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Nestleder i SiOs hovedstyre, Tone Vesterhus
Formann for DNS, Martin Tveten
Leder av Studentparlamentet ved UiO, Gabrielle Legrand Gjerdset
Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBiO, Caspar Fagerstöm
Leder av Studentstyret ved NIH, Torstein Dalen
Representant for de mindre institusjonene, Elin Johansson (RSH)

Leder av Studentparlamentet ved HiOA, Eline Stølan
Leder av studentrådet ved PHS, Geir Brevik
Representant for de mindre institusjonene, Niklas Myklebost (NITH)
Mandag 24.februar 2014
17:00-18:00
Møterom, 2. etasje, Villa Eika
Sarah Sørensen, sekretær i Studenthovedstaden

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 A) Orienteringsrunde - alle gir en status
SAK B) Hva skjer med STUDiO? (Martin)
SAK C) Neste møte med Kunnskap Oslo 25. februar
SAK D) Oppfordring fra arrangementsutvalget på DNS
SAK 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
Gabrielle fra SP-UiO orienterte om følgende:
Læringsmiljødugnad. Dårlig oppfølging med studenter. Konferanse i helga. Hefte med forslag og tiltak til
ledelsen. Budsjett innspill. SP møte på torsdag. Reforhandle fristasjonsavtalen til SP-VT-UiO
Tone fra HS orienterte om følgende:
Ett styremøte. CN Servering ønsker lån. Konsekvensen er SiO gir lån og UiO lover å investere i bedriften. Bedre
bedriften litt. Søkt om tilskudd til 601 hybel enheter. Til budsjettprosessen hadde VT spilt inn fokus på
tannhelse. Stor prosess i gang med på digitalt strategi. God kontakt med fadderordninger og mål å få SiO mer
inn i det.
Martin fra DNS orienterte om følgende:
Største oppgave er å løse konkurssituasjonen i selskapet. Vedlikehold fra UiO og lån fra SiO. Semesterstart fest.
Avholdt fin Valentinesfest. ERGO fra HiO har fått kontorer hos DNS. Mye fokus med internt miljø som del av
løsningen for konkurs. Generalforsamling. Studiestart.
Torstein fra SR-NIH orienterte om følgende:
Fokuser på mer aktivitet i studentrådet, har vært ikke mye tidligere. Må gjøre seg litt mer synlige, tar litt
kontakt med NSO. Planlegger landsmøte. Fikk et punkt inn på arbeidsprogrammet i VT.
Driver med ulike kampanjeprosjekter. Doping. Håper å få stor oppmerksomhet. Forbyggende helse arbeid
for/med studenter. Må ta tak om samfunnet skal komme seg videre enn livsstilssykdommen. Fått en journalist
inn i Universitas. Det er bevilget 8mill på statsbudsjett til skolen. Studentvelferd og alt. Markedsføringsutvalgt.
Faddersjef er satt.
Elin SR-RSH orienterte om følgende:
Fin start høst. Ble leder plutselig. Skulle vært nestleder. Foredrag om «økokrime». Få økologisk kriminalitet
straffet på samme linje som økonomisk kriminalitet. Seminar i helgen som var god nettverk for små skoler.
Visste ikke om NSO og overveier kanskje melde seg inn i det. Jobber ikke så mye ut at. Veldig internt jobbing.
Caspar fra BI orienterte om følgende:
Lite oppmøte fra BI i undersøkelsen. 23 svarprosent er for lavt. Universitet måler ikke noe annet enn dette.
Starter en prosess med kantinene. Inspirert av CBS deres kantine er drevet av studenter. NSO delegater velges
denne uke. Det skal syv delegater til NSO LM. Besøk av en studentforening fra Ungarn.
Kaia fra VT orienterte om følgende:
Boligkravet. Oppmerksomhet om bolig og studentboligbygging. Avlyst VT møte. Da den største saken utgår.
Reserversionsrett. Frokostmøte. Guri Melby

Vedtak:
Orienteringene ble tatt til etterretning.
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SAK B) Hva skjer med STUDiO?

