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

Møtedato: 24.02.2015

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

Sak nr.:
4.1.15

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden
Gokjent med tilføring under 4.3.16: 16 februar spillkveld - Miriam
og under 4.9.16: telefonliste.

4.2.16

Godkjenning av referat fra 10 februar
Forslag til vedtak: Styret godkjenner referatet fra 10 februar.
Godkjent.

4.3.16

Gjennomført arrangement.
- 10 februar. Askeonsdagsgudstjeneste – Einar Østerhagen
Spontan ide, arrangement planlagt på egen hånd av Einar; Eirik spilte piano (neste gang vil han få
litt tidligere notene), 12 stykker, varte i 2 timer, ikke problematisk at det var så pass sent.
Blanding av vann og aske greit? Neste gang olje istedenfor vann.
- 12 februar Taizegudstjeneste- Sophie og Frida Sofie
15 stykker, Kristine, Frida satt opp lys og pytter i kapellet, Einar og Sophie spilte med gitar og
fløyte, begynte litt for sent med planlegging, internasjonale gjester, hyggelig sosialt etterpå,
diskusjon om man har instrumenter på Taizegudstjenester.
- 16 februar Spillkveld - Miriam og Christopher
Alt var planlagt men ingen kom, avlyst etter en halv time, arrangement var for sent opprettet på
Facebook, må finne ut hvordan man kan få folk hit på slike arrangementer, glemte å reservere
lokale, husk å gi beskjed til Astri neste gang.
- 19 februar Temamøte En egen homoliturgi? – Frida og Sophie
Spurte mange til å bli med. Andreas Ihlang Berg var med i samtale. I forkant møte med Frida,
Sophie og Andreas. Kom med god innspill, navnrunde, samtale var god og varte i 1,5 timer.
sosialt etterpå, 14 stykker møttes opp.

4.4.16

Kommende arrangement.
- 25 februar Aftensang i Grønland kirke- Frida
Misforståelse med menigheten. Tenkte at menigheten sette opp en arrangement på Facebook, men
vi var selv ansvarlige. Derfor blir arrangementet først opprettet i dag. Eirik Byknes er musikker.
- 26 februar Årsmøtet - Frida, Kristina og Sophie
Ny referent: Sanne (søstera til Rasmus) skal få opplæring, sakspapierene blir sent ut innom tiden,

deler på facebook, Christopher bestiller pizza, Astri har blitt spurt til å sende medlemsliste.

4.5.16

4.6.16

4.7.16

- 4 mars Grønnmesse og fest – Rasmus og Frida
Prest kan ikke komme pga sykdom, sendt ut nye forespørseler, Sophie spørre Frank om han kan
være musiker, Frida spørre Marte Simonsen om hun kan være tekstleser. Sophie minner
kollektivet om festen.
Prosjekter
- Kapellet - Frida
Kapellet blir ryddet litt fra Frida og Einar etter Taizemesse. Ider til å bruke skapene på sidene av
alteret anderledes. Pappaen til Frida skal ha en faglig kikk på det. Frida tar kontakt med Torkil
Hvisten.
- Liturgigruppe - Einar og Frida
Tradisjon i Forbundet til å jobbe med å utarbeide egne liturgier. Har en fast liturgi som kan brukes
på våre gudstjenester. Styret gir myndighet til Frida Sofie Øyen og Einar Østerhagen til å
planlegge arbeidet med/i liturgigruppen.
Styrekurs 27.02.2016 (lørdag)
- Styret glemte styrekurs helt ut, bare Rasmus og Frida kan bare. Vi vet ikke om de nye
styremedlemmene kan. Derfor utsetter styret styretkurs. Alternativforslag fra Astri uke
15 eller 16. Forslaget blir tatt opp igjen med det nye styret etter.
Årsmøtet
- Saksansvarlige
Velkommen med bønn: Frida
Sak 1 Konstituering: Ordstyrer (Einar) overtar etter valg
Sak 2 Årsmelding: AU
Sak 3 Regnskap 2015: AU
Sak 4 Budsjett 2016: AU
Sak 5 Arbeidsplan 2016/2017: Sophie
Sak 6 Fornying av OKSFs vedtekter: Rasmus
Sak 7 Valg og nomiasjoner: Torkild fremstiller Oslostyres forslag til leder og nestleder.
Sak 8: Eventuelt: Frida
-

4.8.16

4.9.16

4.10.16

Tellekorps og protokollunderskrivere: Frøydis og Marit er tellekorps,
protokollunderskrivere mangler vi.
LM delegater: Sophie, Frida, Einar, Rasmus (trenger vara til søndag), (Frøydis/ Anders).
LS representanter : Rasmus, Sophie, Frida og 2. vara mangler vi.

Orienteringer
- Oppryddning i bibloteket
Ingvill, Marit og Frida har ryddet, vasket og sortert bokhyllene på 2 arbeidsdager. Kategoriskilder
må skrives pent, en del av bøkene skal til arkivet, Frida skal hører med generalsekretæren.
- LS møte 20 februar
Edvard og Frida var på sted. Ble et skypemøte. Samtale om uttalelsen av LS. Oslostyrets forslaget
til høringen fikk ingen stemme. 2. forslaget fikk fleste stemmer. Ellers informerer Frida om resten
av møtet.
Oppsummering
Hvordan har denne styreperioden vært.
Feddback-samtale.
Eventuelt:
● Neste styremøte blir 9 mars.
● Telefonliste: Frida har fått medlemsliste fra Astri. Det nye styret tar det.
● Stand på Ås 02. mars fra kl.11 til kl. 14. Rasmus blir med.

