres har hun i løpet av åtte år rukket å
ta en dobbel mastergrad her på skolen, samt en bachelor
i språk fra Universitetet i Bergen med spesialisering i
japansk, mellomfag i fransk og delfag i islandsk.
– Du kan på en måte si jeg har utnyttet systemet litt, jeg
har vært på utveksling fire ganger. Utdannelsen min har
gått litt i rykk og napp, det er mitt eget lille puslespill som
jeg nå har blitt fornøyd med.

Når vi vinkler spørsmålene mer inn på selve studiene på
skolen, føler Sigrid at hun må sensurere seg selv litt.
– De bedriftsøkonomiske fagene er nyttige, men ikke
mine yndlinger. Jeg holdt ut bachelor for å begynne på
master, og det er jeg glad for nå. MIB og CEMS går veldig
fint sammen med språk.
Som aktiv medlem i Studentforeningen har hun blant
annet vært fukensjonær i Uken 02 og aktør i Ukerevyen
Pop i 2004. Selv er hun ikke i tvil om hva som er
høydepunktet.
– Grande Finale i 2004! Jeg gråt i 6,5 timer, til og med
mens jeg stod på scenen, men publikum sang sangene
mine og sa replikkene mine med meg, så jeg fikk gråte i
fred, forteller Sigrid. Heldigvis fikk hun fikk trøst av Jan
Teigen backstage.
Sigrid har bodd i en koffert i åtte år og føler seg klar for
å etablere seg.
– Men jeg er fremdeles rastløs, så jeg blir nok ikke lenge i
Norge. Jeg vil ut i verden og har mange små drømmer på
lur, forteller hun.
Den vordende siviløkonomen ser ikke bort ifra at hun
igjen kan havne på tv-skjermen om det kommer et
spennende tilbud.
– På en annen side er det ikke akkurat programleder jeg
har utdannet meg til, sier Sigrid med et smil.
TeksT: hege landsvik og linn halberg
FOTO: audun bakke andersen

Interessen for Japan begynte da hun som tolvåring
fikk seg en brevvenn fra Tokyo. Mens hun
forteller om

FOTO: tv3
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Ta poenget!
Meld deg inn i EuroBonus på sas.no
før 31. mai og få 1000 velkomstpoeng.
Medlemskapet er helt gratis!

Tett P å Svensken
Av: marlene johre og espen bolghaug

Bjørn Erik Bilberg
Økonomiansvarlig i Kjernestyret

[m]
n Antall venner på facebook: 140
n Estimert IQ: Neppe veldig høy, rundt 30. Neida, rett over hundre...
n Boka jeg leste om igjen: Beatles – Lars Saabye Christensen
n Filmen jeg ikke så ferdig: Delta Fars
n Albumet som henger høy: Stadium Arcadium – Red Hot Chilli Peppers

Er du redd nå?

Oi. hehe... Nei, ikke veldig egentlig.
Det sier de alle...forresten hvilket ord sier du flest ganger i løpet av en dag?

Oi, nei ikke ”oi”. Det er ikke noe lett spørsmål. Vet faktisk ikke. ”Det” kanskje.
Det var jo et spenstig svar... vel vel....Hvem er din mentor da?

Hmmm. Måtte blitt foregående økonomiansvarlig; Dag Inge, han er tøff synes jeg.
Hvilken karakter ville du vært i Hotell Cæsar?

Jeg følger egentlig ikke med på den serien jeg (yeah right), men så litt på det i begynnelsen.
Tror jeg må gå for Sønnen til portneren. Stian heter han i virkeligheten. Han er kul.
Hvilket menneske så du sist naken?

En jente som het Tone. En veldig hyggelig jente.
Hvilken foreleser ville du helst møtt i gjørmebryting?

Oi, satt litt og tenkte på Per Manne. Hadde vært litt av en utfordring! Seiersfølelsen er
sikkert enorm.
Det bilde trengte vi ikke.....Skjer med etternavnet ditt egentlig?

poeng tilbud
fordeler service reisekort
reisek
k

Navnet jeg fikk av faren min.. Langt tilbake er familien fra Sverige. Tror jeg er 1/20 svensk
eller noe.
Og helt til slutt; alt tatt i betraktning, hva er din subjektive mening om ostepop?