Martin orienterte.
Det er ennå ikke valgt et STUDiO styre.
DNS nedlegger derfor STUDiO festivalen ved studiestart. På den måte sparer de penger på ikke å skulle
markedsføre STUDiO på studiestart. I stedet så velger man å fortsette med studiestart bare uten STUDiO
navnet. Man overveier i stedet å endre STUDiO til et opplegg som ligner mer på UKA i stedet, og da er det
aktuelt at alle blir med. Så det vil komme en fellesfestival etter hvert. Hvis det planlegges bra så kan det blir
bra. STUDiO har tidligere krasjet litt med andre fader oppleggene, dette kan man unngå med et UKA-lignende
opplegg.
Vedtak:
Orienteringen ble tatt til etterretning.

Sak C og D behandles sammen.

SAK C) Neste møte med Kunnskap Oslo

Kaia orienterte og Sarah supplerte.
Det er for sent å spille inn forslag til et seminar som skal avholdes på våren. Men det kan spilles inn forslag til
seminar til høsten.
Forslag som kom frem i debatten.
- Internasjonalisering.
- Tilhørighet for nye student i Oslo.
- Befolkningsvekst
- Bærekraftig miljø
SHA ble enige om å finne en konkret problemstilling og en liste med ting som kommunen konkret kan påvirke.
SHA ble enig om emnet «Befolkningsvekst» og at man kommer med underpunkter til det emne. Det ble
bestemt at alle lager underpunkter til neste møte og så utarbeides der et forslag som sendes til Oslo kommune
Vedtak:
Emne. Befolkningsvekst. Alle lager underpunkter til neste møte.

SAK D) Emne til seminar med Kunnskap Oslo
Se Sak C)

Vedtak:
Se vedtak i Sak C)

Ny SAK) Kunnskapsstrategi

Gabrielle orienterer om kunnskapsstrategi
Gabrielle stiller spørsmål til eierskapet av denne stregien. Det er Kunnskap Oslo sin kunnskapsstrategi, men bør
kanskje være Oslo Kommune sin strategi. Videre bemerker at hvis det bare er sekretariatet til Kunnskap Oslo
som har den og bruker den er det ikke god nok og ikke effektiv bruk. Gabrielle mener dette bør vedtas i
bystryet.
SHA diskuterte saken og det er bred enighet om eierskapsproblemet.
Gabrielle går gjennom strategiens innhold.
Vedtak:
Tatt til etterretning.

STUDENTHOVEDSTADEN
- Studenter i sentrum

SAK E) Oppfordring fra arrangementsutvalget på DNS

Kaia orienterte
Oppfordring fra DNS arrangementsutvalgt. De spør om ideer til større arrangement og oppfordrer til engjement
på tvers at organisasjonene til de arrangmentene som er planlagt i nærmeste fremtid.
SHA tar det til etteretning og vil spre informasjonen på egne instiusjoner og organisasjoner.
Vedtak:
Tatt til etterretning.

SAK E)Eventuelt

Torstein bemærker at det er mange møter fremover. SHA er enig. Det ble bestemt å kutte neste møte og
eventuel rykke frem møtet i april om det blir nødvendigt.
Videre blir SHA enige om å ha lav å avlyse møtene dersom det ikke er nok saker og så ta orienteringer på
facebook.
Gabrielle avslutter med og påpeke at SHA har en viktig rolle og det viktig å bruke arbeidsgruppen til å ta opp
saker og bruke styreplassene til Kunnskap Oslo til å spille inn relevane ting til styret.
SHA avslutter med å tale om felles formøte ti NSO landsmøte for de i Oslo.
Møtet hevet 18.00

I NFORMASJON
Resten av vårens SHA møter
•
•
•

Onsdag 23. april kl. 17-19
Onsdag 14. mai kl. 17-19
Tirsdag 10. juni kl. 17-19

Referent: Sarah S. Sørensen
5. desember

