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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
SAK
SAK
SAK
SAK
SAK

A) Orienteringsrunde - alle gir en status
B) Innkomne forslag til saker/emner
C) Invitere studenter fra ESN/ISU
D) Formøte til KO
E) 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
Tord orienterer. På HiOA har septemberdagene blitt gjennomført, og de ble arrangert sammen med
internasjonalt kontor. Første parlamentsmøte har blitt avholdt og det var seminar i helgen. Mer kursing enn
vanlig, og det ble godt mottatt av representantene.
Kaia orienterer. Hatt et VT-møte siden sist. SHoT-undersøkelsen har blitt lansert. VT-AU jobber for tiden med
tildelingsmøtet. Nytt av i år er at OSI søker som kulturinstitusjon, og vil søke penger av VT.
Caspar orienterer. SBIO har hatt åpen dag på BI. Nordic forum, et møtested for handelshøyskoler i Skandinavia,
har blitt avholdt. Meget interessant å være med på, kanskje noe for andre institusjoner å prøve seg på.
Sigrid orienterer. KS har fått ny søknadsgenerator. Mange dårlige søknader fra foreningene, skaper ekstra
arbeid. KS har sendt søknad til VT. Håper at SHA kan hjelpe til å få større bredde i KS, det er UiO-tungt der for
tiden.
Runar orienterer. Hatt handlingsplansseminar. Ny og omfattende handlingsplan. Første ordinære møte denne
uken der parlamentet bl.a. skal ta opp bruk av niquab. Det har også vært universitetsstyremøte.
Martin orienterer. DNS har hatt et internt fokus for tiden fordi de omorganiserer. Skal skrive nye avtaler med
universitetet for bruk av bygget. Ansatt ny dagligleder i DNS.

Vedtak:
Orienteringene ble tatt til etterretning.

SAK B) Innkomne forslag til saker/emner
Innkomne forslag:
1.

Foreningslederkonferansen

2.

Felles kronikk om SHoT-undersøkelsen

3.

Kulturtilbud for studentene (egen studentkulturkort med rabatter f.eks)

4.

Felles mediautspill/kronikk o m stud entenes/studentdemokra tienes felles ønsker for Oslo so m by (i
anledning kommunevalg). Bolig, sykkelveier, kollektivtilbud osv.

5.

Hvordan kan vi knytte bedre kontakt med arbeids - og næringslivet (innovasjon, karrieresenter og dage r,
praksis etc.).

6.

Student involvering i forskning og utviklingsarbeid. (hvordan få det til, indikatorer, hvorfor er det bra)

7.

Hvordan knytte studentsamfunnene mer sammen og skape en bedre studentby. Det handler jo da
hovedsakelig om at man skal prøve å koordinere mer av arrangementene sa mmen for eksempel, ha
felles studiestart. Målet burde være å skape et likere og et mer transpa rent studentmiljø. Og også
knytte det opp mot punktet nedenfor. At UiO fo r eksemp el inviterer BI studenter til a rrangementer som
kan være interessante for business studenter.

8.

Hvordan jobbe for å rive ned "murene" mello m de forskjellige skolene i Oslo? Hva skal til for at for
eksempel fo rskningsmiljøet på UiO kan knyttes opp mot for eksempel økonomi stud enter på BI? Knytte
kunnskapen sammen er mitt overordnede mål.

9.

Organisering av Fo reningslederkonferansen og andre fellesaktiviteter for student -Oslo. Hvilke type
aktiviteter er det naturlig at ligger direkte under Studenthovedstad en og ikke? Er
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Foreningslederkonferansen de neste åren e greit? Hva med Studiestart i Oslo -prosjektet? Hva med en
enda større festival?
10. På Kunnskap Oslos hjemmeside stå r det kort o m Studenthovedstaden : "Studenthovedstaden skal:
utarbeide felles mål, prosjekter og praktiske tiltak, være koordineringsarena mellom i) studentledere i
Oslo ii) studentledere og Oslo kommune iii) studentledere og Kunnskap Oslo". Kunne det ikke vært en
god idé å utarbeide noen slike felles mål, typ femå rig strategi, so m legger noen føringer for hva
Studenthovedstaden skal gjøre? Det kan nok være vanskelig å gjøre den bindende over fem år,
etterso m alle medlemmene hyppig byttes ut, men da ligger det i hvert fall noe mer til grunn. Hvert
semester kan man gå igjennom målene for nye medlemmer, også kan man komme med
endringsforslag til neste møte igjen.

