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Dato:
Møtetid :
Sted:
Referent:

Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud
Nestleder av VT, Simen Eriksen
Leder i SiOs hovedstyre, Tone Vesterhus
Formann for DNS, Andreas Slørdahl
Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBiO, Daniel Faldmo
Leder av Studentparlamentet ved UiO, Julie Sørlie Paus-Knudsen
Leder av Studentparlamentet ved HiOA, Christoffer Storm Tiller Alsvik
Leder av Studentstyret ved Westerdals, Olav Event

Leder av studentrådet ved PHS, Even Bentz Sollie
Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber
Representant for de mindre institusjonene, Cecilie Kappelslåen (NIH)
Representant for de mindre institusjonene, Isak Wisløff

Mandag 7. desember 2015
17:00-19:00
Møterom, 2. etasje, Villa Eika
Administrasjonsleder, Sarah Sørensen

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 A) Orienteringsrunde - alle gir en status
Sak B) Gjennomgang av sakspapirer til Kunnskap Oslo møte
Sak C) Samarbeidsavtale om studieby
Sak D) Møteplan våren 2016
Sak E) Årsrapport 2015
Sak F) Eventuelt

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
HCK: Campus Kristiania
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SAK A) Orienteringsrunde

Tone, Andreas, Sigrid, Julie, Simen, Christoffer og Olav orienterte.
Vedtak:
Orienteringene ble tatt til etterretning.

SAK B) Gjennomgang av sakspapirer til Kunnskap Oslo møte
Sigrid orienterte om saken.
Det er Sigrid og Andreas som er styrerepresentanter i Kunnskap Oslo.

Sigrid spør om innspill til emne til et seminar som evt. kan arrangeres i regi av Kunnskap Oslo.
SHA kommer med innspill
SHA diskuterte muligheten for å få laget en avtale eller kontakt med Oslo kommunen, i stil med det de har i
Trondheim.
SHA er enig om er mer formalisert og konkretisert samarbeid kan være fordelaktig, men SHA er uenige om
hvordan man best gjør det.
Andreas foreslår man få laget en samarbeidsarbeidsavtale. Christoffer er enig i at det er den retningen man bør
gå. Simen påpeker at dette må pitches til de rette personene.
Tone bemerker at man ikke helt kan sammenlikne Oslo med Trondheim. Det er utrolig forskjellige
forutsetninger i de to byene.
Daniel foreklarte at for ham handler det mest om bevissthet. At man viser man går felles inn for noe. Man
trenger noe konkretisert, uten at Oslo må bli som Trondheim, men at man likevel får til et likende samarbeid.
Det foreslås at man lager en prioritert liste over det som man synes er viktigst at de tas tak i. Man tenker å ta
utgangspunkt i eksisterende avtaler, så som de Telemark og Stavanger har.
SHA ble enig om å skrive sakspapirer på det som var diskutert; forslag og innspill som kan sendes til KO i
forbindelse med forslag til seminar.
Julie, Andreas og Simen skal skrive og ferdigstille det til neste SHA møte.
Vedtak:
Diskusjon tatt til etterretning.

SAK C) Samarbeidsavtale om studieby
Saken utsettes

STUDENTHOVEDSTADEN
- Studenter i sentrum

Sak D) Møteplan våren 2016
Sarah orienterte om saken.

Forslag til møteplan fremmes
Vår
Onsdag 20. januar kl 17-19
Onsdag 17. februar kl 17-19 (formøte til Kunnskap Oslo møte)
Onsdag 30. mars kl 17-19
Onsdag 11. mai kl 17-19 (formøte til Kunnskap Oslo møte)
Høst (foreløpig)
Onsdag 24. august kl 17-19
Onsdag 28. september kl 17-19 (formøte til Kunnskap Oslo møte)
Onsdag 9. november kl 17-19
Onsdag 7. desember kl 17-19 (formøte til Kunnskap Oslo møte)
Vedtak:
Møteplan vedtatt

Sak E) Årsrapport 2015

Sarah orienterte om saken. Ønsker innspill til årsrapporten.
SHA kom med innspill til avsnittet i rapporten «Mål og planer for 2016»
Viktig å bevare det med fellesstudiestart
Jobbe aktivt for en
Tettere samarbeid om campus utvikling
Det ble foreslått at SHA kan brukes som «stempel» på høringer og pressemeldinger. Men Tone påpeker at det
fra før ikke var tanken at SHA skal være et fellesorgan utadtil.
SHA diskuterte saken.
Vedtak:
Innspill tatt til etterretning

STUDENTHOVEDSTADEN
- Studenter i sentrum

SAK F)Eventuelt
Christoffer fremmer sak som tall til NSO, i forbindelse med at det er Sentralstyremøte i helgen. Det er krøll med
tallene for antall studenter til NSO. Det gir problemer i forbindelse med mandat.
SHA diskuterte saken.
Christoffer spør om VT bruker kursgruppen til NSO. Sigrid svarte at vi ikke pleier å ha slik kursing av VT.
Olav spør SHA om medlemskapet i NSO, om det er noe de på Westerdals bør tenke på. Hvor mye det koster og
hva man kan få ut av det.
SHA taler om saken og de andre gir erfaring og informasjon til Olav om NSO medlemskap.
Andreas informerte om arrangementet «Alle festers mor».
Sigrid avsluttet med å informere om Kunnskap Oslo og valg av styrerepresentanter.
Vedtak:
Diskusjon tatt til etterretning

Møtet hevet kl.18.26

Referent: Sarah Sørensen

