Til:
Alle valgte representanter i Velferdstinget
Alle vararepresentanter i Velferdstinget
Studentparlamentet i Oslo
Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo
Studentstyret ved Norges idrettshøgskole
Studentrådet ved Det teologiske menighetsfakultet
Studentrådet ved Norges Musikkhøgskole
Studentrådet ved Norges Veterinærhøgskole
Studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskol en i Oslo
Studentrådet ved Kunsthøgskolen i Oslo
Kopi:
Hovedstyrets studentmedlemmer
Velferdstingets kontrollkomité
Studentsamskipnaden i Oslo
Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo
Norsk Studentunion v/velferdsansvarlig

Innkalling til velferdsseminar 14. og 15. februar 2009
Dette er endelig innkalling til Velferdstingets velferdsseminar lørdag 14. og
søndag 15. februar. Møtet finner sted på Sundvolden kurs- og konferansesenter,
avreise lørdags morgen og retur søndag ettermiddag.
Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. Det
er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle din
vara og arbeidsutvalget dette. Arbeidsutvalget kan varsles via e-post til
ingvild@studentvelferd.no, vi setter pris på om du varsler oss snarest mulig. Se
også velferdstingets nettsider for informasjon (www.studentvelferd.no) om et par
dager. Beklager forsinkelsen.
Vedlagt følger sakspapirene, som og blir sendt ut per post.
Praktisk informasjon – ved spørsmål kontakt Ingvild på tlf 41224243.
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Vennlig hilsen
Jenny Nygaard – Leder for Velferdstinget i Oslo
Ingvild Skogvold – Nestleder for Velferdstinget i Oslo
Christina Egeland – Organisasjons og Informasjonsansvarlig
Mari Berdal djupvik – PR og Samfunnskontakt
Kristine Jonassen – Komitéleder
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Saksfremlegg
Dato: 14. og 15.februar 09
Sak: 1a
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

Valg av ordstyrere og referenter
AU innstiller på følgende personer:
Ordstyrere: Christer Gulbrandsen og Iselin A. Rud-Goksøyr
Referent: Mariann Fossheim

For Arbeidsutvalget

Jenny Nygaard
Leder for Velferdstinget i Oslo

Ingvild Skogvold
Nestleder for Velferdstinget i Oslo
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Saksfremlegg
Dato: 14. og 15.februar 09
Sak: 1b
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

Godkjenning av innkalling

AU innstiller på følgende:

Innkallingen godkjennes med de merknader som framkommer på møtet.

For Arbeidsutvalget

Jenny Nygaard
Leder for Velferdstinget i Oslo

Ingvild Skogvold
Nestleder for Velferdstinget i Oslo
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Saksfremlegg
Dato: 14. og 15.februar 09
Sak: 1c
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

Godkjenning av dagsorden og tidsplan

AU innstiller på følgende:

Vedlagte forslag til dagsorden og tidsplan godkjennes.

For Arbeidsutvalget

Jenny Nygaard
Leder for Velferdstinget

Ingvild Skogvold
Nestleder for Velferdstinget
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Med vennlig hilsen

Jenny Nygaard

Ingvild Skogvold

Leder for Velferdstinget

Nestleder for Velferdstinget
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TIDSPLAN
For Velferdstingets seminar 14. og 15. februar 2009
Lørdag 14.feb.
10.00 – 10.30

Praktisk info og presentasjon av delegatene.

10.30 – 10.40
10.40 – 10.50

Presentasjon av SiO v/ nestleder i Hovedstyret, Fredrik Refsnes
Presentasjon av SBIO v/ nestleder i SBIO, Remi Wulff

10.50 – 11.00

Pause

11.00 – 11.10
11.10 – 11.20

Presentasjon av Studentparlamentet v/ nestleder i SP, Jomar
Talsnes Heggdal
Presentasjon av Kulturstyret

11.20 – 12.00

Møteteknikk

12.00 – 1300

Lunsjpause

13.00 – 13.20

1a)
1b)
1c)
6a)
1d)
1e)
1f)
1g)
1h)

Valg av ordstyrere og referenter
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden og tidsplan
Valg til Kontrollkomité
Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 10.11.08
Godkjenning av referat fra konstituerende møte 01.12.08
Fastsettelse av mandat for redaksjonskomité
Valg av leder til redaksjonskomité
Valg til redaksjonskomité - 8 stk

13.20 – 13.40

2a)
2b)
2c)

Arbeidsutvalgets orientering
Hovedstyrets orientering
Andre orienteringer

13.40 – 14.00

4a)

Revidering av Politisk Grunndokument

14.00 – 16.30

4b)

Arbeidsprogram Velferdstinget 2009

16.30 – 16.45

Pause

16.45 – 17.30

4b)

17.30

Møteslutt og info.

19.00

Middag og sosialt arrangement

Arbeidsprogram Velferdstinget 2009
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Søndag 15.feb.
08.00 – 10.00

Frokost

10.00

Redaksjonskomiteens innstilling foreligger. Fraksjonsmøter og
utsjekking.

11.00 – 11.05
11.05 – 12.15

Møtestart med opprop
Voteringer over sak 4a) og 4b) og 3b)

12.15 – 13.00

Nedsetting av komiteer

13.00 – 14.00

Lunsjpause

14.00 – 14.30

Diskusjonssak 7a) og votering

14.30 – 15.00

3a) Vedtektsendringer

15.00

Møtekritikk og praktisk info hjemreise

15.15

Møteslutt

15.30

Avreise

For Arbeidsutvalget

Jenny Nygaard
Leder for Velferdstinget i Oslo

Ingvild Skogvold
Nestleder for Velferdstinget i Oslo
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Saksfremlegg
Dato: 14.og 15.februar 09
Sak: 6a
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

Valg til Kontrollkomité:
AU innstiller på følgende:

Kandidater fremmes på møtet.

For Arbeidsutvalget
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Jenny Nygaard
Leder for Velferdstinget i Oslo

Ingvild Skogvold
Nestleder for Velferdstinget i Oslo

Saksfremlegg
Dato: 14. og 15.februar 09
Sak: 1d
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 10.11.08
Referat finnes på http://www.studentvelferd.no/gogd.aspx?id=2170
AU innstiller på følgende:

Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.