Det er ekkelt. Har ikke sansen for det. Smaken er i og for seg grei. Men konsistensen, og alt
det klusset det fører med seg!
Bulle konkluderer:
Hva kan vi si om Bjørn Erik? Han er helt klart en person som tenker før han svarer, selv
om hans villeste fantasi glapp ut av ham: Gjørmebryting med Per Manne. Bjørn Erik er en
engasjert ung mann. Han har sterke meninger om alt fra økonomi til hva som er galt med
ostepop. Men som nyvalgt økonomiansvarlig i KS vil han neppe stå for mye ny tenking, da
hans mentor er den forrige økonomiansvarlige!
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Norge med bind for øynene
Frem mot valget i høst vil vi få
høre mye om «den norske modellen».
Venstresiden vil fremstille seg som
sterke forsvarere av modellen,
mens den vil påstå at de borgerlige
partiene, og særlig FrP, vil rive den
ned. Det er naturligvis bare tøv, men
det kan være effektiv retorikk. Den
etterlater inntrykk av at Norge er et
helt særegent godt samfunn, som har
lite å lære av andre. Vi er jo, ifølge
FN, «et av verdens beste land å leve
i».
Problemet er bare at også Island
for kort tid siden var «verdens beste
land å leve i». Island gjorde det til og
med bedre enn Norge sist FN laget
sin rangering. Dermed er det ikke
sagt at Norge risikerer å falle like
dypt som Island. Det viser bare at
selvgodhet kan gjøre blind, og at det
kan være greit med litt ydmykhet.
Det er nemlig ganske godt å leve også
i mange andre land.
Enkelte forsøker å fremstille
det som om Norge er det beste
velferdssamfunnet i verden. Man kan
bl.a. forledes til å tro at det er unikt
at vi har gratis skolegang. Men det
er det selvsagt ikke. Alle rike land
prioriterer utdanning svært høyt. Det
er for eksempel ingen land i OECD
som krever skolepenger i grunnskolen
eller i videregående skole.

«

Derimot er det en diskusjon om
hvorvidt man bør betale egenandeler
i barnehagene og i høyere utdanning.
Løsningene i OECD-landene varierer,
og det gjør også meningene om dette.
Og i motsetning til hva mange i Norge
antagelig tror, er det ikke slik at alle
ser til Norge og skulle ønske de kunne
gjøre som oss, bare de hadde penger
nok.
I dag er Norge temmelig alene
– ja, kanskje helt alene – om ikke
å kreve studieavgifter av noen. De
fleste andre land i OECD har i det
minste innført avgifter for (enkelte)
utenlandsstudenter. Sverige og
Danmark, for eksempel, krever
skolepenger av studenter som
kommer fra land utenom EØS.
Når det gjelder studieavgifter fra
egne, nasjonale studenter, er bildet
mer variert. Det skilles som regel
mellom fire modeller:
Den første modellen omfatter
land som både har lave eller ingen
studieavgifter og en sjenerøs
studiestøtte. I denne gruppen finner
vi alle de nordiske land, men også
Tsjekkia og Tyrkia.
Den andre modellen omfatter
land som har høye studieavgifter og
et velutviklet system for studiestøtte.
I praksis betyr det en form for

behovsprøving: De studentene som
trenger det mest, får mye støtte,
mens rike studenter må greie seg
med mindre. I denne gruppen finner
vi land som Australia, New Zealand,
Storbritannia, USA, Canada og
Nederland.

måte bidra til sosial utjevning.
Tilgangen til høyere utdanning kan
altså være like god eller bedre i land
som har studieavgifter enn i land
som ikke har det. Ser man landene
under ett, er rekrutteringen i de to
modellene omtrent den samme.

Den tredje modellen omfatter
land som har høye studieavgifter
og et dårlig system for studiestøtte.
Typisk for denne gruppen er Japan og
Korea.

