Innkalling OKSF
Møte: Oslo Kristelige Studentforbund
Sted: Universitetsgata 20, kl. 19:30-21:30
Møtedato: 20.08.2015
Referent: Andreas A Fosby
Ikke tilstede: Marte Leberg, Torkild Hausken
Tilstede: Andreas A.N-S Fosby, Christopher Knudsen, Miriam Berntsen, Frida S. Øyen, Edvard
Berntzen, Kristina Bjåstad, Sophie Panknin

Sak nr.:
10.1.15

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden
-Vedtatt

10.2.15

Godkjenning av referat fra 8. August
Forslag til vedtak: Styret godkjenner referatet fra 8.august
-Vedtatt

10.3.15

Gjennomførte arrangementer
• 16.august – kirkekaffe m/studentprestene - Sohpie
Litt over 80 deltagende, Full storsal og bibliotek. Det må kokes kaffe tidligere neste
kirkekaffe. Gode tilbakemeldinger på kaker og opplegg. Studentprestene skrøt veldig av
OKSF. Christopher, Frida og Sophie organiserte.

10.4.15

Kommende arrangementer
• 21.August – Semesterstartmesse og fest – Andreas, Kristina, Frida & Sophie
Frida leser evangelie tekst, Andres leser opp dikt, Inger-Helen er musiker. Christopher,
Frida Sophie og Kristina rigger opp storsalen til messe. Christopher kjøper inn snacks
til festen, festen er i kollektivet.

10.5.15

•

28.August – Bibel & Børst m/Matpakkeaksjon – Miriam & Edvard
3 forskjellige tekster som handler om ekteskap, med tanke på kirkevalget.

•

4.september – Temamøte «Kirkevalget – hvorfor bry seg?» - Kristina & Frida
Kristina tar kontakt med Marianne Brekken, Kristin G. Raaum og Gry Friis Eriksen
angående temamøte.

•

11.september – Demokratimesse & fest – Torkild & Marte
Sturla Stålsett har sagt ja til å være prest.

Vedtekter for OKSF v/Kristina
• §5 & §6 gjennomgåes.
Styret gikk igjennom §5 & §6 og vedtok de endringer som ble gjort. Styret vedtok hele utkastet til
nye vedtekter til Oslo kristelige studentforbund. Disse vil bli sendt ut på høring til LS, Gen.sek og
noen medlemmer.

10.6.15

Fadderuken Høst 2015
• Ansvarsfordeling og evaluering
- Fest med MF: 12.august – Marte
Ca. 25 tilstede. Internasjonale studenter ved MF.

- Fest med TF: 14.august – Kristina & Edvard
Veldige gode tilbakemeldinger fra de nye studentene. Organiseringen må bli bedre,
Andreas og Sophie tok ansvaret for forberedingene. TSU må hjelpe til mer med
opprydding neste gang, ca 50 stykker møtte opp.
- TF sin rebuspost 10.august – Kristina
Gode tilbakemeldinger, hadde Bibel eller bullshit quiz.
- Musikkhøyskolen: Kristina & Einar?
Utsettes til en senere tid i semesteret.
- Diakonhjemme: 14.august - Mathias og Sophie
Mathias og Sophie stod fra 1030 til 1230. De la igjen flyers etc.
- Foreningsdagen: 17.august - Kristina, Andreas, Sophie & Frida.
Den nye Rollup fungerer veldig godt, den skaffer mye oppmerksomhet, generelt mange
innom standen. Vi fikk 20-epost adresser fra SiO av studenter som er interessert i
Forbundet. Må huske program til neste gang.
- Stand på TF: 21.august – Andreas – hvem vil stå?
Kristina, Frida og Ingri står på TF fra 11 til 13. Tar med det nye AKT.

10.7.15

Medlemskontigent: UngOrg 2015
Styret vedtar å betale årskontingenten til UngOrg 2015 på 350kr

10.8.15

Vervekampanjen
Leder orienterte styret om vervekampanjen.

10.9.15

Orienteringer:
• Innkjøp av bilderamme
Frida kjøper inn ramme til neste styremøte. 3.september

10.10.15

•

Møte med Kollektivet
Kristina orienterte styret om Kollektivets forventninger til styret og forbundet, generell
veldig positiv og god stemning, det forventes et veldig godt samarbeid fremover. Det er
ønsket å ha møter med styret fra kollektivet sin side hvert semester.

•

Prestenettverkslista
Kristina oppdaterer prestenettverkslisten med bosted.

Eventuelt:
• Neste styremøte - 3.september – Kristina tar ansvaret for å kalle inn og lede møte,
Andreas er i Tyskland.