For Arbeidsutvalget

Jenny Nygaard

Ingvild Skogvold
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Leder for Velferdstinget i Oslo

Nestleder for Velferdstinget i Oslo

Saksfremlegg
Dato: 14. og 15.februar 09
Sak: 1e
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

Godkjenning av referat fra Konstituerende møte 01.12.08
Referat er tilsendt representantene på e-post som et vedlegg til sakspapirene.
AU innstiller på følgende:

Referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet.

For Arbeidsutvalget

Jenny Nygaard
Leder for Velferdstinget i Oslo

Ingvild Skogvold
Nestleder for Velferdstinget i Oslo

11

Saksfremlegg
Dato: 14. og 15.februar 09
Sak: 1f, 1g og 1h
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

Fastsettelse av mandat for redaksjonskomité, valg av leder for
redaksjonskomité, og valg av redaksjonskomité

AU innstiller på følgende:

Generelle regler for redaksjonskomiteen:
Det opprettes én redaksjonskomité.
Velferdstinget vedtar mandat og sammensetning etter innstilling fra fraksjonene.
Hver fraksjon inviteres til å stille ett medlem til redaksjonskomiteen.
Redaksjonskomiteene skal sammenstille og presentere innkomne forslag for
Velferdstinget, de kan også gis mandat til å foreslå bedre ordlyd og innstille på
forslag.
Mandat for redaksjonskomiteene:
1. Komiteen skal bestå av:
a) Opptil 8 personer fra forskjellige fraksjoner og/eller institusjoner med
stemmerett
b) En uavhengi g sekretær uten stemmerett.
2. Komiteen skal samordne innkomne forslag ved å:
a) Lage hefter med forslagene, nummerert og kategorisert.
b) Foreslå egne forslag for å bedre språket eller lage kompromisser mellom
forslag med samme intensjon.
c) Dele opp forslag der det er naturlig.
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3. Innstillinger:
a) Komiteen kan innstille på om hvorvidt forslag kan vedtas, avvises, eller
ikke realitetsbehandles.
b) Komiteen kan også innstille på forslag av politisk art, som politiske
standpunkt eller tiltak.
c) Komiteen skal innstille på forslag av redaksjonell art.
d) Komiteen skal komme med konsekvensfor klaring til de forslag hvor dette
er nødvendig.
e) Komiteen skal søke å sikre et strukturert dokument, og skal opplyse
Velferdstinget om motstridende forslag som blir foreslått.
f) Komiteens innstilling er rådgivende og opprinnelig forslag fra AU vil bli lagt
til grunn.
4. Samarbeid:
a) Komiteen skal utvikle voteringsorden i samarbeid med ordstyrer.
b) Komiteen bør forhøre seg med kontrollkomiteen om et forslag kan
realitetsbehandles dersom det er tvil.
c) Komiteen skal hente råd fra utenforstående der dette kan være
hensiktsmessig, som forslagstiller, arbeidsutvalget og forberedende
komiteer.
5. Valg:
a) Hver fraksjon stiller med ett medlem dersom fraksjonen selv ønsker dette.
b) Velferdstinget velger så leder blant kandidatene.
c) Velferdstinget velger så resten av redaksjonskomiteen.

For Arbeidsutvalget

Jenny Nygaard
Leder for Velferdstinget i Oslo

Ingvild Skogvold
Nestleder for Velferdstinget i Oslo
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Saksfremlegg
Dato: 14. og 15.februar 09
Sak: 2a
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalgets orientering

AU innstiller på følgende:

Orienteringen tas til etterretning.

For Arbeidsutvalget

Jenny Nygaard
Leder for Velferdstinget i Oslo

Ingvild Skogvold
Nestleder for Velferdstinget i Oslo
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Arbeidsutvalgets orientering
Innledning
Det nye Arbeidsutvalget begynte det nye året med overlappdager på Villa Eika
sammen med det avtroppende utvalget. Vi fikk en god innsikt i året som har gått
og føler oss rustet til å møte året som kommer, og håper å fortsette mye av det
gode arbeidet påbegynt i 2008.
Politikk
Velferdsseminaret har stått sentralt siden overlapp. Arbeidsutvalget arrangerte et
intern-seminar i denne forbindelse, for å utarbeide sitt forslag til arbeidsprogram.
Tidlig i år ble en høringsuttalelse sendt ut på vegne av Velferdstinget i
forbindelse med Plan- og Bygningsetatens reguleringsplan for Trimveien 6-8,
Sogn (Vestgrensa II). I tillegg har arbeidsutvalget delt ut penger fra Studentenes
Krisefond.
Møter, råd, utvalg og lokale studentdemokratier
Arbeidsutvalget har siden oppstart deltatt på en rekke møter rundt om i
studentdemokratiet og SiO-systemet. Nesten hele arbeidsutvalget deltok på lunsj
med konsernledelsen før jul, og hadde en SiO-dag 4.februar. Leder har vært i
møte med Byråden for Byutvikling i forbindelse med det videre arbeidet med
boligprosjektet Vestgrensa II. Nestleder har vært på møter med SiOs
Arbeidsgruppe for Miljø. Leder og Nestleder har vært på møte i Trondheim i
NSUs Velferdspolitisk komité og har også besøkt NSUs kontorer i Oslo, hvor de
hilste på velferdsansvarlig. Leder og nestleder og PR- og Samfunnskont akt har
også deltatt på møte i Landstyret (NSU) i Bergen.
Informasjon
Organisasjons- og Informasjonsansvar lig er i gang med sitt arbeid. I 2009 vil
særlig omstrukturering, oppdatering og utvikling av nettsidene stå sentralt. Ellers
har Leder og nestleder uttalt seg i diverse saker i Universitas, Radio Nova og
Inside, blant annet i forbindelse med Kunnskapsd epartementets tildeling av
midler til studentboliger.
Annet
Arbeidsutvalget vil rette en stor takk til det gamle utvalget for all hjelp i
forbindelse med overlapp og organisasjon av seminaret. I den forbindelse må vi
også takke Hovedstyret. Vi vil også takke Organisasjonssekretær for
Studentparlamentet UiO Natasa Duric for at hun har fått oss innredet på Villa
Eika.
For Arbeidsutvalget
Jenny Nygaard
Leder for Velferdstinget i Oslo

Ingvild Skogvold
Nestleder for Velferdstinget i Oslo
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Saksfremlegg
Dato: 14.og 15.februar 09
Sak: 2b
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

Hovedstyrets orientering

AU innstiller på følgende:

Orienteringen tas til etterretning.