For det andre er ikke vår modell
nødvendigvis den som bidrar til best
kvalitet i høyere utdanning. Gratis
utdanning er ingen garanti for at
institusjonene er godt finansiert, og
det er heller ingen garanti for at de
beste studentene og forskerne vil
søke seg dit. Kanskje er det tvert
om, og kanskje blir vårt problem
forsterket av at motstanden mot
studieavgifter ofte også ledsages av
en (like ideologisk) motstand mot
privat finansiering av forskning og
høyere utdanning.

I den fjerde modellen er det både
lave studieavgifter og et lite utviklet
system for studiestøtte, hvilket er
typisk for land som Østerrike, Belgia,
Frankrike, Irland, Italia, Polen og
Spania.
Det ville antagelig være «typisk
norsk» å anse den norske modellen
som den desidert beste. Umiddelbart
ser det jo slik ut, og kanskje er den
også best for oss. Men alle andre land
ser det ikke nødvendigvis slik, og det
er minst to grunner til det:

Norge har mye å lære bort når
det gjelder utdanning, og vi har mye
å lære av andre. Men hvis vi bare er
opptatt av å skryte av oss selv og
”den norske modellen”, risikerer vi å
gå glipp av det aller beste.

For det første er ikke vår
modell uten videre den mest sosiale.
Rekrutteringen til høyere utdanning
er ikke nødvendigvis bedre eller mer
sosial i Norge enn den er i land med
studieavgifter. Land som både har
avgifter og en sjenerøs studiestøtte,
kan ofte på en enda mer målrettet

I motsetning til hva mange i Norge antagelig
tror, er det ikke slik at alle ser til Norge.

n Født 20. april 1957 i Harstad.
n Har fra 2006 jobbet som daglig leder i tankesmien Civita.
n Var arbeids- og administrasjonsminister iperioden.
1989–1990 og utdannings- og forskningsminister i perioden
2001–2005 for Høyre.
n Ble uteksaminert som siviløkonom fra NHH i 1981.

Gjeste

[m] Kristin Clemet

Kristin Clemet
Leder i Civita

Bullisten

K1234567 | Legendarisk

K1234567 | All time high

K1234567 | Cash cow

K1234567 | Equilibrium

K1234567 | Dog

K1234567 | Gjeldssanering

K1234567 | Konkurs

Slumdog millionaire: Man må ofre noe
for å få det man vil ha

Årets fyrverkeri
FILM

Slumdog millionaire
(India)
Regissør: Danny Boyle
K12345 67

Sjeldan har vel ein film fått fleire
nominasjonar til gjeve prisar rundt
om på kloden, og sjeldan har desse
nominasjonane gått til ein så fortent
kandidat.
Denne filmen fortel nemleg ei
historie betre enn nokon annan film
har gjort det føregåande året, og
betre enn nokon film vil gjere det
i året som kjem. Historia er ikkje
berre morosam, på mange måtar er
det hjerteskjerande delar av India
som blir synt fram. Likevel er det
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uunngåeleg ei god kjensle som brer
om seg i kinosalen utover i filmen,
ikkje minst fordi kontrastane i det
ein ser og kjenslene det medfører er
så store.
I korte trekk handlar filmen om
Jamal Malik frå slummen utanfor
Mumbai som på ein ekstraordinær
måte greier å bli deltakar i «Vil du bli
millionær?» på indisk fjernsyn. Han
svarer så korrekt på kvart einaste
spørsmål fram til det aller siste
spørsmålet, før han blir fengsla fordi
programleiaren mistenkjer fusk. I det
påfølgande avhøyret får vi vite kvifor
Jamal kan svaret på spørsmåla i tvprogrammet, og det er slik vi får den
fantastiske reisa fortalt til oss.
Skodespelarar ingen i Europa har

høyrt om speler ut rollene sine så
truverdig at ein ser for seg at det
faktisk var deira liv dei fortalde
om er. Filmteknisk er det også ei
framsyning av solid fagkunnskap,
spesielt står filmmusikken og
klippinga (av filmen) fram som svært
bra.
For ein nordmann heilt utan
forventningar var dette eit
sammensurium av ekstraordinære
ingrediensar så fantastisk at
anbefalinga er enkel: Om du berre
skal sjå ein einaste film på kino i
2009, bør det bli denne.
f Martin Utgård

