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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
UiO: Universitet i Oslo
BI: Handelshøyskolen BI

Saksliste
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A) Orienteringsrunde - alle gir en status
B) Orientering fra leder av Velferdstingets Kulturstyre
C) Suppleringsvalg: vara til 2. styreplass til Kunnskap Oslo
D) Eventuelt

NIH: Norges Idrettshøgskole
PHS: Politihøgskolen
NITH: Norges informasjonsteknologiske høgskole
RSH: Rudolf Steinerhøyskolen
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) Orienteringsrunde
Kaia innledet med en orientering om hva Studenthovedstaden (SH) er og oppsumer e hva SH har arbeidet med.
Sarah supplerte. Kaia orienterte videre om årsmøte i Kunnskap Oslo før sommeren.
Caspar fra BI orienterte om følgende:
De har generalforsamling på torsdag. Relase movie på youtube. BI har fått status som en “trippel-akkreditert”
handelshøyskole.
Martin fra DNS har intet nytt siden sist
Marianne fra SP-UiO orienterte om følgende:
Konstituerende møte i morgen og det velges nytt AU. Prorektor trekker seg.
Niklas fra NITH orienterte om følgende:
Sammenslåeingen av Westerdal, NITH og NISS.
Tord fra SP-HiOA orienterte om følgende:
Høyskole styremøte. Tilstandsrapport. God på kvantitet, men ikke kvalitet. Kunnskapskonferanse i dag på
HiOA.
Kaia fra VT orienterte om følgende:
Velferdstingsmøte. Diskusjon på læremidler. Valg på styremedlemmer til Universitas og Radio Nova. Men må
ha endnu et valg til Radio Nova på møte møte, det var en plass til overs. ViN samling. Møte med Ruter.

Vedtak:
Orienteringene ble tatt til etterretning.

SAK B) Orientering fra leder av Velferdstingets Kulturstyre
Kulturstyrets fordelinger til Studiestart 2014
DNS + DNS-foreninger: 46.000
HiOA: 85.000
(10.000 til Produktdesign studiested Kjeller)
UIO: 34.000
UKA på Blindern: 10.000
Studentersamfunnet NITH: 3000
Fadderuka på MF: 10.000
Studiestart i Oslo: 40.000 (inkludert 10.000 i oppstart)
TOTALSUM 228.000
I tillegg til disse bevilgningene er det flere foreninger som er blitt tildelt midler i driftstøtte for å implemen tere
studiestartsarrangementer i sin driftssøknad.
Kulturstyret ser at det er en ekstrem variasjon om hva det søkes bevilgning til, og hvor fo reningene hører til. I år
har vi hatt en satsning på HiOA som også synliggjøres i totalsu mmen foreningene d er er blitt bevilget. Vi håper
og tror at denne veksten vil fortsette i årene som kommer, da det nå er mange nye foreninger på studiestedet.
Det er lite fokus på internasjonale studenter i studiestartsøknadene.
Det var veldig mange prosjektstøtte-søknader d enne runden. Kultu rstyret ønsker at foreningen e skal strebe mot
å implementere planene sine rundt studiestart i sine d riftssøknader. I fremtiden vil det være best at tilskuddet
faller inn under driftsstøttekategorien slik at vi sikrer fo rutsigba rhet for fo reninger og studenter, men også for å
sikre at selve prosjektstøttekategorien slik den er men t har en selvstendig hensikt. Det vil da også være lettere i
forhold til videreføring av studentforeninger, der de so m overta r driften av dem få r en god oversikt over hva det
innebærer å drifte en forening, både av arbeid og økonomisk.

STUDENTHOVEDSTADEN
- Studenter i sentrum
Nivået på den totale tildelingen er langt fra fo rsvarlig med henblikk både til tidlig ere tildelinger gitt færre
studenter og den økte semesteravgiften. Vi har vært nødt til å holde en stram linje i
tildelingsrunden. Ellers vil vi understreke viktigheten av felles arrangementer på Studentersa mfundet ettersom
det er (og bør være) en ambisjon for et slikt prosjekt å skape mer fellesskap mellom studenter i Oslo (og
Akershus). Hos DNS finner vi det klareste eksemp elet på foreninger so m trenger fo rutsigbarh et, som vi ha r ment
det etter våre tild elingskriterier. Dette er også noe so m vil gå utover nye og mind re fo reninger, ford i Kulturstyret
må sitte og “fo rutsi” deres “verdi” under semestersta rt. Dette er mye ansvar for Kultu rstyret, og er det d er
ansvaret for hva som er gode/mindre gode arrangementer bør ligge?
Kulturstyret er in teressert i hva Studenthovedstaden mener o m den nye ordningen d er det ikke er noen som har
overordnet ansvar for studiestart. Studiestart i Oslo ble bevilget full pott fo r sitt arbeid med å promo tere
arrangementer over alle studiesteder. Det er viktig at a rbeidet der blir evaluert for å vite om det er riktig vei å
følge videre. Studiestart i Oslo bør være et sama rbeid (ogbestå av) folk fra de største institusjonene, slik a t man
får nærhet til den enkelte.
Men hvem sitter med ansvaret for å opprette dette?

SHA diskuterer orienteringen, spesielt med tanke på fordelingen av penger mellom instutisjonene og om noen
har overordnet ansvar for s tudiestart.
Martin orienter er om hvordan det gikk med semesterstart og katalogen. Det virker som om semesterstart har
gått veldig bra, men man venter på regnskapet. 3000 personer møtte opp på studentfesten på lørdag.
Katalogen var en meget rimelig løsning, Christian Strandenæs kan fortelle mer.
Vedtak: Orienteringene ble tatt til etterretning.

SAK C) Suppleringsvalg: vara til 2. styreplass til Kunnskap Oslo
Kaia orienterte om KO. SHA diskuterte hva det har å si hvem som er representert i KO og hva slags
spørsmål/saker som behandles på møtene.
Hva skal SHA brukes til? Det blir foreslått at alle kommer med forslag til emner/saker der SHA vil være et
gunstig samarbeidssted.

Vedtak:
Marianne Andenæs ble valgt til vara for Kaia Marie Rosseland
Alle kommer med to forslag til emne til neste møte. To saker det er relevant for SHA å diskutere.

SAK D )Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

Møtet hevet 18.30
Referent: Sarah S. Sørensen

I NF OR MAS JON
Resten av høsten SHA møter



Onsdag 24. september kl 17-19
Onsdag 8. oktober kl 17-19
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Tirsdag 11. november kl 17-19
Tirsdag 2. desember kl 17-19