For Arbeidsutvalget

Jenny Nygaard
Leder for Velferdstinget i Oslo

Ingvild Skogvold
Nestleder for Velferdstinget i Oslo
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Hovedstyrets Orientering
Oppstart
Naturlig nok har en del tid gått med til kursing og seminarer i begynnelsen av en
ny periode. Vi har nå fått samlet oss, diskutert og planlagt mye, og er optimistiske
når det gjelder hva SiO og vi kan få til i 2009. Vi gleder oss og ser fram til et godt
samarbeid med Velferdstinget og VT-AU.
Boligtilskudd
En gledelig nyhet er at SiO har fått tilskudd til 209 hybelenhet er fra
Kunnskapsd epartementet, 182 i den ordinære tildelingen av studentboliger over
statsbudsjettet, og 27 i regjeringens krisepakke. Selv om det var søkt om tilskudd
til 421 boliger, må vi si oss fornøyd med tilskuddet. I tillegg til å søke om midler til
studentboliger, har vi også søkt om midler til videre rehabilitering av Kringsjå
studentby. Dette fikk SiO ikke i denne omgang. Tilskuddet over statsbudsjettet
gitt på landsbasis var til 964 boliger. OAS fikk tilskudd til 113 hybelenheter, slik at
til sammen gikk nesten en tredel av tilskuddene til Oslo. I krisepakken lå det 321
studentboliger, hvor SiO altså fikk 27. Denne tildelingen er imidlertid avhengig av
vedtak i Stortinget.
Disse tilskuddene betyr at Vestgrensa (byggetrinn II) er finansiert. Prosjektet
ligger nå til behandling i Oslo kommune, og vil forhåpentligvis resultere i at 199
studenter får tak over hodet. Byggestart og endelig antall boliger avhenger av
behandling i kommunen. Tilskuddet vil også benyttes til ombygging av
resepsjonen på Bjølsen studentby til studentboliger (16 hybelenheter), og til
ombygging av ulike lokaler på Sogn, Kringsjå og Enerhaugen til studentboliger
(totalt 55 hybelenheter). I tillegg har vi fått tilskudd som gjør det mulig å
konvertere 33 av boligene SiO eier på Fagerborg til studentboliger (resten av
bygningen vil bli konvertert etter hvert), og noe midler til vedlikehold og
oppussing av Studenterhuset i Schultz gate på Majorstua, som SiO overtok i
2008.
Sosialt tilbud på Kringsjå og Fjellbirkeland
Kafeen på Kringsjå studentby, Zenith, ble nedlagt høsten 2008. Kafeen var driftet
av Studentkafeene. Styret i Studentboligene er tildelt ansvar for å utrede ulike
muligheter for et sosialt tilbud for studentene på disse studentbyene, og benytte
lokalet i hus 15 på Kringsjå (altså det samme lokalet som ble benyttet til kafé
Zenith) til dette. Styret i Studentboligene har nå vedtatt at de ønsker et tilbud som
ikke forutsetter skjenkebevill ing, og hovedstyret har tilsluttet seg dette vedtaket.
Ansvaret for å etablere et sosialt tilbud ligger nå hos Studentboligene, og
hovedstyret har bedt om å bli orientert om planene i løpet av første kvartal 2009.
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Rehabilitering av Grünerløkka studenthus
Som kjent ble det oppdaget lekkasjer på Grünerløkka studenthus i 2007, noe
som har resultert i en oppussing av alle badene i studenthuset. I øyeblikket pågår
oppussingen for fullt, og 76 bad er nå ferdigstilt. Forhåpentligvis kan resten av
badene være ferdige innen årsskiftet.
Sammenslåing mellom SiO og OAS
Prosessen mot en mulig sammenslåing mellom SiO og OAS går videre på flere
ulike nivåer. Prosessen ledes av en styringsgruppe som består av styreleder og
administrerende direktør for hver av de to samskipnadene. Første ledd var å
kartlegge velferdstilbudet hos de to samskipnadene, og peke på likheter og
forskjeller. Dette har resultert i en rapport som ble oversendt
studentdemokratiene og utdanningsinstitusjonene på høring. Høringsuttalelsene
fra disse kom inn før jul, og peker på en del muligheter og utfordringer en
sammenslåing vil gi for høringsorganene. Disse høringsuttalelsene er lagt til
grunn for det videre arbeidet.
Et utvalg bestående av Velferdstingets tidligere og nåværende leder og to
representanter for studentene i OAS har foreslått hvordan styret i den nye
samskipnaden skal utformes, og hvordan studentrepresentantene skal velges. I
grove trekk foreslår dette utvalget en ordning som ligner på den Velferdstinget
har i dag, som premissleverandør og valgforsamling for samskipnaden. Dog vil
dette Velferdstinget representere studenter fra flere utdanningsinstitusjoner.
Styret i samskipnaden er foreslått å bestå av 10 representanter; 5 studenter (inkl.
leder med dobbeltstemme), 2 representanter valgt av utdanningsinstitusjonene
og 3 representanter valgt av de ansatte. Til sammenligning består SiOs styre i
dag av 8 representaner, hvorav 4 studenter (inkl. leder med dobbeltstemme), 2
representanter valgt av utdanningsinstitusjonene og 2 representanter valgt av de
ansatte. Dette forslaget er nå oversendt utdanningsinstitusjonene og de ansatte
som også skal uttale seg, men det er studentene som bestemmer endelig
utforming av styret. Denne rekkefølgen er regulert av Lov om
studentsamskipnader og tilhørende forskrift og sikrer studentene siste ord i
saken, dog innenfor rammene lovverket trekker.
Videre er det nedsatt arbeidsgrupper hvor avdelingslederne i både SiO og OAS i
samarbeid skal foreslå hvordan et samlet tilbud kan se ut, og hvilke utfordringer
og muligheter en sammenslåing gir for virksomhetene og velferdstilbudet. Disse
gruppene skal avslutte sitt arbeid i løpet av mars.
Både SiO og OAS har et mål om et endelig vedtak vedrørende sammenslåing før
sommeren. Dersom begge styrer vedtar at en sammenslåing er ønskelig, vil en
søknad om dette bli sendt til Kunnskapsd epartementet, som tar den endelige
avgjørelsen om sammenslåing.
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Referater fra hovedstyrets møter legges ut på www.sio.no. Årets første møte er
18. februar.
Helt til slutt vil vi gjerne ønske lykke til med Velferdstingsseminaret!

