Innkalling OKSF
Møte: Oslo Kristelige Studentforbund
Sted: Universitetsgata 20, kl. 18.30-20.30

Møtedato: 15.10.2015

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

Sak nr.:
14.1.15

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden
Styret godkjenner referat fra 1. Okt.

14.2.15

Godkjenning av referat fra 1. Oktober
Forslag til vedtak: Styret godkjenner referatet fra 17. september
Godkjent

14.3.15

Omrokkering av AU lokalt.
Forslag til vedtak: Styret godkjenner at Sophie Panknin overtar som 2.nestleder.
Godkjent fra styret.
Gjennomførte arrangementer
 2. oktober- Bibel & Koran- Frida og Kristina.
- Opplegget var bra. Oddbjørn Leirvik ble konsultert om tekster, og tekstene som
ble valgt fulgte temaet «kvinner og klær». Ca. 9 deltakere. Enighet i styret om at
dette må gjentas, ettersom det fremmer interreligiøsitet i Forbundet.

14.4.15



6 oktober- Filmkveld- Frida, Miriam og Christopher
- Filmen «Kjærlighet på Pinne» Ble vist. Vi ble kontaktet av Kristine Kleven under
Pride om vi ønsket å vise filmen. 3 deltakere + Kleven. Filmvisningen ble etterfulgt
av diskusjon. Ett eksemplar av filmen er donert til Forbundet.
- Ansvaret ble flyttet fra Miriam til Frida og Christoffer.



9 oktober-Ekstraordinært årsmøte- Frida, Sophie og Kristina.
- Enormt mye forberedelse endte i et godt årsmøte.
- Saker som ble gjennomgått: halvårsrapprt, kommunikasjon i Forbundet
nasjonalt, ny leder, situasjonen nasjonalt, vedtekter.
- Vedtektsdelen gikk raskt og greit, ordstyrer var meget flink til å formidle hva som
skjedde underveis så alle hang med.
- Det nevnes at innkalling til årsmøte kan gjøres bedre.
- Møtet varte i ca 3 1/2 time, ettersom det var mye å diskutere.
- Det ble skrevet en uttalelse fra årsmøtet til landstyret.
- Edvard ble valgt som observatør til LS.
- God suppe.



13.oktober- Filmkveld m diskusjon- Sophie og Miriam
- Bra til slutt, men litt manglende kommunikasjon gjorde at ansvaret falt på Sophie,

som gjennomførte med hevet flagg. 9 deltakere. Film vist var «Hotel Rwanda».
Filmen ble lånt oss av AB.
- Det nevnes at prosjektoren til Forbundet holder på å takke for seg, men vi
overlevde filmen.
- En eventuell diskusjon etter film bør ha en ordstyrer.
- God organisering av rom.gikk
14.5.15

Kommende arrangementer
 16 oktober – Taizemesse og fest, Frida og Sophie
- Prest og musiker er på plass, programmet er klart. Kollektivet klart for fest.





14.6.15

27 oktober – Spillkveld Miriam
- Spill på storskjerm? Er avhengig av om man får tak i ny prosjektor.
23 oktober- Interreligøst besøk Edvard & Rasmus.
- Rasmus stepper inn som annen ansvarlig.
- Er vanskelig å få til, ideer inkluderer: besøke en annen menighet (sikh tempel?)
Bibel & Koran som alternativ.t
30 Oktober- Allehelgensmesse Frida, Torkild og Edvard.
- På grunn av travel Torkild stepper Frida og Rasmus inn som ekstra ansvarlig.
- Prest og musiker er på plass.

Idemyldring- hva kan OKSF bidra med?
 Flyktninger
- Samarbeide med en annen organisasjon?
- Vi som organisasjon kan ikke få til noe på egne ben.
- Høre med flyktinghjelp på Blindern?
- Kollekt
- Reklamere om 24. Oktober på FB osv.


14.8.15

Studentprestene
- Send en mail og spørre hva de kan gjøre.
Aftensang i Grønland kirke Kristina, Christopher (og Torkild)
OKSF har fått tilbud om å holde aftensang 26 november, hvem tar ansvar?
- Spørsmålet er om Torkild tar ansvar, venter på svar.
- Dette vil synliggjøre Forbundet for flere.
- Vi står veldig fritt til hvilket opplegg vi vil lage til.
- Kristina og Christopher tar litt av ansvaret, men trenger noen andre til å ta hovedansvar.
Semesterprogrammet
Styret gjennomgår programmet for resten av semestret.
- 6. November: Kristina hjelper.
- 13.November: Sophie og Edvard tar over.
- 18. november:Edvard vil ta kontakt med Andreas og Berit for å høre hva som er avtalt.
- 20. November: Torkild og Sophie tar ansvar.
- 27. November: Miriam og Kristina tar ansvar.
- 04. Desember: Kristina, Frida, Rasmus og Andreas tar ansvar.
- 11. Desember: Frida og Sophie tar ansvar.

14.9.15

OKSF Vårsemester – Styret finner en dato der man planlegger neste semester!
- 7.November 0930.

14.10.15

Julebord med TF?
- Det er snakk om TF sitt julebord den5. Desember. TF låner kanskjelokaler i U20.
- Søking på mandag, hva er pris osv.
Eventuelt:
Neste styremøte – 28. oktober kl. 1830-2030 NB! Flyttet til onsdag!

14.7.15

14.11.15

