Forslag til omorganisering av Studentfestivalen i Oslo (Studio)
Under følger to mål om hvordan organiseringen og festivalen bør se ut i 2013. Deretter følger noen
punkter om hvordan vi kommer oss dit.
Mål
Organisering
Studentfestivalen i Oslo er en forening underlagt Studenthovedstaden. Studenthovedstadens
ledergruppe utpeker leder og økonomiansvarlig. Stillingene burde til en viss grad være
kompenserte. Det øvrige styret kan variere etter festivalens behov.
Styret og leder bør informere ledergruppen fortløpende om hvordan arbeidet med festivalen går.
Studio disponerer et kontor på Chateu Neuf til daglig drift. Kontorfordeling går som vanlig
gjennom stormøtet i representantskapet.
Festivalen
Studio koordinerer de allerede tradisjonsrike semesterstartseventene som Den store festen o.l. På
Chateau Neuf og Semesterstartsfest på BI. I tillegg bør Studio sette opp konserter, teater, faglige
arrangementer etc, enten fra styret, gjennom prosjektgrupper eller ved å knytte til seg allerede
eksisterende foreninger. Festivalen overtar bruken av Fredrikkeplassen under Semesterstart.
Økonomien til festivalen bør sikres av sponsorater, salg av billetter, bidrag fra studentdemokratiene
og DNS, og støtte fra Oslo kommune. Ølinntekter er det best å beholde på de stedene man velger å
arrangere.
Veien dit
Oppgivelse av kontroll og enemerker
Det Norske Studentersamfunds generalforsamling må frasi seg Studio, BI, HiO og SP må tillate
Studio å arrangere under semesterstart og å bidra for at festivalen når ut til alle Oslos studenter.
Begge disse tingene må skje i 2012.
Samarbeid i 2012
HiO virker allerede ganske klar for å ha et samarbeid med Studio som går i retning av en felle s
festival. Et par arrangementer fra BI kunne jo også tenkes å være med i Studios program for hele
Oslo.
Ny leder og øk.ans
En leder for det samlede Studio 2013 bør utnevnes av ledergruppen på slutten av vårsemesteret
2012 for å sikre opplæring under festivalen i 2012 og for å samle et lag som kan begynne arbeidet
med å lage festivalen et år i forveien.
Støtte fra kommunen
Det bør jobbes med kommunen for å sikre støtte til en felles semesterstart i 2013. Dette i i tillegg til
bidrag fra institusjonene i Studenthovedstaden utgjør Studios grunnkapital.