Hilsen studentene i hovedstyret

Guro Svenkerud Fresvik, Inge Carlén, Fredrik Refsnes og Øyvind Gjengaar
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Saksfremlegg
Dato: 14.og 15.februar 09
Sak: 2c
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

Andre orienteringer

AU innstiller på følgende:
Orienteringene tas til etterretning.
Vedlegg:
-

Årsrapport for Kulturstyret 2008
Handlingsplan for Kulturstyret 2009

For Arbeidsutvalget

Jenny Nygaard
Leder for Velferdstinget i Oslo

Ingvild Skogvold
Nestleder for Velferdstinget i Oslo
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Saksfremlegg
Dato: 14. og 15.februar 09
Sak: 4a
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

Politisk grunndokument
AU innstiller på følgende:

Politisk grunndokument vedtas med de endringer som fremkommer på møtet.

For Arbeidsutvalget

Jenny Nygaard
Leder for Velferdstinget i Oslo

Ingvild Skogvold
Nestleder for Velferdstinget i Oslo
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Politisk grunndokument for
Velferdstinget i Oslo
I. Visjon
Prinsippet om lik rett til utdanning er det overordnede og styrende målet for
Velferdstingets politikk. Utdanningssystemet skal være noe mer enn en
forberedelse til arbeidslivet; det skal være et element i samfunns- og
demokratibygging. Det er derfor sentralt at ulike økonomiske, sosiale og
kulturelle bakgrunner ikke påvirker evnen og muligheten til å delta i
utdanningen. Velferdstingets mål er en velferd som fjerner slike hindre.
II. Velferdstilbudet
Studentenes grunnleggende velferdsbehov skal tilfredsstilles på områder som
studiefinansiering, boligtilbud, barnehagetilbud, helsetilbud, idrett og frivillige
aktiviteter. Velferdstilbudet må på alle områd er være fleksibelt og tilrettelagt
studentenes ulike forutsetninger og behov.
Studentene er samfunnsmedlemmer og tar s lik del i det kommunale og statlige
velferdstilbudet. Studentvelferd skal være et supplement til et slikt tilbud og ikke
en erstatning.
Det er viktig at stat og kommune må ta et større ansvar for studentene. Ikke
minst har Oslo som vertskommune et ansvar i å anerkjenne den ressursen Oslos
studenter utgjør. Staten har også et viktig ansvar som garantist for sentrale
velferdsordninger som studentboligbygging, helsetjenester for studenter,
studiefinansiering, barnehagefinansiering, sosiale stønadsordninger mm.
De statlige velferdsordningene må være god e nok til å realisere prinsippet om lik
rett til utdanning. Staten må stille ressurser tilgjenglige slik at den enkelte
student ikke må bære en uforholdsmessig andel av byrden for sitt eget
velferdstilbud.
Det enkelte lærested har et ansvar for å støtte opp om samskipnaden og
velferdstilbudet for sine studenter. Dette gjennom bl.a. gode
fristasjonsordninger, direkte subsidiering og å tilrettelegge for et best mulig
læringsmiljø, så vel som et godt studiesosialt miljø.
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III. Studentsamskipnaden i Oslo
Studentenes egen velferdsorganisasjon, Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), skal
gi studentene ved medlemsinstitusjonene et tilrettelagt tilbud, blant annet i form
av økonomisk gunstige velferdsordninger. Samskipnaden skal være et
supplement til offentlige velferdstilbud.
SiO skal tilstrebe lik tilgang til samskipnadens velferdsgoder for alle studenter
ved SiOs medlemsinstitusjoner.
Tilgangen til SiOs velferdstilbud skal under enhver omstendighet gis slik at
prinsippet om lik rett til utdanning ivaretas og fremmes.
SiO skal bidra til et godt og helhetlig læringsmiljø og en solid studentvelferd.
Velferdstinget ønsker en fleksibel, serviceorientert, sterk og effektiv samskipnad,
og vil gjennom et konstruktivt samarbeid legge rammebetingelser for SiOs videre
drift.
SiO og studentene er best tjent med en reell studentstyring, og studentenes
styringsmulighet gjennom et flertall i SiOs hovedstyre må ivaretas. Velferdstinget
skal høres i alle saker av betydning for samskipnaden og studentenes
velferdstilbud.
Velferdstingets tillitsvalgte skal til en hver tid arbeide for at Velferdstingets
vedtatte politikk gjennomføres.
Oslo er landets største studentby. Velferdstinget er åpen for en felles samskipnad
for alle studenter i Oslo og omegn, hvis dette er til fordel for studentene.
Semesteravgiften er en viktig inntektskilde for SiO. Det er viktig at denne holdes
på et nivå som opprettholder et godt velferdstilbud, men uten å være
uforholdsmessig økonomisk byrde for den enkelte student. Siden medlemskap i
samskipnaden er obligatorisk for offentlig høyere utdanning, skal samskipnaden i
høyest mulig grad tilstrebe politisk og religiøs nøytralitet.
IV. Solidaritet
Studenter i Norge har gode velferdsordninger sammenlignet med resten av
verden. De rettigheter norske studenter arbeider for å opprettholde og forbedre
vil for mange studenter i resten av verden virke uoppnåelige. Derfor er det viktig
at vi viser solidaritet og støtter arbeidet for å forbedre studentvelferden for
studenter også utenfor landets grenser.
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Saksfremlegg
Dato: 14. og 15.februar 09
Sak: 4b
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

Arbeidsprogram for Velferdstinget
AU innstiller på følgende:

Arbeidsprogrammet for Velferdstinget vedtas med de endringer som
fremkommer på møtet.

For Arbeidsutvalget

Jenny Nygaard
Leder for Velferdstinget i Oslo

Ingvild Skogvold
Nestleder for Velferdstinget i Oslo
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Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009
Innholdsfortegnelse
1.0 Prioriteringer
2.0 Organisasjon
2.1
Informasjon
2.2
Samarbeid og tilgjengelighet
2.3
Lobbyarbeid
2.4
Økonomi
3.0 SiO
3.1
SiO generelt
3.2
Sammenslåingen, SiO/OAS
3.3
Studentboliger
3.4
Spisesteder og kafeer
3.5
Studenthelsetjenesten
3.6
Studentrådgivningen
3.7
Studentbarnehager og øvrige tiltak for studenter med barn
3.8
Studentidretten
3.9
Karrieresentrene
3.10 Akademika
3.11 Miljø i SiO
4.0 Andre politikk-områder
4.1
Tilknyttede læresteder
4.2
Studentkultur og studentmediene
4.3
Studiefinansiering
4.4
Læringsmiljø
4.5
Studenter og sykdom
4.6
Studenter og rus
4.7
Internasjonalisering
4.8
Studentsolidaritet

Prioriteringer
Arbeidsprogrammet bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Fra
Velferdstingets arbeidsprogram, er følgende punkter de viktigste prioriteringene for 2009:
i.
ii.

