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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 
STUDiO: Studentfestivalen i Oslo 
SULF: Studentutvalgslederforum 
ViN: Velferdstingene i Norge 
SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO 
SP-HiOA: Studentparlamentet ved HiOA 
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SAK A) ORIENTERINGSRUNDE 
 
Nicolai, Tuva, Mats, Are, Kaia, Kristine og Tone. 
 
 
Vedtak: 
Orienteringene ble tatt til etterretning.  
  
 
FADDERMØTE 
Lotte Olsen Engen, Fadderansvarlig på NIH, Espen Haugen, leder av Fadderullan 2013 på BI og STUDiO sjef 
Nicolai Solheim var med på møtet for å utveksle erfaringer og idéer om semesterstartsarrangmenter. Are taler 
på vegne av fadderopplegg på PHS. 
 
På NIH er der mange som er falt av fadderopplegget. Deres fadderarrangement er i uke 34. De jobber nå med 
sponsor for å løfte prosjektet litt. De pratet om å samkjøre litt med HiOA for eksempel bar til bar. 
 
STUDiO prøver å koordinere bar til bar i sentrum og forslår det lages en facebook gruppe for å få med alle og 
for å gjøre det enklere og koordinere. 
 
PHS har et lite budsjett på bare 15.000 til fadder og andre oppstartsting og det er satt av en uke rett før 
studiestart men hvilke uke er ikke helt sikkert ennå. Det er fokus på at det skal være arrangementer uten 
alkohol på dagtid.  Det er ikke noe opplegg i Kongsvinger.  
 
BIs Fadderullan er nesten helt spikret og den omfatter blant annet konserter og en tur til Tusenfryd. PHS og NIH 
avtalte å bli med på BI sitt opplegg til Tusenfryd.  
 
Det ble diskutert om Oslo Kommune sin rolle i eventuell finansiering av ulike deler av studiestart oppleggene. 
Dette kan eksempelvis gjøre STUDiO til en mer profesjonell festival. Det er enighet om at Oslo Kommune bør 
hjelpe til med finansiering til felles studentfestival i Oslo. Det ble foreslått at STUDiO skal formulerer et konkret 
tiltak for Kunnskap Oslo å vurdere å bli med på.  
Det ble foreslått at de mindre skoler også skulle være med.  
Det var enighet om et behov for mer samarbeid mellom fadderansvalige og det kunne skje ved jevnlig møter 
uavhengig av SHA møtene og eventuelt et seminar med relevante aktører.   
 
Vedtak: 
Nicolai koordinerer videre samarbeid med fadderansvarlig og arrangere møter jevnlig uavhengig av SHA 
 
 
 
SAK B) REFERAT FRA MØTE MED KUNNSKAP OSLO 28. FEBRUAR  
Tone orienterte kort om hva Kunnskap Oslo er og Tuva supplerte med orientering om møtet med Kunnskap 
Oslo. 
 
Det er spilt inn til Kunnskap Oslo tidligere om at det er ønskelig med SHA som organ og ønsker å ha et seminar. 
Kunnskap Oslo har tatt full ansvar for seminaret og kanskje ikke helt i den tanken som ble spilt inn i første 
omgang fra SHA. Men Tone og Morten har vært til møte med Kunnskap Oslo og gitt innspill til seminaret. 
Det er et halvdags lukket seminar, hvor SHA i fjor egentlig hadde egentlig tenkt det skulle være et åpent 
seminar.  SHA er invitert til seminaret som blir 29. april klokken 12:30-16:00. Det skal være en presentasjon av 
Studenthovedstaden på møtet.  
Tuva forklarte at det vil være rom og mulighet for å få arrangert andre seminarer om andre emner så dette er 
en god begynnelse. 
 
Oslo innovation week som er 14.-18. oktober er en egen prosjektgruppe under Oslo Kommune. Det er en årlig 
innovasjonsfestival, hvor alle medlemmer av Kunnskap Oslo deltar.  
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Det åpnes for innspill til Kunnskap Oslo. 
Representantene som er valgt til Kunnskap Oslo orienterer på hvert møte fra SHA. Det ble foreslått at man 
sender ut eposter før møtene så hvis noen har lyst å tilføye noe relevant til orienteringen så kan de det. 
Det ble foreslått at STUDiO sjef blir med på neste møte.  
 
Vedtak: 
De som sitter i Kunnskap Oslo sender ut eposter før møtene, så andre kan tilføye noe til orienteringen. 
STUDiO sjef blir med på neste Kunnskap Oslo møte. 
 
 
 
 
SAK C) VALG: NYE STYREPLASSER TIL KUNNSKAP OSLO 
Tone og Tuva forteller om det å sitte i Kunnskap Oslo styret.  
Det er et styre der det bl.a. godkjennes ting, man stemmer ikke men sier i fra dersom man er uenig. Det er det 
viktig at man som er representant passer på studentenes interesser.  
 
Det ble orientert om hvordan valg av representanter har været ført. Der ble det lagt vekt på at en fra enten 
UiO, HiOA eller BI alltid var med og en fra VT eller DNS.  
 
SHA diskuterte om valg av plassene og hvem som bør sitte. Det ble diskutert hva bør representeres i Kunnskap 
Oslo. SHA var enig at vis både leder av DNS og VT satt i styret ble det for ensidig og så mister man kontakten 
med studenter på det nivå hvor utdannelsesinstitusjonene er.   
 
Tone foreslår ar DNS og STUDiO skal komme en gang i mellom som observatør og orientere på styremøtene, og 
derved ikke fast tar opp en styreplass.  
 
SHA ble enige om å utsette valget til flere er til stede på møtet.  
 
Vedtak: 
Valget utsatt ble utsatt til neste SHA møte. 
 
 
SAK E) MØTEDATOER FOR SHA I 2013   
SHA tok en runde på hvilke dager som passet best og det blev bestemt at det skulle være tirsdager klokken 17-
19 med enkelte untak.  
 
Vedtak: 
Møte på tirsdager og møteplan ettersendes. 
 

SAK D) INNSPILL TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPEN FOR VERTSKAPSPROGRAM 
Det var ingen innspill. 
 
 
 

Møtet hevet 20.00 
 

Referent: Sarah S. Sørensen 
13. mars 2013 
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