Foto:filmweb.no

CD - pop

CD - Elektronisk rock

CD - Alternativ rock

Zeromancer
Sinners International

Morrissey
Years Of Refusal

K123 4567

K12345 67

K12345 67

n KUL, KULERE, SØTEST
Hun er frekk, rappkjefta og
kulere enn de fleste. Men
på andreplata «It’s Not Me,
It’s You» er Lily Allen først
og fremst sjarmerende og
søt. Det var hun ikke på
supersuksessdebuten «Alright,
Still» fra 2006; selv om Lily
alltid er søt var hun den gang
mer uforskammet kul og frekk
i trynet.

n Velkomment gjenhør
Etter seks år med venting
kom endelig oppfølgeren til
«ZZYZX», nemlig «Sinners
International». Tekstene
omhandler blant annet
kjærlighet, sex, religion og
smerte, og er satt på papiret
av Kim Ljung som er tryggere
på det engelske språket enn
tidligere.

n Kvalitetssutring
I’m this charming man, sang
Morrisey engang på 80-tallet,
da med The Smiths. Kanskje
var dét ironi, fordi for denne
mannen har ikke akkurat smilet
på lur. Han syter som bare faen
i tillegg, det er jammen meg
ikke rart han synger som han
gjør på førstesingelen fra hans
nye plate:

«What better manifestation
than to be like God?» Dette
spørres det om innledningsvis
i tittelsporet «Sinners
International». Sangen
som starter showet er
toneangivende for resten
av albumet med en fin
balansegang mellom rock,
elektronisk nyanserte partier
og rusten vokal.

I’m trowing my arms
around Paris because
only stone and steel
accept my love

LILY ALLEN
It’s Not Me, It’s You
(EMI)

Men den uforbeholdne
ærligheten har Lily heldigvis
beholdt. På førstesporet
«Everyone’s At It» forlanger
hun mer åpenhet rundt
tabubelagt partydop, fordi
everyone’s at it, tross alt.
Hun om det. Men den lett
slentrende elektropoplåta
er kul som bare det. Resten
av plata er både en lek med
sjangre og kvalitet. Mest
hitpotensial er det i «The
Fear», som allerede har vært
spilt 4,5 millioner ganger
på Lilys Myspace-side.
Nesten-countrylåta «Not
Fair» har derimot knapt en
tiendel så mange (og er nå
fjernet fra siden), og det er
fullstendig forståelig. Som
platetittelen antyder er det
ikke hos Lily feilen ligger,
det er hos alle andre. Og hun
synger sjarmerende nok til
at jeg tror på det. På nevnte
«Not Fair» er det eksens
manglene sengeferdigheter
Lily utleverer, og det er
for så vidt sant at slike
mangler er urettferdig, men
nashvillepopen kunne hun ha
spart seg for.
Sent ute er hun også. «Fuck
you» er nemlig en ode til
George Bush’ elendighet, og
noe slikt føles liksom litt 2003.
Men det er klart at man blir
sjarmert av søte-Lilys evne til
å si «fuck» 37 ganger på tre
minutter. Men totalt sett kunne
Lily ha vært mer Lily og mindre
alle andre og dermed hadde
plata vært mye bedre.

(Trisol/Tuba)

Oppbyggingen av hver av
låtene er gjort på en slik
måte at hver av låtene får
en særegen personlighet,
og at lytteren dras med til
verset. Sanger som «My little
tragedy», «It sounds like love
(but it looks like sex)» og «I’m
yours to lose» fenger fra
første stund, og det tar ikke
lang tid før man kan synge
med i refrenget
Det er ikke vanskelig å kjenne
igjen lydbildet til Zeromancer.
I dette tilfellet kanskje litt for
enkelt. Følelsen av å ha hørt
det før er gjennomgående,
men ikke nødvendigvis
negativ. Å kalle dette albumet
nyskapende blir feil, men det
tjener sin mening. Trofaste
tilhengere får ti nye låter
fra bandet de har lært seg
å kjenne og nye lyttere får
oppleve et band som har
stålkontroll på sjangeren de
befinner seg i. Sex, drugs and
technology.

