STUDENTHOVEDSTADEN
- Studenter i sentrum

REFERAT
fra møte #7 i Studenthovedstadens arbeidsgruppe

Dato: Onsdag 24.mai 2012
Tidsrom: 13:30-15.25
Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika
Tilstede:
Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein
Leder i SiOs hovedstyre, Marianne H. Rustberggard
Leder i Studentparlamentet ved HiOA, Liv-Kristin Korssjøen
Leder i Studentforeningen ved BI, Mats Kirkebirkeland
Forfall:
Leder i Studentparlamentet ved UiO, Stain Skaalbones
Formann i DNS, Siriann Bekeng
STUDiO Festivalsjef 2012, Kim Agathon

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
STUDiO: Studentfestivalen i Oslo

S AKSLISTE
SAK A) Orienteringsrunde - alle gir en status
SAK B) Redigering av søknad kriteriene til Kunnskap Oslo pris
SAK C) Hvordan studentene er organisert i Trondheim
SAK D) Nye styreplasser til kunnskap Oslo
Birgit innleder med dagsorden

SAK A) O RIENTERINGSRUNDE - ALLE GIR EN STATUS
Birgit orienterte om…
 Møte med Kunnskap Oslo
o De vil at SHA skal komme med innspil på tildelingskriterier på deres pris
o De kom med forslag til steder som kunne brukes til STUDiO arrangementer.
 Endringsforslaget til samskipnadsloven
 Deltidssykemelding kampanje som VT holder på med
 NSO landsmøtet
Marianne orienterte om…
 Samskipnadsloven er det brukt mye tid på
 Campusutvikling
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Mats orienterte om …
 Generalforsamlingen
 VTs deltidssykemeldingskampanjen som gav masse oppmerksomhet
 Eksamensfester på alle linjene
 Fadderrullan
Liv-Kristin orienterte om …
 Valg av nytt arbeidsutvalg.
 Kampanjen for at få folk til å finne de leseplasser som er i senter i sentrum
 Møter med fakulteter rundt omkring i prosjektet om å bli universitet som nok ikke blir i 2014 men
kanskje 2015 og 2016

SAK B) R EDIGERING AV SØKNAD KRITERIENE
Birgit orienterte om saken.
Man får for få søknader og av dem som kommer inn er der mange som ikke passer inn i kriteriene. De synes det
er vanskelig selv å sette kriteriene fordi de selv er så inne i prosessen. Derfor vil de at studentene skal sette
rammene.
Marianne forslår man kunne lage det til en stipendordning, hvor man skriver en hypotese og så får tildeling.
Birgit forteller at de i Kunnskap Oslo ikke vil belønne en intensjon, men et produkt og så skal det ikke bruke tid
på at følge opp.
Liv-Kristin er enig med Marianne og mener at det blir bedre hvis studenter innretter deres oppgaver etter given
tema, enn at man i etterkant forsøker å en oppgave til å passe inn.
Innspill til punkt 1:
SHA diskuterte saken og ble enige om følgene innspill til punkt 1:
 Å inkludere bachelor oppgaver, slik at ikke bare er masteroppgaver som er med uttakelsen. For på den
måten å sikre seg det kommer andre bidrag enn bare fra UiO. Men man må skille mellom bachelor og
master oppgaven i votering.
 Å gi 25.000 kr til bacheloroppgaver og 50.000kr til masteroppgaver.
 Å sette mer inn på å formidle om denne prisen
Innspill til punkt 2:
SHA diskuterte saken og ble enige om følgene innspill til punkt 2:
 Sette på dokumentasjon og medta historie.
 Å legge inn et Punkt d) Historisk vinkel
Innspill til punkt 3:
SHA diskuterte saken og ble enige om følgene innspill til punkt 3:
 Avgrenser litt mer.
 Det skal fortsatt være mulig for institusjonene at nominere dem men at du selv kan nominerer deg
selv
 Det å gi en karakter bør luftes som debatt på neste møte.
 Tydelig på profilering eller kommunikasjon.
Innspill til punkt 4:
SHA diskuterte saken og ble enige om følgene innspill til punkt 4:
 Datoene justeres etter ordningen.
Innspill til punkt 5:
SHA diskuterte saken og ble enige om følgene innspill til punkt 5:
 Det skal kjøres med to års løp.
Generelt
Det skal ha en relevans for Oslo og skal ikke handle om Oslo.
Endre navnet fra Forsking Oslo til Kunnskap Oslo
Mer profilering av prisen
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SAK C) H VORDAN STUDENTENE ER ORGANISERT I T RONDHEIM
Marianne orienterte hvordan de er organisert i Trondheim.
De klare å sikre studentstyring på alle nivåer med blant annet deres studentråd.
Birgit skal ta med rapporten fra Trondheim som innspill for å få et formelt organ.
SHA vi derved ha to store ting de jobber med
1) STUDiO – en felles studiestart
2) Studentråd – et formelt organ
Birgit oppsummerte innspill til Kunnskap Oslo
Marianne forslår en modell for et studentråd hvor kunnskap Oslo inngår.
Birgit noterte innspill

SAK D) N YE STYREPLASSER TIL K UNNSKAP O SLO
Styreplass 1:
Tuva AuneWettland, leder av studentparlamentet ved HiOA
Med vara: Siriann Bekeng, Formann, Det Norske Studentersamfund

Styreplass 2:
Birgit Lovise R. Skarstein, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
Med vara Mats Kirkebirkeland, leder i Studentforeningen ved BI
Gamle styremedlemmer møter til neste møte

Møtet hevet 15.25.
Referent: Sarah S. Sørensen

I NFORMASJON
Neste møte er onsdag 8. august kl. 13:30-15:30
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S KRIFTLIG ORIENTERING FRA K IM .

STUDIO WASSUP!?
Booking: Har slått litt på stortromma i år angående artister, har 3-4 virkelig kjente solide navn. (hemmelig)
Men allikevel ikke tatt noen økonomisk risk på dette, arrangementene er solid forankret. Jobbes nå med å fylle
gløpper i programmet men mindre artister og arrangementer.

Teknisk: Vi har god tone og effektivt samarbeide med de tekniske avdelingene på UiO og HiOA. Teltene
kommer på plass og vi har fått tillatelse til å sette opp 30 stk plakattårn rundt på campusene. Disse vil ha tre
sider x 1,20 x 2,20 vil være svarte og ha en stang opp i midten for montering av skilt som peker til
arrangementer, scener, kjellere, osv. Her får institusjonen en side og vi 2. Dette er da de eneste stedet alle
som er innunder STUDiO paraplyen har lov til å henge opp plakater.
Andre skoler: Jeg har møte med Campus C i morgen og Fadderullan frøkna neste uke. Skal utveksle litt info og
koordinere litt. Håper på at BI stiller sterkt på de store ute arrangementene og at Campus C slenger seg
skikkelig med.
Faddere: Vi har koordinert programmene med fadderstyrene på UiO, NDH og HiOA. Blir også et felles STUDiO
fadderbånd for disse institusjonene (da som det eneste fadderbånd merkinga)
Sponsor: Ligger tålig bra an her, har det vi trenger men synes mange av arrangementene våre er dyr, håper på
flere kroner for å sette ned prisene.
VT: Sammarbeider med VT om Stand-Up i Storesalen med fokus på bruk av alkohol/rus-middler.

