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SAK A) Orienteringsrunde 

VT: studenthus og planlegging av overlapp opptar mest tid nå. For å sikre den organisatoriske hukommelsen bedre arbeider vi 

med individuelle og felles overlappsnotater. Valgmøte 22 mai, så mye tid går med til sakspapirer og forberedelser. Vi er tidvis 

halvert på kontoret, så det påvirker arbeidskapasiteten. Gode kandidater til AU. Trenger flere kandidater til varaplassene i KS.  

 

SiO: Et styremøte siden sist. Kø hos SiO Helse: inntaktssamtale innen en uke og jobber med å få ned ventetiden på psykisk 

helse slik at man kommer til første samtale litt raskere (nå nærmere 2 mnd). Det arbeides med karrieredagene på UiO: jobber 

med å få inn flere foreninger. SiO foreninger er involvert. Igangsatt prosjekt – bo med venn i dublett. Begynt å selge øl på 

utvalgte spisesteder på UiO. Får se om det har noen effekt på trivsel. Boligmarkedet for studenter er i vekst om dagen. God 

dekningsgrad i bolig per dags. Flere private utbyggingsprosjekter om dagen (Thon bl.a.). Studenthus var på agendaen for første 

gang og interessen er stor for prosjektet.  

 

DNS: medlemsmøte neste onsdag. Alle SiO studenter og DNS medlemmer har stemmerett. Innført studentpriser i baren. Tar 

vekk medlemspriser på øl.  

 

NiH: Arbeider mye med kvalitetssystemet. Har hatt NOKUT på besøk. Landsmøte NSO. Beredskapssystem for studentene.  

 

OsloMet: Gjennomførte valgmøte sist helg. NSO landsmøte tok en del tid. Faglige ting: ny utdanningsstrategi. Jeanett blir ny 

VT kontaktperson.  

 

MF: Har hatt allmøte og gjennomført valg til studentrådet. Andre arrangementer: Semesterfest og Forskningsglimt (Forelesere 

på huset som presenterer hva de jobber med på 7 minutter.) Popcorn og glede.  
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SAK B) Goodify  

Johan Shutz og Kristian Helgen presenterte bakgrunnen for Goodify og hva det er. De fortalte om andre samarbeidspartnere, 

som Blindeforbundet og Frelsesarmeen. Som beskrevet i innkallingen er Goodify et ideelt aksjeselskap. Det tas ikke ut utbytte 

og ideen baserer seg på å bidra til litt mer godhet. Ideen er ikke å erstatte frivilligheten, men å tilrettelegge for at det er enkelt 

å bidra litt der man kan uten å nødvendigvis måtte forplikte seg noe særlig. Goodify har et todelt mål; 1) utvikle en app hvor 

du kan registrere et behov du har eller registrere deg som hjelper; 2) bidra til bevissthet rundt hverdaggodhet ved kjennskap og 

omtale av plattformen. Det foregår i disse dager testing av en pilot i Bergen.  

 

Bakgrunnen for å ta kontakt med Velferdstinget/Studenthovedstaden var å komme i kontakt med studenter. Både for å få 

respons på prosjektet, men også for å kunne bidra til å formulere noen behov som er relevant for studentmassen. Hva ville 

studenter gått inn og bedt om hjelp til? Saken settes opp som diskusjonssak på SH møte i juni: topp 5 behov blant studenter og 

eventuelle kampanjeideer? 

 

SHs medlemmer ga noen innspill, deriblant; hjelp til tekniske/praktiske ting, studybudy, foreninger kan få hjelp av hverandre, 

hjelp til inn/utflytt, ny i byen. Studenthovedstadens medlemmer er enige om at Goodify må oppfylle behov som dagens 

frivillighet, institusjoner eller offentlige etater/tjenester ikke dekker og skal ikke overta denne rollen. Muligheten for kampanje 

og videoer i sammenheng med studiestart løftes. Kanskje bør SiO på banen i denne sammenheng.  

 

 

SAK C) Sakspapirer Kunnskap Oslo  

 

Sak trukket: Styremøte i kunnskap Oslo utgår i mai. Neste møte: 14. Juni.  
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