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Dato:  Torsdag 20. oktober 2021 

Møtetid:  16:00-18:00 

Sted:   Zoom 

 

 

Innkalt til møte:   

 Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Maika Marie Godal Dam 

 Leder av Studentparlamentet ved UiO, Jørgen Hammer Skogan 

 Leder av Studentparlamentet ved OsloMet, Rolf Martin Aspenes 

 Leder av BI Studentorganisasjon, Shilan Tahir 

 Leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania, Kristoffer Egset 

 Leder av Studentrådet ved PHS, Benedicte 

 Leder av Det Norske Studentersamfund, Christina Eide 

 Leder av Kjellerpubnettverket på UiO, Jon Aleksander Prøitz 

 Leder av Studentidrettsrådet, Marius Torsvoll 

 Leder av SiOs hovedstyre, Stine Johannessen 

 Studentlivskoordinator på OsloMet, Beate Thandiwe Dessingthon 

 Observatør, Didrik Svellingen, Samarbeidsansvarlig i Velferdstinget 

  

 To representanter fra de mindre institusjonene.  

  Guro Grimstad Karlsen, Steinerhøyskolen 

  Eirik Knutsen, Oslo Nye Høyskole 

 

Tilsted til møte:   

 

 Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Maika Marie Godal Dam 

 Leder av Studentparlamentet ved UiO, Jørgen Hammer Skogan 

 Leder av Studentparlamentet ved OsloMet, Rolf Martin Aspenes 

 Leder av Kjellerpubnettverket på UiO, Jon Aleksander Prøitz 

 Leder av SiOs hovedstyre, Stine Johannessen 

 Observatør, Didrik Svellingen, Samarbeidsansvarlig i Velferdstinget 

  

 En representanter fra de mindre institusjonene.  

  Eirik Knutsen, Oslo Nye Høyskole 
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Møtestart klokken 16:08 

 

Sak 3) Orienteringsrunde fra alle representantene 

SH-medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist. 

 

Klokken 16:19 

 

Sak 1) Valg av møteleder og referent 

a. Godkjent møteleder: Maika Marie Godal Dam 

b. Godkjent referent: Victoria Ovedie Chruickshank Langø 

 

 

Sak 2) Godkjenning av innkalling og referat 

a. Innkalling ble godkjent, men med merknad om at innkallingen inneholdt feil navn på de 

innkalte.  

 

 

 

Sak 4) Midler til psykisk helse tildelt SiO 

Maika orienterer om saken.  

 

SiO har sammen med Oslo kommune fått innvilget en søknad fra Helsedirektoratet tilstyrking av deres 

psykiske helsetilbud. Midlene er på totalt 6.3 millioner hvorav 4,3 millioner til midlertidig styrking av 

psykologtilbud (ut på de største campusene), 2 millioner 

til Studenter Spør og 0,3 million til kurs/grupper.  

 

Kommentarer til saken: 

 

- Stine utdyper også, og sier SiO ønsker innspill til hva midlene skal gå til. 

- Rolf Martin sier det er synd at 4000 studenter utenfor Oslo blir nedprioritert. 

- Stine svarer at siden Oslo kommune er samarbeidspartner og søkte på vegne av 

studentene i Oslo, må midlene brukes i Oslo. 

 

Ingen flere kommentarer til saken. 

 

Klokken 16:35 

 

 

 

Sak 5) Aktivitetskalender 

Maika orienter om saken 

 

SiO har nå fått laget e-prototype for en aktivitetskalender i forbindelse med et pilotprosjekt 

som SiO kjørte i sommer. Prototypen virker ganske lovende og det ser ut til at den vil være 

klar på SiO sine sider tidlig neste år.  

 

Kommentarer til saken: 

- Rolf Martin mener kalenderen bør inneholde diverse filtreringsmuligheter slik at studenter 

kan velge hva de interesserer seg for, og da finne et arrangement passende for seg. 
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- Jon Aleksander er enig, og sier det burde være et «tags-system» der hvis man er interessert 

i for eksempel friluftsliv, burde det være et «nøkkelord» for dette, slik at kun arrangementer 

som inneholder et slikt nøkkelord dukker opp i kalenderen. 

- Didrik viser hvordan prototypen ser ut. 

 

Ingen flere kommentarer til saken. 

 

Klokken 16:53 

 

 

Sak 6) Fremtidige felles leserinnlegg og eksterne henvendelser 

Maika innleder saken. Forrige møte ble Studenthovedstaden enige om å skrive et medieinnlegg, 

og at de som ønsket skulle skrive under medieinnlegget. Hvordan fungerte dette? 

 

Kommentarer til saken: 

- Rolf Martin sier han var en av de som signerte, men synes det var litt rart siden han ikke 

hadde noe med saken å gjøre, selv om han da ble det på grunn av signaturen. 

- Stine poengterer at dette med roller er viktig. Det er ikke like relevant for alle å signere på 

spesifikke saker og at det hadde vært rart hvis for eksempel kjellerpubene og DNS skal ut i 

media om studentboliger. Hun sier også at om Studenthovedstaden skal uttale seg på noe, 

må det være et vedtak på det. 

- Jon svarer han er enig, og at han ikke ville signert saker på vegne kjellerpubene og 

foreningene han representerer med mindre sakene omhandler noe relevant for dem. 

 

Ingen flere kommentarer til saken. 

 

Klokken 17:07 

 

 

 

Sak 7) Eventuelt 

Maika nevner at om noen ønsker å skrive leserinnlegg, er det bare å si fra. 

 

Ingen flere kommentarer til saken. 

 

Møteslutt 17:11 
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