(Polydor/Universal)

Men mannen med skjorta
syter med stil, det skal han ha.
Bra musikk lager han også.
Men han har laget bedre før,
og det er kanskje ikke så rart
ettersom Moz var mannen bak
noe av de viktigste og beste
fra britisk rock på 80-tallet.
Men The Smiths er historie,
og Morrisey forteller oss på
sistesporet at «I find I’m okey
by myself». Den låta er som
flere andre på skiva mer rocka
enn tidligere utgivelser, og det
kler stemmen til Moz svært
godt. Men han tar rocken i helt
feil retning på Evanesenceflørten «That’s How People
Grow Up», ellers er albumet
full av vakre, poetiske og
godt oppbygde låter som
«Something is squeezing my
skull».
Platas sutretittel «Years Of
Refusal» viser nok en gang at
Morrisey aldri kommer over sin
ungdomstid som misforstått
og alternativ, og så lenge han
lager musikk som dette er det
likeså greit.
f Simen Sletsjøe

f Hege Landsvik

Jeg skal ikke påberope meg
stor innsikt i det kvinnelige
sinn, men tematisk passer nok
plata til Lily bedre på jentevors
enn noe annet sted.
f simen sletsjøe

33

[m]

HØSTEN 1993

Jan I Bulle
What about a research career?
March 1st is the deadline for applications to our
doctoral (PhD) programme. Have you ever thought
about applying?
For most of you, the answer is probably no – you have
not thought about it. In case you have not even heard
about the PhD programme at NHH, let met take this
opportunity to inform you about the possibilities that
you have. Readers with a good memory may recall
that I dealth with this topic a year ago, but then in
Norwegian.
PhD at NHH
NHH offers a very solid, high-quality PhD
programme, with specialisations in all major fields
within economics and business administration.
The programme is taught in English, and students
are recruited from all over the world. The basic
requirement for applying is that you have completed
(or are about to complete) a Master of Science
degree here at NHH or elsewhere.
The PhD programme is a three-year programme,
with in-depth course work in the beginning, and
ample time for your own research, leading to a PhD
dissertation, in the end. Being a PhD student is very
different from being a bachelor or master student.
For one thing, you will be closely linked to a faculty
group, and hence participate in many exciting
academic activities. Secondly, you would normally
apply for a research scholarship (stipendiat in
Norwegian), implying that it is actually paid work to
be a PhD student. And finally, being a PhD student
gives you very good opportunities to do research on
topics of particular interest to you.
So if in any way research appeals to you, you should
consider applying for the PhD programme at NHH.
National Research School

As of the beginning of this year, NHH is the host
institution for a newly established National Research
School in business economics and administration.
The research school is financed by the Research
Council of Norway, as one of only five national
research schools across all fields. The research
school is a network organisation with 14 Norwegian
higher education institutions as members, and the
aim is to improve the overall quality of the research
training offered to PhD students in the participating
institution.
So as a PhD student at NHH you will not only be part
of our own programme; you may also be attached to
the National Research School and hence have even
more opportunities.
I hope some of you find this interesting – and remind
you again of the application deadline of March 1st.
Further information can be found at www.nhh.no/phd.

Jan I. Haaland
Rector
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Nok et dykk ned i Bulles rikholdige
arkiv står for tur, denne gangen
er det våren 1993 som skal
løftes frem i lyset. Dessverre er
høyskolens deiligste mann, Axel
Heiberg-Andersen, altfor opptatt
med å velte seg i vakre kvinner og
dyre viner i hovedstaden til å lede
dykket denne uken, så dere får
nøye dere med mitt ringe selskap
inntil NHHS’ ubestridte ener
returnerer.
Bullesemesteret ’93 begynner
med en gla’ – leder fra den nye
redaktøren, hvor det annonseres
at det kommende årets Bulle
skal være fylt til randen med
kritisk journalistikk, fra både
internt og eksternt hold. Alle
som leste 2009s første nummer
av Bulle vet hvor kjipt det er med
kritisk, «samfunnsengasjert»
journalistikk, så heldigvis for stud.
nhh anno 1993 var det usensurert
festsladder og uthenging av
medstudenter som faktisk var i
fokus resten av semesteret.
Årets «Misha – fest» gikk som
vanlig av stabelen i april, fremdeles
preget av hemmelighold og
eksklusivitet. Selskapelighetene var
visstnok forbeholdt en liten andel
av den kvinnelige studentmassen,
kriteriene for deltagelse var
uklare, men Bulle spekulerer i om
det hele kun dreier seg om «nok
en fyllefest for selvforherligende
vestkantjenter». Tradisjonen
døde ut i løpet av nittitallet, som
de fleste jenteinitiativ ved NHH
heldigvis gjør med tiden. Dersom

