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Leder av VT, Kaia Marie Rosseland
Formann for DNS, Martin Tveten
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Kulturstyreleder, Sigrid Mæhle
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Leder av studentrådet ved PHS, Geir Brevik
Representant for de mindre institusjonene, Niklas Myklebost (NITH)
Representant for de mindre institusjonene, Elin Johansson (RSH)
Nestleder i SiOs hovedstyre, Tone Vesterhus
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Referent:
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Møterom, 2. etasje, Villa Eika
Administrasjonssekretær, Suzanne Sagli

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
NIH: Norges Idrettshøgskole

Saksliste
SAK
SAK
SAK
SAK

A) Orienteringsrunde - alle gir en status
B) Finansiering av studentdemokratier
C) Valg av studentrepresentanter til KO 2015
D) Eventuelt
- Representanter i SHA våren 2015
- Årsrapport for 2014
- Første møte i SHA 2015

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
CK: Campus Kristiania
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SAK A) Orienteringsrunde
Kaia orienterer. Forteller litt om SHA til varaene. VT har hatt valg av nytt arbeidsutvalg og andre verv. Tone ble
HS-leder. VT har også arrangert julebord og ViN-samling. Siste konsernlunsj forrige uke. Snakket med SiO om
budsjetttildelingene.
Marianne orienterer. Veldig god respons på julekampanjen. Frokostmøte om ensomhet blant studenter.
Julefilmaften ble avholdt på Villa Eika. Har vært på Radio Nova og snakket om studentpolitikk-året, sammen
med Caspar og Tord. Kvinnelig-leder-samling i NSO.
Sigrid orienterer. Hun er selv påtroppende VT-leder, og ny Kulturstyreleder er Svein Tømmerdal.
Munir orienterer. Har vært i kontakt med NSO, og hatt innbyrdes møter på CK. Vil gjerne være en med på
landsmøtet.
Karine orienterer. Jobber med å få studentene på NIH ut av bobla. Gjort hyggelige juleting for studentene.
Arbeidslivsdag i februar, med bl.a. tidligere studenter. Debatt om kroppspress kommer!
Martin orienterer. Vedtatt ny organisasjonsstruktur som skal implementeres neste år. De har også satt ned en
komite som skal se på andre muligheter for lokaler til DNS. Overlappstur til helgen.
Daniel orienterer. Overlapp, og jobber med driftsmodell på kroen til SBiO.
Tord orienterer. Rolig periode på HiOA, mye planlegging av neste år.

Vedtak:
Orienteringene ble tatt til etterretning.

SAK B) Finansiering av studentdemokratier
Tord orienterer. Tildelingsordningen – VT får penger fra skolene – studentrådene må søke penger fra VT. Tord
føler at det brukes for mye tid og ressurser på dagens ordning.
Kaia forklarer hvorfor denne modellen ble valgt i sin tid. VT har dette på handlingsplanen, og det er viktig å
opprettholde VTs betydning.
Tord mener forutsetningene for god drift av SP- HiOA blir vanskeligere på grunn av uforutsigbarhet.
Martin stiller spørsmål om man heller skal velge hvor mye man (hvert enkelt studiested) vil gi til VT-potten?
Marianne forteller om fordelingen av midler. Har ikke lyst eller mulighet til å trekke seg ut av
tildelingsordningen. UiO fullfinansierer ikke SP-UiO.
Kaia forteller at ikke alle skoler betaler inn det de skal, og at institusjonene ikke er skriftlig pålagt.
Tord er fornøyd med utfallet av årets tildelingsmøte, men også redd for at små endringer kunne ødelegge hele
budsjettet. Mener det skaper dårlig stemning i studentparlamentet.
Marianne påpeker at pengene som går til VT går til KS også, så det er vanskelig å se om pengene fra for
eksempel UiO til VT ville gått helt til SP-UiO. Vil UiO betale for SP dersom de ikke skal gi penger til VT?
Burde det signaliseres bedre at UiO gir VT kontor gjennom fristasjonsavtalen?
Munir vil gjerne ha mer om denne saken senere. Etterlyser mer bakgrunnsstoff og informasjon.
Kaia anbefaler at noen fra Si O blir involvert i denne saken på et kommende møte.
Tord, Sigrid og Marianne skriver notater om hvordan store/små studentdemokratier er finansiert.
Vedtak:
Debatten er tatt til orientering.
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SAK C) Valg av studentrepresentanter til Kunnskap Oslo 2015
Kaia orienterer.
Sigrid, påtroppende VT-leder, har lyst til å stille.
Andreas, påtroppende DNS formann, har lyst til å stille.
Marianne stiller som vara.
Vedtak:
Kandidatene ble valgt ved akklamasjon.

SAK D)Eventuelt
SHA vår 2015
Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud
Leder i hovedstyret for SiO, Tone Vesterhus
Formann for DNS, Andreas Slørdahl
Leder i SP-UiO, Marianne Andenæs
Leder i SP-HiOA, Tord Øverland
Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBIO, Daniel Faldmo
Leder av Studentrådet ved PHS, Even Bentz Sollie
Leder av Studentunionen ved Campus Kristiania, Munir Jaber
Representant fra Westerdals Høyskole
Leder av Studentstyret ved NIH, Cecilie Kappelslåen
Rudolf Steinerhøyskolen, Elin Johansson
Sekretæren skriver årsrapport for 2014 som skal sendes inn til KO.
Strategien er vedtatt med forandringer, og kan leses i sin helhet i årsrapporten.

Første møte i SHA 2015:
Første møte pleier å være i februar, men burde vi legge det den 14. januar? På grunn av at møtet som skulle
vært i morgen ble flyttet til januar. Enighet om dette.
Veldig viktig med god overlapp mellom KO-representantene. KO ønsker at SHA skal orientere om studiestart
2014 på januar-møtet.

Forslag fra Munir til strategien, om helse. Skal man jobbe for å utvide tilbudet til kommunens helsestasjoner?
Kaia og Tord mener at det er en sak for VT også, så det utsettes til et annet møte.

Vedtak:
Strategien er endelig vedtatt.
Første møte i 2015 blir avholdt 14.01.15.

Møtet hevet 18.35
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