STUDENTHOVEDSTADEN
- Studenter i sentrum

REFERAT
fra møte #2 i Studenthovedstadens arbeidsgruppe

Dato: Onsdag 26. september 2011
Tidsrom: 14:07-15.15
Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika
Tilstede:
Leder i Velferdstinget i Oslo & Akershus, Magnus Nystrand
Avtroppende formann i Det Norske Studentersamfund, Karl Kristian Rådahl Kirchhoff
Observatør fra Det Norske Studentersamfund, Siriann Bekeng (Påtroppende formann for DNS)
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
Forfall:

Leder i SiOs hovedstyre, Fredrik Refsnes

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

Orientering fra Kunnskap Oslo
Ansettelse av sekretær
Felles studiestartsordning
Politikeravtale/kravliste
Semesterstartsarrangement januar

S AK A ) O RIENTERING FRA K UNNSKAP O SLO
Liv-Kristin Korssjøen orienterte om saker som ble behandlet ved møtet.
- Det ble valg nytt styre.
- Det ble diskutert ny logo til Kunnskap Oslo.
- Nettsiden til Kunnskap Oslo ble diskutert og hvordan Kunnskap Oslo skal profileres
Videre orienterer Liv-Kristin om ulike aktuelle og relevante saker hos kunnskap Oslo
- Kunnskap Oslo skal arrangere Internasjonalt Forum 18. november
- Utlysning av forsknings-stipender/premier på i alt NOK 200 000
Magnus Nystrand supplerte orienteringen.
Det ble diskutert om Kunnskap Oslo sine tiltak og det er mindre bekymring for deres profilering vil gjøre at de
faller sammen med Studenthovedstaden (SH).
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S AK B ) A NSETTELSE AV SEKRETÆR
Magnus Nystrand orienterte.
Magnus forslår Velferdstinget sin organisasjonskonsulent, Sarah Sørensen. Dette er betinget av at medlemmer
av SH skal føle at hun også er deres organisasjonskonsulent og kan benytte den tid og ressurser hun har til
rådighet som SH organisasjonskonsulent. Det settes i utgangpunkt en dag i uken til SH arbeide.
Sarah Sørensen er inntil videre ansatt som SH organisasjonskonsulent. Stillingen vil tas opp til evaluering neste
år og det vurderes om det fungerer.

S AK C ) F ELLES STUDIESTARTSORDNING
Karl Kristian Rådahl Kirchhoff orienterte.
- Forslaget er at STUDiO blir underlagt SH
- Som mulig ordning kan SH velge en STUDiO leder som konstituerer eget styre
- Poenget med forslaget er å samarbeide
- Det er fordeler og ulemper som presentert i sakspapirene
- Det vil være mer arbeide men også mere gevinst og nå med en organisasjonskonsulenten kan vi utnytte disse
ressursene
- SH kan finne en måte å avholde studiestart festival som ikke blir så økonomisk belastende for studentene.
- SH kan stå for å lage en festival hvert år
Forslaget ble diskutert.
- Det er positiv innstilling til festival i Oslo men det uttrykkes bekymring for at det blir for mye jobb for SH. I det
at SH prosjekt kan hende blir nedprioritert og det er problematisk om det er mye ansvar forbundet med det.
- Det er enighet om at det er en fordel å koordinere studiestart arrangementer men det er også mye ulike
tradisjoner som bør ivaretas som f.eks. Fadderullan på BI.
- HiOA sliter med studiestartarrangementer og er positivt innstilt på felles arrangementer, konserter og slik.
- Det forslås at SH starter i det små med moderate ambisjoner allerede i 2012 og der fra arbeider seg opp. I
stedet for å vente med å sette noe stort i verk i 2013.
- Det forslås hvis SH er blitt større om et år og har et stort ansvarsområde, at organiseringen av SH og
organisasjonskonsulentstillingen revurderes tilsvarende ambisjonsnivået.
- Det var enighet om at det er en fantastisk profileringsmulighet.
- Det ble forslått at Karl Kristian vender tilbake etter DNS styrermøte med et konkret forslag SH kan handle på.
- SH skal få utarbeidet en god organisasjonsstruktur og finne en balanse mellom styrergruppe og
organisasjonskonsulenten.

S AK D ) P OLITIKERAVTALE / KRAVLISTE
Magnus Nystrand orienterte.
- Det er blitt konstituert et nytt byråd
- SH kunne antakeligvis ta utgangspunkt i Tronheim sin modell, som var en kontrakt politikkene skrev under på.
SH får nok ikke mulighet for å lage en sånn kontrakt med kan det lages en kravliste som de skal forholde sig til
- Saker som skal på listen er saker som prioritering av studentbarnehage og Bjørvika studentboliger etc.
- Det skal settes opp et arrangement hvor denne kravliste presenteres. Og til det skal SH få en masse studenter
til å delta under presentasjonen.
Det ble diskutert hvilke saker SH skulle ha med på en slik kravliste. Det var enighet om at velferdssaker er
viktige å ha med. Det kan kunne være saker som henvender seg til kommunens ansvarsområde og derved faller
“senter i sentrum” utifra det området. DNS forslår at skjenkebevillinger kommer med på listen.
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S AK E ) S EMESTERSTARTSARRANGEMENT JANUAR
Det blir orientert om ulike semesterstarts arrangement på institusjonene av Liv-Kristin, Karl-Kristian og Stian.
Det ble diskutert.
- DNS vil at flere studenter i Oslo skal komme på sine arrangementer, og ikke bare studenter fra Blindern
- BI har kun semesterstart på høsten
- Det påpekes at ambisjoner ikke må settes for høyt for et arrangement i januar for ellers blir det ikke ferdig i
tide
- Det bør fokuseres i merverdien ved et sådant arrangement
- Det blir for studentdemokratiene
- VT skal ikke være med i det arrangementet

I NFORMASJON
- Det sendes ut mail vedr de saker på kravliste og mer orientering fra møtet i Kunnskap Oslo.
- Neste møte i studenthovedstadens arbeidsgruppe blir onsdag 23. november kl. 14:00.
Møtet hevet 15.15.

Referent: Sarah S. Sørensen

