RÅD FOR DE MINDRE
- Studenter i sentrum

REFERAT FRA RÅD FOR DE MINDRE

Dato: Onsdag 19. mai 2021
Møtetid: 16:00-17:30
Sted: Digitalt på Zoom:
https://uio.zoom.us/j/65870507537

Til stede:
Jostein Bjerkeli fra MF Vitenskapelige Høyskole
Ole Helge Skavlan fra MF Vitenskapelige Høyskole
Eirik Knutsen fra Bjørknes Høyskole
Vegard Michaelsen fra Norsk fagskole for lokomotivførere
Christophe K. Boulmer fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO)
Henriette Seim, samarbeidsansvarlig i Velferdstinget
Suzanne Sagli, referent fra Velferdstinget

SAKSLISTE

Sak 1) Valg av møteleder og referent
a. Godkjent møteleder: Henriette Seim
b. Godkjent referent: Suzanne Sagli

Sak 2) Godkjenning av innkalling og referat
Godkjent. Referat er lagt ut på studentvelferd.no

Sak 3) Kort orientering fra Velferdstinget
●
●
●
●

Henriette orienterer om VT og SiO, og tanken bak Råd for de mindre og hvordan det kan
brukes som samarbeidsforum.
SiO var med i budrunden om SO32, som skulle bli studenthus i sentrum, men tapte
dessverre.
KD har bevilget penger til SiO, og Henriette er med i gruppa som bevilger ut penger. Det
finnes en nettside hvor man kan søke om midler og Henriette skal sende ut mail om det.
Det er valg i VT nå, der bla AU skal byttes ut. Det er fremdeles mulig å stille til valg, og
Henriette har delt link. Kan gjerne deles på institusjonene!

Sak 4) Kort orienteringsrunde
Henriette ber deltakerne oppsummere litt hva som har skjedd i det siste:
Ole Helge:
●

Har hatt valg – ny leder. Vil ta nyvalgt med på neste møte.

●

Eksamen på MF.

●

Skal stå på stand for å vise rettigheter rundt eksamen. Jobber for at karrieresenteret skal
komme på besøk på MF.

●

Har søkt om KD-midler til lønnede prosjektstillinger. Kan søke om penger til stand også.

Christophe:
●

Nyvalgt. Har fått beskjed om å organisere valget i tidligere til neste år.

●

Planlegger semesterstart, men mye må gjøres før skolen tar ferie. Usikkert om man får
bruke lokalene med tanke på smittevern. Planlegger likevel noe sosialt og faglig til høsten
som for eksempel utstilling og studentbar. Henriette opplyser om at studentrådet kan bli
en SiO registrert forening og da kan man søke om midler til det meste. KD-midlene må
brukes opp innen 2021, men kan brukes til alle mulige lavterskel arrangementer.
Henriette kan hjelpe til å registrere ol.

Eirik:
●

Foreningskampanje kom i gang etter jul, så nå har det blitt en del foreninger som har
søkt om penger.

●

Nå har man satt i gang valg, og skal få studentlivskoordinator.

Vegard:
●

Jobber med gjenåpning av skolen. Må ha praktisk undervisning!

●

Blir ikke noe særlig ut av semesterstart, fordi mange er ute i praksis allerede. Har fått en
plan for gjenåpning av kommunen.

Sak 5) Studiestart
●

Henriette orienterer om at man egentlig skulle hatt et møte med SiO om
studiestart/faddervakt i dag, men det har blitt utsatt. Faddervakt har hatt base på
Spikersuppa og Youngstorget, og bl.a. ordfører Marianne Borgen har vært med å gå. Blir
kanskje en faddervakt-telefon i år!

●

Henriette har foreslått et opplegg for foreningsfadder/foreningstinder.

●

Foreningsukene på UiO og OsloMet er åpne for alle, men ikke lett å få det med seg, så
det har blitt foreslått at man har en foreningsdag i sentrum. Alle synes det høres ut som
en god ide.

●

Kanskje de mindre institusjonene kunne hatt noe felles opplegg i fadderuka? Erfaringen
er at det har vært vanskelig å få til tidligere. Men kanskje det går an å finne på noe til
neste høst? MFs fadderstyre skal settes sammen nå.

●

Henriette kan sende det videre til neste samarbeidsansvarlig at for eksempel de mindre
kan leie Chateau Neuf sammen! Skal sette opp et droodle-møte.

Sak 6) Val av nye studentråd
Alle blir bedt om å videreformidle kontakt til nyvalgte studentledere, og gjerne møte opp
sammen på neste råd for de mindre.

Sak 7) Studentmelding
Studentene ønsker mer fokus på det sosiale fremfor det faglige. Råd for de mindre fremmer
ønsker om:

●

Studenthus

●

Studentrabatt for alle på kollektivtrafikk.

Sak 8) Eventuelt

●

Dato for neste, og semesterets siste, møte er 23. juni – ta med arvtagere! Det blir
møtemat.

●

Vårvalgmøte i VT 2. juni - følg gjerne med! Mange spennende verv å stille til.

Møteslutt klokken 16.58

