STUDENTHOVEDSTADEN
- Studenter i sentrum

REFERAT FRA MØTE I STUDENTHOVEDSTADEN

Dato:
Møtetid:
Sted:

Mandag 02. mai 2022
16:00-18:00
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, Marie Pedersen
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
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
Observatører: Didrik Svellingen, Samarbeidsansvarlig i Velferdstinget og på vegne av
Råd for de mindre og Stine Johannessen, leder av SiOs hovedstyre
Tilsted til møte:
Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Maika Marie Godal Dam
Leder av Det Norske Studentersamfund, Christina Eide
Leder av Kjellerpubnettverket på UiO, Jon Aleksander Prøitz
Leder av SiOs hovedstyre, Stine Johannessen
Rolf Martin Aspenes
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Møtestart klokken 16:09
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) Åpen runde
Medlemmene av Studenthovedstaden får dele idéer og lignende.
Åpner for generell debatt:
- Rolf Martin: Studentparlamentet til OsloMet sliter litt med engasjement og oppmøte på
sine møter. På sitt siste møte manglet de to representanter for å være vedtaksdyktige.
- Maika: Det er ikke så strengt i Velferdstinget, men vi skriver om møteplikt på våre
innkallinger. Vi har også en i vårt arbeidsutvalg som er ansvarlig for at vi blir vedtaksdyktige
til møtene våre. De kontakter representanter, varaer og mulige settevaraer slik at møtet
kan gå in gang. Har også prøvd å arrangere spillekvelder og sofaprater. Oppmøte er
varierende.
- Rolf Martin: Hva med et felles arrangement for alle utdanningsinstitusjoner i Oslo og
omegn? Både for arbeidsutvalg og representanter.
- Christina: Studentfrivillighetens dag er 15. oktober i år. Forskjellige studentdemokratier
kan melde seg som medarrangør.

Sak 5) Oslo kommunes folkehelsestrategi
Maika orienterer om saken.
Studenthovedstaden skal svare på høringen om denne strategien. Hva er det viktigste strategien
burde omfavne? Hva skal man vektlegge?
Åpner for generell debatt:
- Christina: Man burde satse mer på sosiale møtearenaer på tvers av byen, ikke alle
studenter bor i sentrum. Billettprisen er også ganske dyr, som kan være isolerende for de
studenter som ikke bor i nærheten av sosiale arenaer som for eksempel Chateau Neuf og
det nye studenthuset.
- Marius: Studentidretten burde få tilgang på flere lokaler som kommunen kan gi kapasitet
for. Idrett er bra helsen og burde dermed være en del av Oslo kommunes
folkehelsestrategi. Velferdstinget var nylig på et møte med Arbeiderpartiet der man
diskuterte blant annet SiOs idrettshaller. SiO har fra ettermiddager som oftest fulle haller.
SiO prøver å lage en avtale om å bruke kommunale idrettshaller.
- Stine: SiOs psykisk helsetilbud har for lang kø. Oslo kommune sender ofte studenter til
samskipnaden for hjelp, i stedet for å ta dem imot selv.
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Maika: Prøve å lage et kompetanse som forstår seg på studenters helse. Sex og samfunn
er overbelastet, men har en aldersgrense på 26 år. Så ikke alle studenter faller inn under
denne kategorien.
Rolf Martin: Studenter er ikke nevnt i det foreløpige utkastet til folkehelsestrategien.
Kommunen burde også hjelpe SiOs kapasitet i henhold til psykisk helse. Burde også være
HKS (Helsestasjon for kjønn og seksualitet), også gjøre HKS mer rettet mot transpersoner.

Det legges opp til at de som er interesserte kan være med på å skrive høringssvaret.

Sak 6) Studiestart til høsten
Studenthovedstaden snakker om planer og forventninger
organisasjonene/institusjonene kan bruke hverandre.

til studiestart og hvordan

Åpner for generell debatt:
- Christina: Chateau Neuf skal arrangere Studio, en festival for studenter. De trenger fleire
frivillige.
- Maika: Det kan være én idé å spørre det nye arbeidsutvalget, men det er Arendalsuka
samtidig så ikke sikkert de kan. Velferdstinget kan uansett bruke sine sosiale kanaler for å
promotere slike arrangementer.
- Jon Aleksander: Kjellerpubene skal ta del i studiestartuken som de gjør hvert år, for
eksempel bar-til-bar.
- Rolf Martin: Få OsloMets puber til å være med på det arrangementet.
- Christina: Det kommer en god del OsloMet-studenter på tirsdagen under fadderuken. Man
kan få promotert litt for frivillige foreninger og organisajsoner.
- Rolf Martin: På OsloMet har vi «Foreningstirsdag» der foreninger står på stand for å
promotere sine foreninger.
- Maika: Det kan være en mulighet at Velferdstinget står på stand for å promotere
studentdemokrati, men kan være litt vanskelig da man ikke kan «melde» seg inn i
Velferdstinget og Studentparlamenter.

Sak 7) Eventuelt
Ingenting til eventuelt.
Møteslutt 17:16

