Referat styremøte OKSF
Møte: Oslo Kristelige Studentforbund
Sted: Universitetsgata 20, kl. 17-19. Dato: 17.02.2015
Referent: Edvard Berntzen
Deltakere: Andreas Fosby, Kristina Bjåstad, Torkild Enstad Hausken, Christopher Knudsen, Marte
Leberg, Edvard Berntzen, Miriam Berntsen, Frida S. Øyen, Sophie Panknin
Sak nr.

Tema

1/15
2/15

5/15

Godkjenning av innkalling og dagsorden - Godkjent
Godkjenning av referat fra 11. Februar og valg av referent - Godkjent
Edvard er referent
Konstituering av styret og rollefordeling v/Andreas
- Nestleder: Kristina Bjåstad
- 2. Nestleder: Torkild
- Praktisk: Christopher
Gjennomførte arrangementer:
- Årsmøte 2015, 13. Februar
Styret slutter seg til det som ble vedtatt på dette.
Kommende arrangementer

6/15

- Fetetirsdag (i dag): Kollektivet stiller med kake og brus
- Taizemesse og matpakkeaksjon 20. Februar: Hvor skal vi være? Biblioteket kan
brukes, men stolene må flyttes til kontoret først. Vi lager matpakke etter messen. Dette
bør gå ganske kjapt hvis vi samarbeider godt.
Bibel og Børst 27. Februar: Marte og Sofie arrangerer.
Finsetur 27-29. Mars: Andreas har bedt Daniel sende mer informasjon. Vi må få ordnet med
påmelding snart. Edvard skal ta kontakt med Daniel ang. planlegging.
Semesterprogram

3/15

4/15

Fordeling av ansvar for vårsemesteret 2015
- Introduksjonskveld 6. Mars: Astri Gryt
- Feministmesse 8. Mars: Andreas Fosby
- Messe og Fest 13. Mars: Torkild Enstad Hausken og Sophie Panknin
- Temamøte 20. Mars: Ingeborg Holt, Andreas Fosby og Sophie Panknin
- Finsetur 27-29 mars: Edvard Berntzen og Daniel Brandle
- Påskemåltid 10. April: Kristina Bjåstad og Andreas Fosby
- Messe og Fest 17. April: Miriam Berntsen og Marte Leberg
- Bibel og Børst 24. April: Frida S. Øyen
- Messe og Fest 1. Mai: Andreas Fosby og Torkild Enstad Hausken
- Bibel og Børst 8. Mai: Edvard Berntzen og Marte Leberg
- Messe og Semestersluttfest 15. Mai: Andreas Fosby
- 17. Mai-frokost 17. Mai: Marte Leberg og Sophie S. Øyen

-

7/15

8/15

9/15

Det er landsmøte 20. Mars. Vi har i utgangspunktet et temamøte. Andreas anbefaler
at vi får til noe i samarbeid med landsmøtedelegatene. Enighet om dette. Andreas
skal høre undersøke dette nærmere.

Rekruttering
- Torkild er i dialog med Musikkhøyskolen og Politihøyskolen. Det har også vært kontakt
med TF og MF.
- Det er vanskelig å få til stand på andre fakulteter enn TF utenom Åpen dag og Fadderuken.
Edvard foreslo å stå på stand på Frederikkeplassen under Fadderuken. Andreas mente det
uansett var mer effektivt å komme til under lunsj og rebusløp f.eks. Dette fordi man blir en
naturlig del av Fadderuka, og lettere kommer i kontakt med folk.
Tilslutning til Grønne Studenters initiativ for et kjøleskap på Blindern Campus v.
Andreas
- Vi slutter oss til Årsmøtets vedtak.
Eventuelt
Dato for styrekurs: Vedtatt 11-12 April ettersom de fleste kan da.
Dato for styremøter framover: Vedtatt annenhver tirsdag kl. 17-19 da dette i utgangspunktet
passer alle. Neste styremøte: 3. Mars.
Ambisjoner for det nye styret og veien framover:
Det ble tatt en runde på hvilke tanker vi hadde om styret og Forbundet framover. En nevnte
det var positivt at vi er mange. Dette gjør at vi kan lene oss på hverandre. En annen nevnte at
vi er på en oppegående kurve i forhold til medlemmer og håper dette fortsetter. Et av
styremedlemmene uttalte at han står for det Forbundet står for. I forhold til arrangementer
ytret et av styremedlemmene ønske om å kunne fortsette med messer jevnlig. Når det gjelder
temamøter nevnte en annen at det er en utfordring å finne nye temaer vi kan snakke om. Et
styremedlem uttalte en ambisjon om å lage et ”sterkt skjelett” for Forbundet. Det ble særlig
nevnt ønske om å skape et godt felleskap og gjøre Forbundet til en bra sosial arena, men også
noe mer enn dette. Et medlem uttalte at det er en utfordring at unge mennesker mister troen
når de kommer i studietiden, og at vi derfor må lage et miljø hvor kristne kan styrke troen, i
tillegg til å bli komfortable med å være kristen. Til slutt påpekte en at det kan bli
uoversiktlige diskusjoner ettersom vi er såpass mange. Vi ble enige om at vi skal bruke
replikk og innlegg på styremøtene.
Leder har ikke spesielt store forventninger til styret i den forstand at de skal kunne alt og vite
alt. Han presiserte at om vi har behov for hjelp er det bare å spørre hverandre. Det viktigste
er at vi er interesserte, nysgjerrige og ønsker å utvikle Forbundet videre. Han nevnte også et
spesielt ønske om å skape engasjement rundt Kirkevalget og presiserte at vi har et godt
utgangspunkt for dette i form av gode partnere.

