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SAK A) Orienteringsrunde
Representant fra DNS’ kulturutvalg er med på møtet fordi han allerede er i gang med planene til noe
tilsvarende «Politisk dag» til høsten.
Tone orienterer. Det har vært avholdt et styremøte siden sist. Skal kartlegge SiOs klimaavtrykk. På plass i løpet
av året. Planer om å bygge om Kristian Ottesens hus. Ugunstig bruk av arealer for tiden.
Øvrige byggeprosjekter ruller og går.
Etablering av studentboliger i Sandvika er lagt på is.
Marianne orienterer. Valgoppslutning har gått ned. Har med arvtager Julie. Mye jobb med landsmøtet til NSO.
Ansatt ny daglig leder. Jobbet med lobbyisme – styringsmodell. Kampanje om vedlikehold og oppussing av
bygg.
Andreas orienterer. Jobber mye med studiestart på NSO. Forhandler fremdeles med eiendomsavdelingen på
UiO, kan bli tvunget til å legge ned. Kan bli bruk for hjelp av studentpolitikerne!
Ine orienterer. Bergensbaneløpet. Vært på landsmøtet. Generalforsamling 21. mai.
Hege orienterer. Eksamensperiode. Flytting og åpning av treningshall. Vært på landsmøtet. Jobber for at styret
kan få prosent-stillinger fra institusjonen. Blitt spurt om å organisere idrettspolitisk debatt.
Sigrid orienterer. Boligpolitisk debatt har blitt holdt. Kampanjen «flytta på dej» er i gang. Forsetter med den
frem til flytte-fristen. Kampanje om psykisk helse i eksamensperioden. Fortsatt ikke plass på landsmøtet.
Jubileumsfest på Chateu Neuf 13. juni.
Vedtak:
Orienteringene ble tatt til etterretning.

SAK B) Politisk dag - høsten 2015
Andreas orienterer. Og representanten fra Kulturutvalget forteller om det som allerede er planlagt. Kl. 18
begynner det opplegget. Få politikere til å stå i foajeen i timene før? Eller politisk nachspiel? Kan fungere å
fortsette kvelden på Betong. Ikke kjøre to debatter etter hverandre. Lavterskel tilbud – komiker, radiopersonligheter (verdens rikeste land), musikk? Frank Aarebråt? Prøve å få med studenter som nødvendigvis
ikke ville funnet på å gå på dette av seg selv.
Hvordan få med studenter fra skoler som for eksempel BI og NIH? Få frem at det handler om din hverdag og
lokke med noe gøy.
«Studentenes ordfører debatt» - eller «den siste store liste duellen».
Skal prøve å få arrangementet streamet.
Kan en gruppe fra SHA jobbe konkret mot et opplegg på Betong? Helst kanskje jobbe parallelt sammen.
Markedsføre samme ide – en plakat!
Passe på at dette ikke forsvinner i overlapp! De som skal sitte ut året, spesielt Sigrid og Andreas, tar ansvar.
Fristen for å få sendt inn plakaten er 25. mai.
Hva med penger? Marianne mener man kan søke NSO. Printing av materiell kan VT og SP-UiO ta seg av. Det vil
fange oppmerksomheten til de små institusjonene om de får logoen sin på plakaten. Andreas kan bestille et
design for det som er felles av den politiske dagen. Få FB-eventet opp før 10. august.
Vedtak:
Innleggene er tatt til orientering.

SAK C) KO formøte
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Sigrid orienterer.
Årsplan for 2015 kom nå. Hvorfor kom den så sent?
Ingen tegn fra Oslo kommune om at man skulle jobbe med en felles studiestart for Oslo. Hvorfor er det
forsvunnet fra årsplanen? Viktig at Oslo kommune godtar Studiestart som et tiltak, da blir det lettere å be om
støtte.
Spørre om de ønsker noe mer konkret om dette? Nevne at Studenthovedstaden ikke kan søke penger fra KS
eller NSO? Kan SHA søke fra kommunen?
Westerdals skal bli medlem av Kunnskap Oslo.
Tone skal snakke om campus-utvikling på møtet. Eneste veien å gå for å få planene «godkjent» av Oslo
kommune.
Vedtak:
Debatten er tatt til orientering.

SAK D)Eventuelt
Et siste SHA-møte i juni? Forslag til tema: Studiestart og internasjonale studenter (invitere noen fra
Internasjonal liste UiO?), og invitere KS-leder og Studiestart DNS. SHA kan også begynne å tenke på å lage nytt
forslag til KO seminar, fordi det burde leveres i løpet av høsten.
Studiestart: Ha et møte til for de som er tungt involverte i det.
DNS og eiendomsavdelingen. Studentlederne er villige til å hjelpe.
Vedtak:
Orienteringen er tatt til etterretning. Dette ble det siste møte på våren 2015.

Møtet hevet kl.18.15

I NFORMASJON
Resten av vårens SHA møter
11. juni (KO årsmøte og seminar) NB! Arrangement i regi av Oslo kommune!

Referent: Suzanne Sagli

