RÅD FOR DE MINDRE
- Studenter i sentrum

REFERAT FRA RÅD FOR MINDRE

Dato: Onsdag 23. juni 2021
Møtetid: 16:00-18:00
Sted: Zoom:

https://uio.zoom.us/j/66346766110?pwd=QjVYSnVoNC9VWFhTLzltS1o4cmQyZz09

Til stede:
Jostein Bjerkeli fra MF Vitenskapelige Høyskole (MF)
Ole Helge Skavlan fra MF Vitenskapelige Høyskole (MF)
Vegard Tysseland fra MF Vitenskapelige Høyskole (MF)
Simon Omsland Zakariassen fra MF Vitenskapelige Høyskole (MF)
Guro Grimstad Karlsen fra Steinerhøyskolen
Are Utbjo fra NSKI
Wiktoria Marek fra Fagskolen Oslo
Eirik Knutsen fra Bjørknes Høyskole (BH)
Mariell Simone Mjøen fra Bjørknes Høyskole (BH)
Henriette Seim Samarbeidsansvarlig i Velferdtsinget i Oslo og Akershus (VT)
Stine Johannessen fra Hovedstyret (leder, SiO)

RÅD FOR DE MINDRE
- Studenter i sentrum

SAKSLISTE

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

Sak 2) Godkjenning av innkalling og referat
Godkjent.

Sak 3) Hva er Velferdstinget og kort orientering
-

Henriette holder en kort innføring om SiO og Velferdstinget med tanke på de
nyvalgte studentlederne.
Henriette og Didrik sitter i en gruppe som deler ut penger fra en KD-pott med
koronastøttemidler, men det er få fra de mindre som har søkt om penger.
For eksempel noen søkte om penger til gjennomføring av frokostseminar.
MF har søkt om penger til forskjellige prosjekter (back to campus bl.a.), både
sosialt og faglig.
Stine (styreleder i SiO, valgt av VT) forteller litt om SiOs Hovedstyre og SiO. 70 000
studenter ved 29 forskjellige institusjoner. Bredt tjenestespekter. Stine studerer
selv på HK.

Sak 4) Kort orienteringsrunde
Medlemmene orienterte kort:
- Ole Helge har siden sist vært på Karrieresenteret (Blindern).
- stemmer ikke at alt er tilrettelagt for de mindre institusjonene. På nettsiden kan
man booke time - men det lengste timen ser ikke ut til å være tilgjengelig for alle.

-

AU er i dialog med Karrieresenteret. og Karrieresenteret har mange gode kurs
som er åpne for alle.
Ønsker fremdeles studenthus i sentrum. SiO har lagt inn bud på SO23, men AU
har ikke fått tilbakemelding enda.

-

Sak 5) Forventningar til neste år
-

-

Henriette innleder. Hun startet dette rådet forrige høst for å få de mindre opp og
frem, og håper man vil fortsette med det.
Ole Helge håper møtene vil fortsette, men helst fysisk.
Jostein synes det er et godt fora fordi at man som VT-representant får et bredere
forståelsesgrunnlag for de man representerer.
Henriette har gjort seg en del erfaringer, og har overlappet dette til Didrik. Kan
man finne på en sosial samling uten selve møtet? Man var kanskje 15 personer
tilstede på det første møtet (som var fysisk) - og det er målet!
Guro håper på fysiske møter til høsten.
Ole synes det var trivelig at Henriette kom på besøk i fjor, og håper Didrik
kommer på besøk til høsten.

Sak 6) Fadderuke

-

AU har tatt opp å lage en felles foreningsuke i sentrum slik at alle kan få se alle
åpne studenter.
SiO har sagt at det er litt sent å organisere det nå, men de er veldig intressert i å
arrangere en felles foreningsuke i 2022.
På sio.no kan man finne mange studentforeninger.
BI foreningene skal også være åpne for alle studenter.
Når har de forskjellige skolene fadderuker? MF har fra 16.-22- august.
Bjørknes har 31. august - 5. september.
Kan noen avtale å møtes i Frognerparken for å spille kubb for eksempel?

Sak 7) Eventuelt

-

Stine fra Hovedstyret svarer på mail.
“Aktiv i Velferdstinget” heter facebookgruppa til VT. Meld dere gjerne inn!
Henriette har fått gave fra de mindre på sommerfesten. Og representantene for
de mindre fikk pris for å være mest aktive!

Møteslutt klokken 16:48

