STUDENTHOVEDSTADEN
- Studenter i sentrum

REFERAT
fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe
Tilstede:

Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein
Leder i SiOs hovedstyre, Marianne H. Rustberggard
Formann i DNS, Siriann Bekeng
Leder i SP-UiO, Morten Bakke Kristoffersen
Leder i SP-HiOA, Tuva Aune Wettland
Avtroppende politikk- og samarbeidsansvarlig i SBiO, Mats Kirkebirkeland
Påtroppende politikk- og samarbeidsansvarlig i SBiO, Kaia Rosseland

Forfall:
Dato:
Møtetid :
Sted:
Referent:

Onsdag 28.november 2012
17:06-19:00
Møterom, 1. etasje, Villa Eika
Sarah Sørensen, sekretær i Studenthovedstaden

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

S AKSLISTE
SAK A) Orienteringsrunde - alle gir en status
SAK B) Arbeidsgruppen for vertsprogram
SAK C) Seminaret
Birgit innledete møtet med orientering om dagsorden.

UiO: Universitet i Oslo
BI: Handelshøyskolen BI
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) O RIENTERINGSRUNDE - ALLE GIR EN STATUS

Birgit, Mats, Siriann, Kaia, Morten, Tuva og Marianne orienterte.
Vedtak:
Orienteringene ble tatt til etterretning.

SAK C) S EMINARET

Tuva orienterte om seminaret og utkast som har blitt sendt til Oslo Kommune som sakspapirer til neste møte i
Kunnskap Oslo.
SHA diskuterte utkastet.
Tuva bemerker at man kan fremme endringsforslag om emner hvis det passer bedre med andre emner.
Morten forslår man tar opp bolig i kombinasjon med hjerneflukt. Hvor hjerneflukt er en konsekvens av bolig
forholdene.
Marianne bemerker at hjerneflukt er pisken og gulroten er tilslutning, hvis man ser på de som velger ikke å lese
i Oslo på grunn av leie prisene.
Tuva foreslår at flere som innleder sakene, for eksempel HS leder og en økonom. Slik at man kan får et faglig
syn på konsekvensen av utviklingen som er nå.
Siriann påpeker det er viktig man legger grunnlaget for diskusjonene så den ikke dreier vek fra saken.
Vedtak:
Debatt og orientering tatt til etterretning.

SAK B) A RBEIDSGRUPPEN FOR VERTSPROGRAM

Birgit orienterte om saken.
SHA diskutert hvem som burde sitte i den arbeidsgruppe.
Birgit foreslår leder av VT og SHA er enige.
Siriann foreslår formann for DNS som representant for det sosiale og SHA er enige.
Påtroppende formann for DNS, Silje Christine Andersen er valgt til arbeidsgruppen.
Kommende leder for VT for 2013 er valgt til arbeidsgruppen. VT leder for 2013 velges mandag 3. desember.
Vedtak:
Formann for DNS og leder for VT skal sitte i arbeidsgruppen for vertsprogram.

SAK D) E VENTUELT

Som eventuelt orienterte Tuva om at bygget til HiOA er utsatt til mars og de konsekvenser det har for skolen.
SHA talte om avviklingen av SHNAS på BI og planen om en evt. erstatning til det.
SHA talte om STUDiO og fadderordninger på de ulike institusjoner. En SHOT-undersøkelse har vist at det er en
positiv sammen mellom trivsel og om studentene har deltatt i fadderordningene. Det ble diskutert hvordan
man kunne få flere studenter til å delta i fadderoppleggene på skolene.
SHA taler om å få samlet de som er fadderansvarlig på de ulike institusjoner og man kunne organisere sparing
og at man deler erfaringer mellom fadderansvarlig.
Videre forslår Morten man lager et «fadder-møte» i januar.
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Vedtak:
Til neste møte i SHA (onsdag 5. desember) skal hver institusjon ta med fadderansvarlig.
Det skal fremover organiseres møter via SH mellom fadderansvarlige på skolene så de kan utveksle erfaringer
og evt. lage fellesopplegg i samarbeid med STUDiO. Første møte blir i januar.
Møtet hevet 19.00
Referent: Sarah S. Sørensen
28. november 2012

I NFORMASJON
Neste og siste møte i året, onsdag 5. desember, blir overlappsmøte med ny formann i DNS, ny leder i VT, ny
leder i SiOs hovedstyrer og ny politikk- og samarbeidsansvarlig i SBiO. Fadderansvarlige på institusjonen og ny
STUDiO inviteres. Det serveres mat etterpå.
Det blir et «faddermøte» i januar. Dato kommer senere.