Velferdstingets vil utarbeide en Mediestrategi for 2009 med hovedmål om å gjøre
VTs arbeid mer synlig.
Velferdstinget er for at SiO slår seg sammen med Oslo- og Akershushøgskolenes
studentsamskipnad til én felles samskipnad i Oslo. Velferdstinget vil samarbeide
med de relevante aktørene for å tilrettelegge for en vellykket
sammenslåingsprosess.
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iii.
iv.
v.

vi.
vii.
viii.

Velferdstinget vil jobbe for at 2010 blir et like godt studentboligår som 2009.
Velferdstinget skal, i sammen med andre nasjonale studentorganisasjoner,
arbeide for 11 måneders studiefinansiering for å realisere målet om
heltidsstudenten.
Velferdstinget vil fortsette arbeidet for å bedre psykisk helse blant studentene.
Velferdstinget vil videreutvikle både lavterskeltilbudet gjennom
Studentrådgivningen, og arbeide for økte bevilgninger til den psykologiske
helsetjenesten.
Velferdstinget vil, i samarbeid med nasjonale studentorganisasjoner, arbeide for
lovfestede studentrettigheter innenfor læringsmiljø.
Velferdstinget skal fortsette arbeidet med studenter og uførhet, med mål om å
bedre de økonomiske rammene for studenter som blir uføre uten å ha opptjente
rettigheter.
Velferdstinget vil arbeide for økt integrering av internasjonale studenter.

2.0 Organisasjon
2.1
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.

2.2

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Informasjon
Velferdstingets vil utarbeide en Mediestrategi for 2009 med hovedmål om
å gjøre VTs arbeid mer synlig.
Arbeidsutvalget skal totalrenovere sine nettsider, slik at www.studentvelferd.no
blir en attraktiv og brukervennlig kilde for informasjon for VTs representanter
og andre interesserte. Organisasjons- og informasjonsansvarlig vil ha
hovedansvaret med å oppdatere Velferdstingets hjemmesider.
Velferdstinget skal forbedre informasjonsflyt, særlig ovenfor de mindre
lærestedene, samt for alle nye representanter i Velferdstinget.
Arbeidsutvalget skal utvikle et VT-leksikon.
Arbeidsutvalget skal holde VT-representantene og andre interesserte oppdatert
på sitt arbeid gjennom informasjonsmailer.
Arbeidsutvalget vil oppdatere VTs politiske plattformer og sikre at de er lett
tigjengelige på VTs nettsider.
Samarbeid og tilgjengelighet
Velferdstinget skal ha en god dialog og et godt samarbeid med de lokale
studentdemokratiene ved lærestedene.
Velferdstinget skal gjøre seg synlige ovenfor studentene, spesielt ved
semesterstart og valg til de respektive studentdemokratiene ved SiOs læresteder.
Arbeidsutvalget skal besøke alle læresteder tilknyttet Velferdstinget i løpet av
semesteret.
Arbeidsutvalget skal besøke alle studentmedier tilknyttet Velferdstinget i løpet av
semesteret.
I forkant av Velferdstingsmøter skal Arbeidsutvalget tilby å avholde formøter
med de fraksjoner/lærestedsgrupperinger som ikke er representert i
Velferdstingets Arbeidsutvalg.
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vi.
vii.
2.3

i.
ii.
iii.
iv.

v.

2.4

Velferdstinget oppmuntrer lærestedenes lokale studentdemokratier til å bidra i
synliggjøringen av Velferdstingets mål og virke.
Velferdstingets Arbeidsutvalg skal legge frem en halvårsrapport før sommeren,
og en årsrapport på det siste ordinære VT-møtet.
Lobbyarbeid
Velferdstinget skal jobbe opp mot Oslo kommune for å få det offentlige til å ta
et større ansvar for studentenes velferdssituasjon. I denne forbindelse skal
Arbeidsutvalget se på mulighetene for å utarbeide en Studentmelding for Oslo
Velferdstinget skal samarbeide med relevante aktører opp mot Oslo kommune
for å promotere og utvikle Oslo som en studentby.
Spesielt i forkant av valgkampen skal Velferdstinget samarbeide med lokale og
nasjonale studentorganisasjoner for å sette studentvelferd på den politiske
dagsorden.
Gjennom ”Forum for studentsaker”, et samarbeidsorgan mellom Oslo
kommune, Studentparlamentet ved HiO, SBIO, NSU-H og Studentparlamentet
ved UiO, og andre relevante fora, skal Velferdstingets Arbeidsutvalg promotere
studentvelferd og ivareta en god dialog med kommunen.
PR- og Lobbyansvarlig, har i samarbeid med resten av Arbeidsutvalget, ansvaret
for å utarbeide og gjennomføre politiske lobbystrategier for Velferdstingets ulike
vedtak.

Økonomi
i.
Velferdstingets Arbeidsutvalg skal følge Velferdstingets vedtatte budsjett, og
sikre en ansvarlig forvaltning av Velferdstingets midler og eiendeler.
ii.
Arbeidsutvalget skal orientere og rapportere til Velferdstinget om utviklinger og
endringer i den økonomiske situasjonen
iii.
Velferdstinget skal vedta en liste over prioriteringer i forkant av SiOs budsjett og
statsbudsjettet.
iv.
Arbeidsutvalget skal sikre størst mulig åpenhet rundt budsjettbehandlingen i
Velferdstinget.

3.0 Studentsamskipnaden i Oslo
3.1

3.2

SiO generelt
I sin drift skal Velferdstinget benytte SiOs tilbud der dette er mulig.
Velferdstinget skal arbeide for at SiO skal tilstrebe gjennomsiktighet og god
tilgang til relevant informasjon for studentene.
iii.
Velferdstinget skal arbeide for at enhver student, heltid og deltid, ved alle
lærestedene tilknyttet SiO skal betale semesteravgiften.
iv.
Velferdstinget skal, i samarbeid med SiO, arbeide for økt synliggjøring av SiOs
tilbud ved alle de tilknyttede lærerstedene og avdelingene.
v.
Velferdstinget vil jobbe for at SiO utvikler og utvider sitt IT-tilbud der det er et
reelt behov for det.
i.
ii.

