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Forkortelser: 
SH: Studenthovedstaden 
SHA: Studenthovedstadens arbeidsgruppe 
KO: Kunnskap Oslo 
SIO: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 
VT: Velferdstinget i Oslo og Akershus 
DNS: Det Norske Studentersamfund 
HiOA: Høgskolen i Oslo og Akershus 
UiO: Universitet i Oslo 
BI: Handelshøyskolen BI 
NIH: Norges Idrettshøgskole 

PHS: Politihøgskolen 
NITH: Norges informasjonsteknologiske høgskole 
RSH: Rudolf Steinerhøyskolen 
STUDiO: Studentfestivalen i Oslo 
SULF: Studentutvalgslederforum 
ViN: Velferdstingene i Norge 
SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO 
SP-HiOA: Studentparlamentet ved HiOA 
HK: Høyskolen Kristiania 
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SAK A) Orienteringsrunde - alle gir en status 
 
Gabrielle, Hans Christian, Trygve, Aleksander, Olav, Emil og Sunniva orienterte. 
 

- SiO har valgt inn nytt hovedstyret. Hatt oppstartsseminar. Vetle og Sigrid er valgt som nye 
styremedlemmer. BI er ikke representert i styret nå, men i stedet sitter studiedirektør fra HK. Ansatt ny 
direktør for mat og drikke. Deler av SiO Helse Blindern har flyttet ned til sentrum. Lokalene på i Kristian 
Ottosens hus var ikke forsvarlige. 

- SP-UiO er kommet langt videre med en del politikk. Automatisk begrunnelse med eksamen ble pitchet 
bl.a. inn mot rektorkandidaten. Engelsk BA program på UiO tatt opp på dekanmøtet. Intern evaluering 
i AU. Har avholdt kvinnekveld, hvor det var stort oppmøte.  

- DNS har fått ny modell av drift og styre. De har fått en direktør som har ansvar for daglig drift. Har 
vært i snakk med UiO om ombygging, nye møbler og oppussing. Har vært i dialog med tre foreninger 
som ønsker å flytte inn; bl.a. OSI. Chateau Neuf AS gikk med overskudd, midlene kan bruke til ulike 
prosjekter. Forbereder Arendalsuke. Ønsker å lage en Studentfestival igjen; en festival som er større 
enn Neuf. 

- Velferdstinget har hatt julebord. Overlapp med ViN; det er valgt ny ViN leder. Ida Medina Jodanovic er 
valg som ny velferdskoordinator i VIN.  Var på VT Trondheims jubileum. Har bestemt seg og nedjustere 
handlingsplanen og ha litt færre punkter. Jobber opp mot KS og VT seminar. Ser på å kutte et seminar. 
Skal se på om det kanskje er lurt at VT også går fra sommer til sommer, liksom arbeidsutvalget. Skal på 
VT Bergen sitt seminar 

- Westerdals Oslo ACT hadde semesterstartsfest i går. Har vært i Universitas pga. saken om salget av 
Westerdals til Høyskolen Christiania. Karrieredag i går, stor oppslutning og studentene var fornøyde. 
Kommet i gang med møtene igjen. Skal delta på VT seminaret. 

- SBIO har fått ny ledelse. Renovert kontoret litt. Kommet i litt i gang. Jobber med opprettelse at politisk 
forum; bl.a. om hvordan de skal forholde seg til NSO og VT.  

- SP-HiOA har holdt på å planlegge vårsemestret. Planlagt valg av AU, kampanjer, seminaret og første 
SP-møte 24. januar. Hadde seminar i helga og begynte å utarbeide politisk grunndokument.  
 

  
Sunniva kom klokken 13:42 

 
 
 

 
Vedtak: 
Orienteringene ble tatt til etterretning.  
 
 
 
SAK B) Samarbeidsplattform for SHA  
 
Aleksander orienterte. 
Alle endringer som ble spillet inn fra siste møte er tatt med i forslaget. Videre er det forslått at man endrer 
navn fra Studenthovedstadens arbeidsgruppe (SHA) til Studenthovedstaden (SH). 
 