Kaia orienterer. Det har kommet inn flere gode forslag. Kan man bruke forslagene som mål for arbeidet?
Kaia foreslår å knytte målsetningene opp mot de nye arbeidsgruppene som KO skal starte. Caspar vil styrke
båndene mellom alle studentene i Oslo, både sosialt og med tanke på fag. Tord vil legge vekt på at dette
fremdeles skal være et sted for studentledere å utveksle erfaring. Martin foreslår å velge ut tr e målsetninger og
en langsiktig strategi. Runar foreslår at det settes opp et årshjul, men man må passe på å holde det for åpent
forandringer.
Stikkord fra diskusjonen rundt forslagene:
Forslag 1: Arrangeres av SiO nå. Skal SHA ta over på et eller annet vis? Martin foreslår at SHA kan stå bak
tiltaket, men ikke som arrangør. Det har SHA ikke ressurser til. Sigrid mener at det kanskje er lurt at det er SiO
som skal stå for det, fordi de har mer ressurser og er tett knyttet opp til foreningene.
Forslag 2: Ensomhet og studentkultur. Skrive en kronikk sammen om dette. Noen skriver et utkast i Drive.
Caspar foreslår at man ikke kaller seg for SHA men at man undertegner med UiO, BI osv. som har mer tyngde.
Tord mener at man må begynne et sted, og Kaia mener det er lurt å bruke SHA ovenfor KO. Kaia vil prøve å
begynne på kronikken.
Forslag 3-4: Skrevet av Marianne som ikke er tilstede. Blir utsatt til neste møte.
Forslag 5-6: Tord orienterer. Mer kontakt mellom studenter og næringsliv. BI-studentene har kontakt med
næringslivet selv, mens UiO/HiOA ikke har det. Sigrid forteller at det er flere små foreninger som gjør dette
alene. Kaia forteller at KO skal sette opp en arbeidsgruppe rundt dette temaet.
8) Caspar orienterer. Ønsker mer erfaringsutveksling mellom institusjonene.
9) Martin orienterer. Studiestart i Oslo skal erstatte StudiO. Sigrid og KS vil gjerne at det må bli noe som kan
brukes hele året, noe som kan samle studentene. Caspar foreslår en ny app. Noe Tinder-aktig?
Vedtak:
Orienteringene ble tatt til etterretning.
Bestemme seg på 3 overordnede mål til neste møte, utkast på mail.

SAK C) Invitere studenter fra ESN/ISU
Enighet om at noen internasjonale studenter skal inviteres.
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Vedtak:
Bestemmes på neste møte

SAK D)Formøte til KO
Kaia orienterer. KO skal snart opprette 3 arbeidsgrupper som det skal være student representasjon i. Det kunne
vært fordelaktig om SHA kunne valgt studenter med bedre/mer kompetanse og mer tid til disse nye komiteene.
Skal KO fortsette med premiering av master/bachelor oppgaver? SHA er positive til det.
Flere innspill skrevet av Kaia og Gabrielle har blitt positivt mottatt, men ikke forsøket på å få igjennom tak-overhodet-garantien.

SAK E)Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

Møtet hevet 18.20
Referent: Suzanne Sagli

I NF OR MAS JON
Resten av høsten SHA møter



Onsdag 8. oktober kl 17-19
Tirsdag 11. november kl 17-19



Tirsdag 2. desember kl 17-19

