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Referat
Januar 2015

Tilstede:

Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud
Formann for DNS, Andreas Slørdahl
Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs vara Torgeir Lebesbye
Leder av Studentparlamentet ved HiOA, Tord Øverland
Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber
Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBiO, Daniel Faldmo
Representant for de mindre institusjonene, vara fra NIH (Hege)
Leder i SiOs hovedstyre, Tone Vesterhus

Forfall:
Leder av studentrådet ved PHS, Even Bentz Sollie
Representant for de mindre institusjonene, Elin Johansson (RSH)
Representant for de mindre institusjonene, Cecilie Kappelslåen (NIH)

Dato:
Møtetid :
Sted:
Referent:

Onsdag 14. januar 2015
17:00-19:00
Møterom, 2. etasje, Villa Eika
Administrasjonssekretær, Suzanne Sagli

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

Saksliste
SAK A) Orienteringsrunde - alle gir en status
SAK B) Formøte KO
SAK C) Evt. redigering av strategien
SAK D) Handlingsplan for 2015
SAK E) Eventuelt

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
CK: Campus Kristiania
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SAK A) Orienteringsrunde
Presentasjonsrunde.
Tord orienterer. Mistillitsforslag. Endret måte å velge/ansette rektor på. Snart nytt seminar.
Andreas orienterer. Jobber med å endre struktur for å slippe å flytte og være redde for konkurs.
Hege orienterer. Skal ha lederkurs for alle foreningene om et par uker. Styret skal hjelpe foreningene med
diverse søknader o.l.
Tone orienterer. Har vedtatt å opprette to 50 % prosjektstillinger i SiO foreninger. Skal også ansette ny
samfunnskontakt (vikariat). Kjøpt tomt i Gjerdrums vei i Nydalen, og der kan det bygges ca. 400 boliger. Ny app
skal bli ferdig før påske, og ny nettplattform før sommeren.
Munir orienterer. Overlapp med Bergen og Trondheim siste helgen i januar. Holder fortsatt på med innmelding
i NSO. Planlegger arrangementer som for eksempel karrieredagen.
Daniel orienterer. Overlapp. Holder på med å ta over kroen, med bl.a. dagligleder og AS. Arbeider med å lage
en oversikt.
Torgeir orienterer. Første parlamentsmøte i morgen. Skal bl.a. diskutere UiOs masterplan. På mandag er det
debatt om den høyere utdanningsplanen. Miljøfyrtårn av Villa Eika. Fadderseminar – kurs for fakultetene.
Sigrid orienterer. Overlapp frem til torsdag. Mye besøk og kursing. Jobber med handlingsplanen for 2015.

Vedtak:
Orienteringene ble tatt til etterretning.

SAK B) Formøte KO
Sigrid orienterer. Konferanse om strategisk campus utvikling – referat fra dette. Tone orienterer. Initiativ fra
SiO, med inspirasjon fra bl.a. Trondheim. KO skal ikke være så praktisk involvert i dette prosjektet, men har lagt
til rette for at man kunne ha seminaret på rådhuset. Det er nå en gruppe som jobber sammen om dette, som
møtes ca. 3 ganger i semesteret.
Arbeidet i noen av de nye arbeidsgruppene har blitt satt i gang.
Sigrid og Andreas skal på KO møte i morgen, og vil holde en orientering der. Der de vil bl.a. fortelle om
semesterstart.
Vedtak:
Debatten er tatt til orientering.

SAK C) Evt. redigering av strategien
Sigrid orienterer. Ingen endringer ble foreslått.
Vedtak:
Orienteringene ble tatt til etterretning.

STUDENTHOVEDSTADEN
- Studenter i sentrum

SAK D) Handlingsplan for 2015
Sigrid orienterer. Viktig å passe på at alle institusjonene er involvert i semesterstart. Man kan fremheve i
handlingsplanen at det mulig å gjøre ting hver for seg, men likevel støtte opp under hverandres tiltak og trekke
i samme retning. Andreas forteller at man antagelig går bort fra STUDiO-navnet, men det vil bli en studiestartkomite i DNS. Tord forteller at på HiOA har man gitt ansvaret for studiestart til administrasjonen, og det skal
legges en del vekt på det faglige også. Torgeir opplyser om at KS også har tenkt å satse på semesterstart.
Invitere KS-leder hit? Og andre fadderansvarlige.
Andreas foreslår å ha arbeidslivsmesser o.l. på Chateu Nouf, slik at den type arrangement ikke blir så låst til
studiested. Ulempen er at det kan bli vanskeligere å nå ut til studentene. Når det holdes på studiestedet så
trenger ikke studentene aktivt oppsøke messen. Torgeir sier at det finnes en del studentdrevene
næringslivsdager også.
Munir er opptatt av helsetilbud til fagstudenter. De faller ofte mellom to stoler. Kan hende man må gå til
kommunen? Forskriftsendring må til, slik at man får fagstudentene inn i SiO. Da vil de få tilgang til SiOs
helsetilbud.
Kulturkortet – den ideen kan skape litt blest i studentmiljøet i Oslo. Torgeir påpeker det er stor forskjell på
studentrabatter også, for eksempel så har Ruter 30 års aldersgrense, mens andre har 34.
Tord vil ha tildelingsordningen til VT på dagsorden i løpet av våren. Sigrid mener at det kanskje er feil bruk av
SHAs tid, da det kanskje er en mer intern sak.
Andreas spør om man kan bruke Fadderuka opp mot Oslo kommune – for å få den til å bli en ordentlig Oslofestival! De selvfinansierte fadderarrangementene (tjener penger på alkoholsalg) trenger ikke tilskudd fra
kommunen, og det burde være i kommunens interesse å støtte de alkoholfrie. Daniel forteller at Fadderrullans
alkoholfrie arrangement ble veldig godt tatt i mot. Det burde være en merverdi for Oslo kommune her. Kanskje
man kunne fått Ruter til å sponse noe i fadderukene?

Vedtak:
Debatten er tatt til orientering, og handlingsplanen vil settes sammen over nettet.

SAK E)Eventuelt
Forslag til møteplan for SHA 2015
14. januar (KO formøte)
25. februar - studiestart
18. mars – studiestart med inviterte
29. april
12.mai (KO formøte)
11. juni (KO årsmøte og seminar)
26. august
30. september (KO formøte)
11. november
7. desember (KO formøte)
SHA ønsker at man tar opp temaer i løpet av året, for eksempel så vil de første møtene hovedsakelig handle om
semesterstart 2015.
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Vedtak:
Orienteringen er tatt til etterretning.

Møtet hevet 18.15
Referent: Suzanne Sagli

I NFORMASJON
Resten av vårens SHA møter
14. januar (KO formøte)
25. februar
18. mars
29. april
12.mai (KO formøte)
11. juni (KO årsmøte og seminar) NB! Arrangement i regi av Oslo kommune!
26. august
30. september (KO formøte)
11. november
7. desember (KO formøte)