Sammenslåingen, SiO/OAS
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i.

3.3

3.4

3.5

Velferdstinget er for at SiO slår seg sammen med Oslo- og
Akershushøgskolenes studentsamskipnad til én felles samskipnad i Oslo.
Velferdstinget vil samarbeide med de relevante aktørene for å tilrettelegge
for en vellykket sammenslåingsprosess.

Studentboliger
Velferdstinget skal jobbe for at 2010 blir et like bra studentboligår som
2009.
ii.
Velferdstinget skal jobbe for en dekningsgrad på 100 % for internasjonale
studenter, for å opprettholde SiOs boliggaranti.
iii.
Velferdstinget vil jobbe for en dekningsgrad på 20 % for nasjonale studenter.
iv.
Velferdstinget skal arbeide for å få tilskudd på 200 millioner for rehabilitering av
Kringsjå studentby.
v.
Velferdstinget skal utrede for muligheten til å kjøpe tomten til Sogn VGS.
vi.
Velferdstinget skal jobbe for å få statlig støtte til fortetning av Sogn studentby.
vii.
Velferdstinget skal fortsette arbeidet for å få igjennom Planforslag I hos Plan- og
Bygningsetaten, for å få bygget Vestgrensa II i seks etasjer.
viii.
Velferdstinget skal støtte SiO i arbeidet med å synliggjøre individuelle
strømkostnader.
ix.
Velferdstinget vil jobbe for å øke kostnadsnormen pr. hybelenhet for
studentboligbygging i Oslo.
x.
Velferdstinget skal tilstrebe at det finnes sosiale tilbud for studentene i
studentbyene.
i.

Spisesteder og kafeer
Velferdstinget ønsker at SiO skal jobbe for å etablere kantine på BI i Nydalen.
Velferdstinget vil jobbe for at Studentkafeene skal tilby rettferdige, økologiske og
sesongbaserte varer, uten at det øvrige tilbudet belastes av dette.
iii.
Velferdstinget vil sikre at Studentkafeene opplyser skriftlig, gjennom synlige
oppslag, om hvilke matvarer som er sikre å spise for allergikere og andre med
spesielle kostbehov. Disse opplysningene skal også være tilgjengelige på engelsk.
I tillegg skal all bakst, og lignende, merkes med ingredienslapper for å gjøre det
enklere for allergikere å orientere seg.
iv.
Velferdstinget mener at SiO ikke bør drive utsalgssteder som over tid viser
underskudd større enn 20 % av omsetningen. Det må foretas en grundig
konsekvensutredning samt en utredning av utsalgsstedets drift. Velferdstinget må
høres i slike saker.*
i.
ii.

Studenthelsetjenesten og studentrådgivningen
Velferdstinget vil fortsette arbeidet for å bedre psykisk helse blant
studentene. Velferdstinget vil videreutvikle både lavterskeltilbudet
gjennom Studentrådgivningen, og arbeide for økte bevilgninger for den
psykologiske helsetjenesten.
ii.
Velferdstinget skal fortsette å arbeide for at Helse Sørøst skal øke tilskuddet til
SiOs Spesialisthelsetjeneste.
i.
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iii.
iv.
v.
vi.

Velferdstinget skal jobbe for at Studenthelsetjenesten utvikler muligheten for å
bestille timer på internett.
Velferdstinget skal jobbe for å øke antall studenter som benytter
tannlegetjenester jevnlig.
Velferdstinget vil arbeide for økt synliggjøring og utvikling av
studentrådgivningen som et lavterskeltilbud i forhold til den øvrige psykologiske
helsetjenesten.
Velferdstinget skal arbeide for at Studenthelsetjenestens og Studentrådgivningens
informasjonsbrosjyrer skal være tilgjengelig på engelsk. Kurs bør være tilgjengelig
på engelsk ved etterspørsel.

3.6

Studentbarnehager og øvrige tiltak for studenter med barn
i.
Velferdstinget skal samarbeide med barnehagene i utviklingen av en enhetlig
miljøprofil og miljøfyrtårnssertifisering av studentbarnehagene. Målet er at
miljøprofilen skal gjenspeiles både i driften og det pedagogiske innholdet.
ii.
Velferdstinget skal fortsette å arbeide med ”Studenter og barn”, for å kartlegge
problemstillingene knyttet til studenter med barn, og arbeide for et bedre
rettighetsvern for denne gruppen. Målet er at studenter med barn skal få samme
rettigheter og muligheter for utdanning som den øvrige studentmassen.

3.7

Studentidretten
Velferdstinget skal undersøke hvorvidt den vedtatte studentandelen på 80 % ved
OSI-lagene har blitt opprettholdt.
ii.
Velferdstinget skal gå i dialog med Studentidretten for å undersøke mulighetene for
opprettelsen av et gratis selvforsvarskurs for kvinner.

3.8

i.

·
·
·

3.9

i.

Karrieresentrene
Velferdstinget skal arbeide for at Karrieresentrenes tilbud blir mer synlig ved alle
lærestedene.
Velferdstinget vil undersøke muligheten for at de ulike Karrieresentrene kan i
større grad samarbeide på tvers av lærestedene.
Velferdstinget vil undersøke muligheten for å arrangere en årlig Arbeidslivsuke for
SiOs læresteder.
Akademika
Velferdstinget skal arbeide for at Akademika sitt betalingssystem på nett utvides.

3.10
i.

Miljø i SiO
Velferdstinget mener SiO skal tilstrebe miljøvennlige løsninger i sin drift, og vil
gjøre det samme i sin egen.
ii.
Velferstinget vil være aktive i SiOs arbeidsgruppe for miljø og arbeide for å lage en
helhetlig miljøprofil for SiO. I denne prosessen vil Velferdstingets miljøpolitiske
dokument legge de grunnleggende premissene.
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.1

Andre politikkområder

Tilknyttede læresteder
Velferdstinget skal sikre at de tilknyttede lærestedene tilrettelegger for
studentkulturelle aktiviteter, studentmedier og andre velferdsgoder for studentene,
ved å tilby fristasjon.
ii.
Velferdstinget skal arbeide i mot enhver omgåelse av fristasjonsavtalen.
iii. Velferdstinget skal understreke for de ulike lærestedene tilknyttet SiO at de har et
ansvar for å synliggjøre SiOs velferdstilbud overfor studentene, blant annet på
lærestedenes egne nettsider.
i.

