STUDENTHOVEDSTADEN
- Studenter i sentrum

REFERAT
fra møte #3 i Studenthovedstadens arbeidsgruppe

Dato: Onsdag 23.november 2011
Tidsrom: 14:00-15.43
Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika
Tilstede:
Leder i VT, Magnus Nystrand
Leder i SiOs hovedstyre, Fredrik Refsnes
Avtroppende formann i DNS, Karl Kristian Rådahl Kirchhoff
Påtroppende formann i DNS, Siriann Bekeng
Leder i Studentparlamentet ved HiOA, Liv-Kristin Korssjøen
Leder i Studentparlamentet ved UiO, Stain Skaalbones,
Observatør fra Studentforeningen ved BI, Mats Kirkebirkeland
Observatør fra Studentforeningen ved BI, Kaia Rosseland
Daglig leder i Barne- og ungdomsrådet i Oslo (BURO), Martin Nielsen
Forfall:
Forkortelser:
SH: Studenthovedstaden
SHA: Studenthovedstadens arbeidsgruppe
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

S AKSLISTE
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Godkjenning av referat og innkalling
Distribusjon av brosjyre i samarbeid med UngInfo
Studenthovedstaden og STUDiO
Styremøte Kunnskap Oslo 5. desember
Boksing i Studenthovedstaden
Orienteringer

S AK A ) G ODKJENNING AV REFERAT OG INNKALLING
Magnus innleder møtet og informerer om dagsorden.

S AK B ) D ISTRIBUSJON AV BROSJYRE I SAMARBEID MED U NG I NFO
Martin Nielsen fra Barne- og ungdomsrådet i Oslo (BURO) innleder saken. Martin orienterer om
informasjonstjenesten, UngInfo og forteller om de to publikasjoner ”Intro Oslo” og ”StreetWise” som kunne
være relevant for SH.
De siste årene har de samarbeidet med SH, og vil gjerne videreføre dette samarbeidet med den nye formen til
SH.
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Det ble diskutert SH sin rolle i dette prosjekt og hva SH kan og må gjøre. Det er enighet om at
distribusjonsmodellen er veldig viktig poeng i samarbeidet. Martin forteller at SH har vært viktig for
distribusjonen av publikasjonene og de er derved ved nytt samarbeid åpne for ulike distribusjonsmodeller som
SHA kunne har forslått. Representantene fra BI vil gjerne snakke med resten av SBIO før det beslutter om hva de
vil.
Der SH ikke har tatt med seg noe historikk fra den tidligere SH er det ikke belegg for at SH må ta på seg
dette.
Der er ikke enighet om at SH må være med i et sånt prosjekt av ulike årsaker, men hovedsakelig at
studentene allerede får veldig mye informasjon ved studiestart og dette blir en konkurrent til
studiestart.
Hvis SH samarbeider og dette skal distribueres på institusjonene må det ses på innholdet av
publikasjonene.
SHA er enige om at hvis SH skal samarbeide må UngInfo legge bort ambisjonene om å ramme andre
grupper enn studenter. Altså skal det inneholde mer studentrelatert informasjon og mindre
informasjon om shopping og byen og dermed kan SH tilbyde og distribuere dette.
Det ble bestemt at SHA vil bestemme en prosess for hvordan det skal forløpe og denne vil UngInfo bli
informert om så snart det er vedtatt. Dette vil være betingelsen for samarbeidet fra SH sin side.

S AK C ) S TUDENTHOVEDSTADEN OG STUD I O
Karl Kristian orienterer om forslaget til omorganisering av Studentfestivalen i Oslo.
Det ble diskutert de ulike fadderordningene og organisering av dem og muligheten for omorganisering av
studentfestivalen med tanke på dem. BI orienterer om fadderullan. Det en konsensus om fordelen med å
outsource slike ordninger til en evt. studentfestival med unntak av BI som mener det blir vanskelig å gi bort
fadderullan til SH, da fadderullan er veldig viktig for BI studenter. Det ble argumentert med at poenget er å ha
en festival i tillegg til de lokale fadderoppleggene, men med et styre som står for den overordnede
fadder/studestartsopplegget.
-

Det er enighet om at det er en del praktiske utfordringer.
Det kommer til å fungere som STUDiO, men skal ligge under SH
BI ønsker ikke å være med i utgangspunktet. De holder på det blir vanskelig å sammenkjøre
Fadderrullan da de har en del virksomheter som sponser deres prosjekter men det formål å nå ut til
økonomistudenter.
DNS forslår at det dannes en felles Studentfestival med UiO og HiOA. BI skal da ikke ha stemmerett i
saker vedr. Studentfestival.
Det forslås fra HS at de ulike personer som oppnevnes i STUDIO og fadderordninger blir tatt med på
råd i utviklingen av dette.
DNS forklarer at ambisjonen er slik at det bindes sammen i 2012. Der skal de uliker ordninger kjøres
sammen av det styret som skal velges.
HiOA påpeker at dette styret for studentfestfestivalen i tillegg skal være med å kontrollere og avhjelpe
de problemer der er med fadderordningene nå… hvor det ofte blir en fylle fest for fadderne.
VT påpeker at dette må være en profesjonell gruppe som kommer i styret og videre at det skal
overveies om dette er studentvelferd og evt. må tas op i VT. Til dette påpeker HS at det ikke er noen
semesteravgiftspenger som er satt av til dette.
DNS forslår at institusjonene støtter prosjekter økonomisk slik at de har en slags kontroll og får
eierskap til studentfestivalen.
DNS påpeker at det er viktig at SH kommer med en enighet om dette for at kunne får gjennomført det.
Det ble besluttet at et kvalifisert styre skal ta seg av Studentfestivalen.
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S AK D ) S TYREMØTE K UNNSKAP O SLO 5. DESEMBER
Magnus orienterer om saken.
-

Det er møte 5. desember.
SHA er enige om at i fremtiden må SHA møtene legges til etter at sakspapirene til møtene i Kunnskap
Olso har kommet så de kan gjennomgås på møtene.

S AK E ) B OKSING I S TUDENTHOVEDSTADEN
Karl Kristian orienterer om saken.
Det er snakk om en illegitim hemmelig boksekamp. 14. desember

S AK F ) O RIENTERINGER
Orienteringsrunde for SHA:
VT v/Magnus Nystrand orienterer
DNS v/Siriann Bekeng orienter
HS v/ Fredrik Refsnes
HiOA v/ Liv-Kristin Korssjøen
UiO v/Stain Skaalbones
BI v/ Mats Kirkebirkeland

I NFORMASJON
- Neste møte i studenthovedstadens arbeidsgruppe blir torsdag 5. januar.
- Det blir sendt ut styrepapirer fra Kunnskaps Oslo møte 5 desember
- Det blir overført midler til overs fra tidligere SH til VT sin konto i løpet av desember 2011. Dette beløper seg til
NOK 40 000.
Møtet hevet 15.43.
Referent: Sarah S. Sørensen

