Innkalling OKSF
Møte: Oslo Kristelige Studentforbund
Sted: Universitetsgata 20: 18.30

Møtedato: 13.01.2016

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

Sak nr.:
1.1.15

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

1.2.16

Godkjenning av referat fra 13 desember godkjent Godkjent
Forslag til vedtak: Styret godkjenner referatet fra 13 desember.

1.3.16

Kommende arrangement ¨
•
15 januar – Semesteråpningsgudstjeneste- Frida og Rasmus. Hadde møtet med prest
tidligere på dagen. Alt klart for i kveld.
 19 januar – Spillkveld- Miriam og Christopher Må avklare med Miriam. Frida låser opp.
Facebook evnt må lages.
 22 januar – Bibel og Børst: Livet etter døden- Torkild Frida minnet torkild på
arrangementet. Kanskje bytter vi tittel på arrangementet
•
24 januar semsteråpningsgudstjeneste i slottskapellet med kirkekaffe i U20- Frida og
Sophie. Christopher blir med å hjelper til. Baker kake på lørdagen.

1.4.16

Årsmøtet 2016
 Styret må snakke om hvordan årsmøtet skal gjennomføres.
Dette trengs:
- Ordstyrer og referent
Sende ut innkalling
- Budsjettsforslag
Styret diskutrer årsmøtet. AU fortsetter planleggingen.
 Kandidater til det nye styret (Gjelder også for Landsstyret)
Styret diskutrerer saken. Det blir også avklart hvem som fortsetter og hvem som ikke
fortsetter av dem som var på møte.

1.5.16

Rekrutering
- Hvor skal vi stå på stand?
Fikk tilbakemelding fra TF, MF og BI. Positivt svar fra TF og MF, Rasmus og Frida står på MF
men Kristina og Sophie står på TF. Edvard orienterte styret om svaret fra BI. Det må sendes mail
til HiOA og Diakonhjemmet så fort som mulig. Frida sender mail.
Saker til LS-møte
- Skal styret legge frem storsalen saken for LS møte i januar? (Fornying av stoler)
- Styret må legge frem vedtektsaken for LM
Dokumentet om hvordan legge frem saker til LS må skaffes fra Sara. Styret er iverige på å få dette
gjennomført.

1.6.16

1.7.16

Vårprogram
- Styret ferdigstiller programmet for våren.

Programmet blir klart og det siste som gjenstår får Frida og Sophie myndighet til å
gjennomføre. Vi flytter på arrangementer slik at de passer med LM helga.

1.8.16

1.9.16

Orienteringer
 Stemming av piano- Frida og Sophie
Musikkskolen skaffer stemmer. Sånn som det ser ut nå betaler vi kappellet og
musikkskolen storsalen.
Eventuelt:
 Kurs - Frida melder seg på kurs i møteledelse i regi av SiO.
 Neste styremøte blir 27 januar