.2
i.
ii.
iii.
iii.
iv.
.3

Studentkultur og studentmediene
Velferdstinget skal sørge for at alle studentforeninger som mottar støtte fra
semesteravgiften, skal være drevet av og være for studenter.
Velferdstinget, i samarbeid med Kulturstyret, vil jobbe for at studentforeninger
skal ha gode driftsvilkår.
Velferdstinget skal høre studentforeningene i saker som angår dem.
Velferdstinget skal, i samarbeid med studentmediene, arbeide for å få støtte fra
eksterne aktører, som Medietilsynet. Eventuell manglende ekstern støtte bør slå
positivt ut når rammemidlene fordeles.
Velferdstinget skal tilstrebe likebehandling i fordeling av midler til
studentdemokratier og medier.

Studiefinansiering
Velferdstinget skal, i sammen med andre nasjonale studentorganisasjonene,
arbeide for 11 måneders studiefinansiering for realisere målet om
heltidsstudenten.
ii.
Velferdstinget i Oslo skal sikre at studenter som opplever å få en fysisk eller
psykisk skade som gjør at studenten må få utsatt eksamen og/eller studium, ikke
skal oppleve at dette vil gå utover studiefinansieringen.
iii. Velferdstinget skal jobbe for å oppheve Lånekassens 6-måneders regel for å få
fødselsstipend. Velferdstinget vil erstatte dette med en ordning hvor støtten gis
som lån for deretter å gjøres om til stipend etter endte studier.
i.

.4

.5

Læringsmiljø
Velferdstinget vil, i samarbeid med nasjonale studentorganisasjoner,
arbeide for lovfestede studentrettigheter innenfor læringsmiljø.
ii.
Velferdstinget skal ha en god dialog med Læringsmiljøutvalgene ved de ulike
lærestedene.
i.

Studenter og sykdom
i.
Velferdstinget skal arbeide for at sykdom ikke skal gjøre studieløpet i sin helhet
vanskeligere å gjennomføre.
ii.
Velferdstinget skal fortsette arbeidet med studenter og uførhet, med mål om å
bedre de økonomiske rammene for studenter som blir uføre uten å ha opptjente
rettigheter.
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iii.

.6

.7

.8

Velferdstinget skal jobbe opp mot Stortingets behandlingen av ny uførestønad og ny
alderspensjon for uføre for å sette fokus på studenter som blir uføre uten å ha
opptjente rettigheter.

Studenter og rus
i.
Gjennom arbeidsgruppa ”studenter og rus” skal Velferdstinget utarbeide en brosjyre
om temaet.
ii. Velferdstinget skal samarbeide med lokale studentdemokratier for å arrangere
rusfrie og alkoholfokusfrie arrangementer, spesielt med fokus på semesterstart.
Internasjonalisering
Velferdstinget skal jobbe for at økt internasjonalisering må bli fulgt opp av mer
målrettet integrasjon av internasjonale studenter.
ii.
Velferdstinget skal arbeide for at SiOs velferdstilbud blir like tilgjengelige for
internasjonale studenter som for andre studenter.
iii. Velferdstingets Arbeidsutvalg skal, i samarbeid med Studentrådgivningen, dele ut
midler fra ”Krisefond for internasjonale studenter.”
iv. Velferdstinget vil arbeide for økt integrering av internasjonale studenter.
i.

·

Studentsolidaritet
Velferdstinget i Oslo ønsker at SAIH-ordningen skal opprettholdes slik den er i
dag.
Dissens: Moderat Gruppe v/ Mari Berdal Djupvik

·

Velferdstinget i Oslo skal ved hver prosjektperiode støtte Studentenes fredspris for
å sette fokus på studentenes rettigheter også utenfor Norges grenser.
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Saksfremlegg
Dato: 14. og 15.februar 09
Sak: 3b
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

Fastsettelse av møtedatoer for Velferdstinget 2009
AU innstiller på følgende:

Følgende forslag til møtedatoer vedtas:
·
·
·
·
·
·

Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag

30. mars
4.mai
31. september
5. oktober
9. november
30. november (konstituerende møte)

For Arbeidsutvalget
Jenny Nygaard
Leder for Velferdstinget i Oslo

Ingvild Skogvold
Nestleder for Velferdstinget i Oslo
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Saksfremlegg
Dato: 14. og 15.februar 09
Sak: 3a
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

Vedtektsendringer
AU innstiller på følgende:
At alle vedtektsendringer, tilleggsforslag og strykningsforslag vedtas.
Kontrollkomiteen innstiller på seminaret.

For Arbeidsutvalget
Jenny Nygaard
Leder for Velferdstinget i Oslo

Ingvild Skogvold
Nestleder for Velferdstinget i Oslo
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Endringsforslag 1 fra Guro Svenkerud Fresvik, VT-AU 08
Endring av § 2-5 om valgmåte, første avsnitt til:
Lærestedet velger representanter til Velferdstinget enten gjennom direkte
urnevalg over minst fire timer blant lærestedets studenter eller ved valg i
lærestedets høyeste demokratisk valgte studentorgan.
AU innstiller på at endringen vedtas
Christina Egeland var ikke tilstede
Endringsforslag 2 fra Guro Svenkerud Fresvik, VT-AU 08
Endring av § 3-1 om valgmåte, 3.ledd, til:
Velferdstingets konstituerende møte velger Arbeidsutvalget og andre verv som
skal besettes.
AU innstiller på at endringen vedtas
Christina Egeland var ikke tilstede
Endringsforslag 3 fra Guro Svenkerud Fresvik, VT-AU 08
Endring av § 7-2 om Velferdskomiteen til:
Komiteer
Velferdstinget kan opprette komiteer til å arbeide med utvalgte saker. Dette kan
gjøres på Velferdsseminaret eller i løpet av året. Komiteene kan bestå av fra 4 til
8 medlemmer, og ledes av Arbeidsutvalgets Komitéansvarl ig.
AU innstiller på at endringen vedtas
Christina Egeland var ikke tilstede
Tilleggsforslag 4 fra Guro Svenkerud Fresvik, VT-AU 08
§ 3-2 avsnitt om Velferdstingsseminar:
Velferdstinget kan på Velferdsseminaret velge komitéer til å jobbe med
utvalgte saker
AU innstiller på at endringen vedtas
Christina Egeland var ikke tilstede
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Strykningsforslag 5 fra Guro Svenkerud Fresvik, VT-AU 08
§ 7-5 om Midlertidige Komiteer:
Stryk:
”Midlertidige komiteer
Velferdstinget kan opprette midlertidige komiteer og vedtar deres mandat og
sammensetning.”
(som følge av endring i §7-2)
AU innstiller på at endringen vedtas
Christina Egeland var ikke tilstede
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Saksfremlegg
Dato: 14. og 15.februar 09
Sak: 7a)
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

