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Dato:  Mandag 21. februar 2022 

Møtetid:  16:00-18:00 

Sted:   Villa Eika, andre etasje 

 

 

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, Youri van der Werve 

 Leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania, Kristoffer Egset 

 Leder av Studentrådet ved PHS, Ukjent 

 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 

 Fungerende leder av Konsulatet ved OsloMet, Mikkel Sibbe 

 Rådet for de mindre, Steinerhøyskolen, Guro Grimstad Karlsen 

 Rådet for de mindre, Oslo Nye Høyskole, Eirik Knutsen 

  

 Observatør, Didrik Svellingen, Samarbeidsansvarlig i Velferdstinget og på vegne av  

 Råd for de mindre 

 

Tilsted til møte:   

 

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

 Leder av Studentparlamentet ved OsloMet, Rolf Martin Aspenes 

 Leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania, Kristoffer Egset 

 Leder av Det Norske Studentersamfund, Christina Eide 

 Leder av Kjellerpubnettverket på UiO, Jon Aleksander Prøitz 

 Leder av SiOs hovedstyre, Stine Johannessen 

 Fungerende leder av Konsulatet ved OsloMet, MikkelSibbe 

 Observatør, Didrik Svellingen, Samarbeidsansvarlig i Velferdstinget 
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Møtestart klokken 16:05 

 

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. Godkjent. 

 

 

Sak 3) Kort orienteringsrunde 

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

 

 

Sak 4) SHoT-undersøkelsen 2022 

Maika orienterer om saken.  

 

SHoT-undersøkelsen ble sendt ut 8. februar og derfor legges det opp til en samtale om 

undersøkelsen. Hva er det som funker, og ikke funker, angående markedsføring av undersøkelsen? 

 

Åpner for generell debatt: 

- Kristoffer: Høyskolen Kristiania har blitt medarrangør til arrangementet SHoT har på 

Facebook, og håper med dette at svarraten høyner fra hans institusjon. At de har blitt 

medarrangør gjør det lettere for dem å dele. 

- Stine: Er selv student på Høyskolen Kristiania og har ikke fått melding fra institusjonen om 

å ta undersøkelsen. 

- Maika: Det har kommet tilbakemeldinger om at det er litt problemer å nå ut til studenter 

via epost, da det noen ganger ender i spam-innboksen. Velferdstinget sin strategi for 

markedsføring er å legge ut videoer på Facebook og Instagram, men føler at de ikke helt 

når ut til studentene da engasjementet på innleggene ikke ligger på like høyt nivå som 

normalt. 

- Jon Aleksander: Kjellerpubene har ikke fått promomateriale enda, men de fleste pubene 

skal henge opp reklame om de får materiell for det. 

- Rolf Martin: OsloMet har heller ikke fått promomateriale, men de har laget 80 

trekantprismer som reklame. Disse er spredt ut ved OsloMets spisesteder. OsloMet har 

også kaffetider der de deler ut kaffe til studenter mens de snakker om SHoT-undersøkelsen 

slik at de får flere til å ta den. 

 

 

Sak 5) Potensielle saker til dialog med Oslo kommune 

Maika orienter om saken 

 

Dette er en oppfølgingssak fra forrige møte. Studenthovedstaden ble sist enig om at de ønsker å 

få til et dialogmøte med Oslo kommune til våren, og derfor trenger man å fastsette hvilke saker 

eller temaer som det ønskes å invitere til dialog om.  

 

Åpner for generell debatt: 

- Kristoffer: Viktig å spørre hvilke tiltak kommunen tenker å gjøre angående ensomhet og 

depresjon blant studenter nå som samfunnet åpner igjen. Er det for eksempel noen 

økonomiske ressurser kommunen vil tilby for tiltak rundt dette? 
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- Stine: StudyTrondheim er et samarbeid mellom studenter, utdanningsinstitusjonene, SiT 

og Trondheim kommune. Dette er et tiltak myndighetene i samarbeid med studentene har 

gjort som tiltak for forebygging av ensomhet og depresjon. Dette kan være et godt 

eksempel Oslo kommune kan peile seg inn mot. 

- Didrik: Bergen har også et lignende tiltak som en kan se på for inspirasjon 

-  Rolf Martin: Kommunens buss-tilbud på kveld og natt er ikke så bra siden bussene ikke 

kjører så sent. Prisene har også blitt veldig høye i det siste. Det burde bli bedre 

studentmobilitet for buss, t-bane og trikk for de som bor litt utenfor sentrum. For eksempel 

så burde busser opp til Kringsjå på kveld/natt gå oftere enn kun lørdager og søndager. 

Bysykkeltilbudet burde også få et større omfang, dette også da som et eksempel for 

Kringsjå og Sognsvann. Er man student og bor litt utenfor sentrum faller tilbudet for 

kollektiv og sykkel. 

- Maika: Studentene bruker kjellerpubene jevnlig, så et mulig tema kan også være SALUTT-

kurset. Kommunen har for øvrig spurt hva de kan hjelpe med i forhold til studenthuset, og 

konkret hva, ikke bare økonomiske ressurser. 

- Rolf Martin: Siden byrådet ønsker å fjerne trafikken i sentrum mer kan de kanskje gjøre 

veien ved studenthuset en miljøgate. 

 

 

Sak 6) StudFest 2022 

Maika orienterer om saken. 

 

Det skal arrangeres en forsmak til StudFest i mars. 

 

Kommentarer til saken: 

- Didrik: Det skal først være en dag for å diskutere helsepolitikk for studenter, en dag for å 

diskutere litt mer om hva studenter ønsker å ha fra en studentfestival. Dette fordi den 

egentlig StudFesten skal være i oktober. Den siste dagen går til å presentere SO23. 

- Maika: Det kommer et Facebook-arrangement med mer info. 

- Jon Aleksander: Kjellerpubene er litt skeptiske til studentfestivalen, og man burde få ut 

reklame som viser hvor bra dette arrangementet er slik at alle kan stå bak dette. Noen føler 

at StudFesten kan komme i veien for det man selv arrangerer på pubene. 

 

 

Sak 7) Eventuelt 

 

Ingenting til eventuelt. 

 

Møteslutt 17:19 

 

 