Gabrielle foreslår at man endrer der det står, at styreleder fra SiO skal stille, til at å være «styreleder eller 
nestleder i SiO»  
 
SHA er enige. 
 
 
Vedtak: 
Samarbeidsplattform for SH er vedtatt. 
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Sak C) Møteplan for SH 2017 
 
Aleksander orienterte. 
Møteplan for SH velges. 
  
Det siste møte på møteplanen ble diskutert. Det var spørsmål om man trenger formøte til siste møte til KO.  
Det er mest sannsynlig ikke nødvendig. Likevel bestemmer SH seg for å holde det siste møte på sommeren, i 
tilfelle det er andre saker som er nødvendig å ta opp. 
 
Det blir diskutert om det skal være et møte i mars også, men SH er enig om at det veldig travelt med andre ting, 
eksempelvis NSO i mars. SH er enig om ikke å ha møte i mars. 
 
SH er enig om å prøve å ha møtene på formiddagen fremover. 
 
 
Vedtak: 
Møteplan for SH vedtatt 
 
 
 
Sak D) Pridearrangement for studenter 
 
Sunniva orienterte. 

- HiOA som institusjon ønsker å være mere aktiv rundt pridearrangementene 
- Tanken er å prøve å få til et studentarrangement i den forbindelse 
- Ha en lav aldersgrense og la det være for alle studenter, ikke bare de som er med i skeiv ungdom. 
- Det er en tidagers periode før selve paraden 

 
SH kommer med innspill 

- DNS har en del foreninger som man kan ta kontakt med i den forbindelse; Feministisk forum og 
Cinema Neuf og andre filmklubber.  

- SBIO foreslår å avholde en egen liten «pridedag» tidligere på sommeren. 
- Men det frarådes av andre i SH, det er vanskelig å lage et eget arrangement på siden. 
- VT foreslår i stedet faglig påfyll før juli, der paraden avholdes. 
- Man kan lage en studentfest for de som er 18 år og oppover. 
- SP-UiO: foreslo at det kunne være en del av deres overlapp. 

 
Hver især i SH tar det opp internt i egne organisasjoner og jobber med det. Deretter tas dette opp igjen på 
februar møtet. 
 
 
Vedtak: 
Studenthovedstaden har tatt forslaget til etterretning og det tas opp på februarmøte med konkrete planer for 
hvordan det kan gjennomføres. 
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Sak E) Valg av vararepresentant til Kunnskap Oslo 
 
Aleksander orienterte 
Trygve orienterte om hva KO er og hva møtene inneholder. 
 
SH diskuterte rollen av representantene i KO 
 
Emil Lundal stiller som kandidat til vara for Aleksander. 
SH velger Emil som vara. 
 
Vedtak: 
Emil Lundal er valgt til vara for Aleksander i Kunnskap Oslo 
 
 

Sak F) Årsrapport  
 
Aleksander orienterte. Sarah supplerte. 
 
 
Vedtak: 
Årsrapport godkjent 
 
 
 
 
Sak G) Eventuelt 
 

- Gabrielle melder en sak til eventuelt. Foreslår at hvis det er ønskelig å høre med om Campus Utvikling 
kan man få Naomi til å komme her og snakke om det. 

 
- Det foreslås at SH fremover skal være klokken Kl. 10:00-12:00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Møtet hevet kl.14.35    
Referent: Sarah Sørensen 

 
 
 
Resten av vårens SHA møter 
Onsdag 8. februar klokken 10-12 formøte til Kunnskap Oslo  Villa Eika, 2. etasje 
Onsdag 5. april  klokken 10-12     Villa Eika, 2. etasje 
Onsdag 10. mai  klokken 10-12 formøte til Kunnskap Oslo  Villa Eika, 2. etasje 
Onsdag 7. juni  klokken 10-12 formøte til Kunnskap Oslo  Villa Eika, 2. etasje 