Studentenes Fredspris
Arbeidsutvalget innstiller på følgende:
Vedtak fattes på bakgrunn av diskusjonen i Velferdstinget.
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Studentsamskipnaden i Oslo
Studentenes Fredspris er en viktig del av den internasjonale studentfestivalen ISFiT som
arrangeres annethvert år i Trondheim, og som samler mer enn 450 studenter fra
forskjellige hjørner av verden til ti dager med Workshops, kulturelle begivenheter og
paneldebatter. Tidligere år har blant annet Wangari Maathai og Dalai Lama gjestet
festivalen, og til årets festival er vi så heldige at Desmond Tutu har sagt seg villig til å
besøke festivalen. Årets festival strekker seg fra 20. Februar til 1. Mars
Vinneren av studentenes fredspris offentliggjøres 4. februar, dette vil skje på to plasser i
år. Da Oslo blir en viktigere arena for Studentenes fredspris nå og i framtiden, så ser vi
det hensiktsmessig at vi holder to pressekonferanser, en i Oslo og en i Trondheim. Selve
utdelingen vil skje under festivalen 27. februar.
Prisen deles ut på vegne av alle norske studenter, og går til en student eller en
studentorganisasjon som har gjort en spesiell innsats for fred og menneskerettigheter.
Vinneren velges ut av en komité som består av fire studenter, fire fagpersoner og en
komitéleder. Fagpersonene i årets komité er Gro Brækken (Redd Barna), Stein Tønneson
(PRIO), Ole Danbolt Mjøs (tidligere leder for nobelkomiteen) og Bjørn Hansen
(Tidligere Journalist i NRK).
I år er det 10 år siden studentenes fredspris ble opprettet, og hele tiden har målene og
visjonene strukket seg langt, men det som i stor grad har begrenset mulighetene, er den
økonomiske avhengigheten av andre. For å dekke utgiftene våre har vi vært helt
avhengige av andre. Derfor jobbes det med et fond, der målet er at fondet på sikt skal
kunne gi nok avkastning slik at man ikke skal være økonomisk avhengig av ISFiT. Dette
er også en forutsetning for at Studentenes Fredspris på sikt skal kunne bli et eget prosjekt.
I år arbeides det med vinnerens opphold her i Trondheim, også arrangeres det en turne
både før og etter festivalen. Før festivalen skal vi innom Lillehammer og delta på
arrangementer der, og etter festivalen skal vi innom universitetsbyene Tromsø, Bergen,
Stavanger og Oslo. Under oppholdene i disse byene ønsker vi å få spredt budskapet til og
om vinneren samtidig som vi ønsker å profilere oss selv til så mange studenter som
mulig. I år har vi også et annet prosjekt som skiller seg fra tidligere år, vi skal arrangere
en fredskonferanse, der vi forsøker å samle alle de tidligere vinnerne. Her skal de jobbe
sammen med ulike oppgaver og vi skal forsøke å danne et nettverk.
Kaffeaksjonen ble arrangert første gang i 2005, den gangen var det først og fremst i
samarbeid med studentsamskipnaden i Trondheim, men også andre læresteder deltok
dette året. Aksjonen ble gjentatt i 2007, da deltok også Høgskolen i Oslo med hjelp fra
Studentparlamentet. I Oslo varte den fra 13. Mars og ut måneden. Kaffeaksjonen går ut
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på at kaffen stiger en krone i en gitt tidsperiode. Denne kronen går uavkortet til
studentenes fredspris og gir oss en mulighet å nå de målene og visjonene som blir satt.
Kaffeaksjonen gir studentene en mulighet å bidra direkte, og en krone utgjør liten
forskjell for oss, men betyr mye for tidligere og framtidige vinnere og Studentenes
Fredspris sitt arbeid. Et eksempel er studentorganisasjonen ACEU fra Colombia som vant
i 2005, har flere ganger mottatt trusler, opplevd forfølgelse og voldshandlinger, og uten
vårt arbeid hadde ikke vi i Norge fått høre om slike overgrep og derfor ikke kunnet
reagere.
Samtidig dreier ikke kaffeaksjonen seg om kun penger. Det er dessverre fortsatt slik at
veldig mange av studentene ikke har hørt om studentenes Fredspris, selv om den deles ut
på vegne av alle norske studenter. Derfor gir kaffeaksjonen oss en mulighet til å endre på
dette, og vi kan få spredt ut vårt budskap. Kaffe er et viktig produkt i mange studenters
hverdag og derfor vil det nok bli et tema at kaffen stiger en krone. Men det kan føre til en
bevisstgjøring blant norske studenter, og at vårt mål til å nå ut til alle, kan oppnås.
Det er frivillig om man ønsker å betale en ekstra krone, men da må man be om å slippe på
utsalgsstedene.
I avtalen med Studentsamskipnaden i Trondheim så varer kaffeaksjonen fra 22.januar og
til ISFiT er over 1. mars. I den foreligger det av studentenes fredspris skal trykke
informasjonsmateriell og dele ut til alle kaffeutsalgene som SiT har. SiT har som oppgave
å henge opp plakatene slik at de blir synlige, samtidig er flyers og et infoskriv om
aksjonen en del av informasjonsmateriellet. Slik at studenter kan få den informasjonen
dem ønsker om aksjon og hvem vi er.
Vi ønsker gjerne at dere skal være med på Kaffeaksjonen i 2009, da dette er viktig for
vårt arbeid, og for Oslo studentenes bevisstgjøring om studentenes fredspris.
Vårt mål er at dere skal være med fra 4. Februar da offentliggjøringen av vinneren finne
sted og fram til 1. Mars. Med tidsrommet kan bestemmes ved et senere tidspunkt
ettersom hva dere ønsker.
Vi håper på en positiv tilbakemelding, og om ytterligere informasjon ønskes kan dette
gis.
Med Vennlig Hilsen
Studentenes Fredspris
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