skoletaperne i Capitalistisk
Folkeparti snart kunne tatt opp
noen jenter hadde vi kanskje blitt
kvitt dem etter hvert også.
To viktige jubileum i
Studentforeningen ble feiret
denne våren, både ØVL og Sangria
rundet 10 hele år. Fra ØVL–jubileet
kunne det som vanlig meldes at
NHH vant banketten, og at årets
UFDA-bidrag nådde nye lavmål,
selv til UFDA å være. Grunnet
uvanlig store snømengder for
årstiden, var NHH-studentene
nødt til å benytte seg av både
tog, buss og båt for å komme seg
over fjellet, det virker imidlertid
ikke som dette la store demper
på stemningen, da komiteen i
ettertid kunne meddele at «Ø(v)l
på båt gjør deg vill og kåt».
I anledning Sangria – jubileet ble
det utgitt en kassett ved navn «Ut
av Skapet, Opp i Trærne». Bulles
anmelder er ikke nådig i sin dom
over de syv sporene; «…dette
er jentene som vet å begrense
seg». Dagens studentmasse kan
prise seg lykkelige over at dette
ikke er tilfelle i dag, da hadde
man vært nødt til å faktisk pause
aulashowene for å få seg en
skikkelig tissepause.
Som vanlig humpet og gikk det
navlebeskuende studentlivet
i Breiviken i velkjent ring; FM
– oppslutningen skulle bedres
ved utnevnelsen av et eget
«FM–styre», som skulle sørge
for et mer «…profesjonelt

Foreningsmøte, fra forberedelse
til gjennomføring.» Heldigvis gikk
de ikke til det skritt å opprette
nok et humorløst underutvalg fylt
med overpretensiøse stillingstitler
(ref. informasjonskonsulent), det
hadde jo virkelig vært å skusle
med studentforeningens sårt
oppsparte midler.
En annen gjenganger i
NHHS’ historie er de evige
habilitetsspørsmålet. Fornuftig
nok, etter min mening, setter
Bulle ’93 spørsmålstegn ved
Kjernestyrets behandling av
søknaden til kormiljøets OL’94-tur.
Kanskje ikke så rart, da hele fire
av seks KS-medlemmer bestod av
kor-krek av forskjellig art.
Nok et forsøk på gjeninnføring
av utnevnelsen av «De Niidkiære
Kremmeres Orden» preget
nyhetsbildet i Helleveien
den våren, NHHS’ orden som
kan tildeles særlig fortjente
medlemmer. Ordenen har to
grader, Kommandør og Ridder, og
ble sist utdelt i 2004…
Dette semesteret kunne Bulle
også by på en gjennomarbeidet
undercover-reportasje fra
Hulen, som konkluderte med
at stedet var enda verre enn
sitt rykte, og best å holde seg
langt unna. Tydeligvis besto
ikke den Bulleredaksjonen kun
av venstreradikale vigilanter og
oppviglerske blitzere.

