Innkalling OKSF
Møte: Oslo Kristelige Studentforbund
Sted: Universitetsgata 20, kl. 14

Møtedato: 13.12.2015

Referent: Rasmus C.B Rustad
Innkalt: Frida Sofie Øyen, Torkild Enstad Hausken, Christopher Knudsen, Miriam Berntsen, Edvard
Berntzen, Kristina Bjåstad, Sophie Panknin, Rasmus B. Rustad.
Meldt forfall: Kristina Bjåstad, Sophie Panknin Miriam Berntsen og Torkild Enstad Hausken

Sak nr.:
18.1.15

Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent
Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden

18.2.15

Godkjenning av referat fra 13 desember godkjent
Forslag til vedtak: Styret godkjenner referatet fra 13 desember.
Gjennomførte arrangement
•

18.4.15

18.5.15

18.6.15

Aftensang i Grønland menighet – Frida, det gikk fint fikk lov til bruke rommet slik
som vi ville.
•
Bibel og børst: Kjønn: Kristina og Miriam. Bra gjennomført manglede forberedelser
•
Julebord med TF – Frida - bra gjennomført og bra ryddet. Musikkanlegget fungerte
ikke.
•
Adventsmåltid: Frida, Kristina- det gikk ikke bra med ryddingen bedre rutiner på det
på vår side. Mer grøt neste gang.
•
Fakkeltog: Sophie og Christopher – bra innsativ men må planlegges mere.
•
Semesteravslutningsmesse- Frida og Sophie- veldig fint rom, bra gjennomført,
liturgien må jobbes med.
Kommende arrangment ¨
 15 januar – Semesteråpningsgudstjeneste- Frida og Rasmus- prest har vi ordnet, musiker
har vi også ordnet.

17 januar semsteråpningsgudstjenste med slottskapellet med kirkeksffe i U20
Vi må se vår programmet. Se til sak 6.
Stand virksomhet i begynnelsen av semestret.
Styret fortsetter jobben med dette. Planlegges på neste stryemøte
Programmet for våren.
Vi har fått mail fra generalsekretær om møte Europa delen av verdensforbundet skal i Oslo.
Forslag om å bytte om messe og fest med bibel og koran. LS har spurt om Oslo Forbundet kan
være med å holde gudstjeneste på landsmøte.
Bytte med en annen dag med grønnmesse og bibel og koran . Stemmet om dette og strytet ble
enstemming om det.

18.7.15


Orienteringer:
•
Stemming av piano – Frida skal se på saken nå i kveld.
Akt mye bra stoff til AKT.

18.7.15

Punkter fra Sophie
Sjå vedlegg.
Punkt 1: skal finne plass i kapellet
Punkt 2 i vedlegg ventes med til flere er samles.
Punkt 3: Styrtet ble enige om at Eirk og Einar skal få musikkanlegg
Punkt 4: salmene er sendt til Frank
Punkt5: Styret har fått info fra Einar
Punkt6: sjå sak seks
Punkt7: Styrtet ble enig om og send ut julepost og nevne semester gudstjeneste. Frida Sofie
skrive dette på flyplassen i morgen.

18.8.15

Eventuelt:
Når skal vi ha vårt første møte i januar?
Onsdag den 13 januar.2016.
Styret ønske dere en meget god jul og et noenlunde godt nytt år.

1. Kapellet skal ryddes og Torkil hvisten lurer på inspill.
2. Kan dere snakke om en søknad om stoler for salen?
3. Einar og Eirik har tilbudt Astri å gå gjennom musikkanlegg, den er nemlig
ikke stereo.
4. Vi må sende salmene til frank for semesterapningsmesse.
5. Jeg har ikke fått tilbakemelding fra studentenprestene. Må vi da ta kontakt
med dem?
6. Vi skulle har tatt kontakt med skoler angående stand neste semester. Jeg har
ikke tatt kontakt med diakonhjemmet.
7. Ide: kan vi sende til våre medlemmer en juleepost og skrive at de kan være
spent på det nye programmet? Det nye programmet ville jeg publisere etter nytt
år, da har folk mer tid og tenke allerede på det nye semester!