homofilien din interesserer meg midt i
« Den
ræva!
Tidligere Svæverist

K7 Bulletin - tirsdag 24. februar 2009

Informerer
To måneder har gått. 10 nye er i ferd med å komme.
Meningsfull Karrieredag
Kjernestyret ønsker å takke for et godt gjennomført
arrangement av NHH Aid og Næringslivsutvalget.
Vi er glade for at mange benyttet seg av det nye
tilbudet og ønsker Karriere Med Mening velkommen
tilbake til neste år.
Tente på musikk
Fredag den 13. ble på ingen måte en ulykkesdag
med NHHS-øyne. Det var fargesprakende og
tidsriktige bekledninger – og en hel aula lot seg
omfavne av discorytmene som Big Business Band
serverte, veltrimmet og energisk. En braksuksess
som innledning til storbandets store jubileumsår. Vi
gleder oss til fortsettelsen.
Strategisk Forum
Tirsdag forrige uke ble det avholdt Strategisk
Forum i Klubben. Der ble nye nhhs.no diskutert og
vi fikk gode tilbakemeldinger på hva folk ønsker
med den nye nettsiden. Dersom du sitter inne med
meninger og ønsker om nhhs.no, send en mail til
informasjonsansvarlig i Kjernestyret på mail, info@
nhhs.no.
Registrering av nyheter på NHHS.no
Vi vil minne om at alle har anledning til selv å
registrere nyheter på NHHS.no. Dette gjør man ved
å logge inn. I dropdown-menyen under ”Min side”
finner man valget ”Registrer nyhet”.

Ut s n

KKU var levende tilstede i ’93
– årgangene, ikke bare ved å for
hvert nummer publisere navnene
på utkom som ikke var møtt på
vakt, men også for å avkrefte
myten om «den kjipe økoen» én
gang for alle; økonomiansvarlig i
KKU meddeler nemlig i et intervju
at «…når jeg er edru tenker jeg
bare på økonomi, men når jeg er
full tenker jeg bare på sex».
Utsagnet satte riktignok et lite
spørsmål ved vedkommendes
edruelighet, da Klubben-resultatet
endte på røde 60.000 kr. Dette
til tross for en historisk økning av
ølprisen, fra 15 kr til 20 kr, en pris
som ikke ble økt igjen før under
skrekkveldet til KKU ’07.
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Ellers melder vaktmesteren at
han begynner å bli lei av å komme
på jobb tidlig om morgenen og
snuble over «støyende, illeluktende
KKUere i stadig oppadgående rus».
Han erklærer at han ikke orker
flere snøvlende unnskyldninger, og
truer med å stenge strømmen til
Klubben.
Som i andre oddetallsår var det
MidtUkeFesten som var vårens
høydepunkt, og Bulle gjengir god
kutyme for valg av studentergalla
(klipp ut og heng opp!).
Vi får håpe at tilbakevendende
UKEpamper nå som da ikke legger
noe i mellom i sin interaksjon med
studentene, for eksempel slik
en tidligere svæverist uttalte seg
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under MUF ’93; «Den homofilien
din interesserer meg midt i ræva!»
På gjendykk!
Tekst: Sigrid Margrethe
Schrødter Teig
V. Kull

Demokratiløftet – hva syns du?
FM ble relansert med stor suksess i Aulaen torsdag
19. februar. Hva syns du om nye FM? Send mail
til info@nhhs.no. Kjernestyret inviterer fortsatt
til innspill rundt oppussing av Campus. Har du en
idé? Send mail til intern@nhhs.no. På FM foreslo
Teknisk Gruppe å investere i nye moltontepper i
Aulaen, samt skinnesystem til disse, til om lag 115
000 kroner inkludert moms. Demokratiet talte. Nye
tepper er på vei.
Tappekraner og topptur
Det er ingen grunn til å bekymre seg over
aktivitetsmangel i NHHS framover heller. Om to
dager fylles Aulaen til tyske drikkeviser og høy
ølglassføring når Direksjonsmusikken inviterer til
Bierstube. Og til helgen reiser 50 våryre jenter og
gutter til NHH-studentenes egen hytte, Kramboden.
Siden det går mot den våryre tiden, er det på sin
plass å avslutte med den irske historikeren Peter
Gray. Han sa så vakkert: «Jeg vil elske deg dansende,
syngende, lesende, skapende, planleggende,
kranglende. Jeg vil elske deg gretten og trett,
tapper og redd, glad, fryktsom og triumferende. Jeg
vil elske deg i all slags vær og gjennom alle slags
forandringer».
Han snakket selvfølgelig om NHHS.

NB! Kalenderen inneholder kun fastsatte arrangement som er
åpen for alle. Det dukker stadig nye arrangementer så følg med
på nhhs.no og plasmaskjermene for å holde deg oppdatert.
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Morgendagens Næringsliv

Vi beklager til alle involverte.

(men det var morsomt så lenge det varte.)

