REFERAT OKSF
Møte: Oslo Kristelige Studentforbund
Sted: Universitetsgata 20, kl. 17:30-19:30

Møtedato:17.03.2015

Referent: Sophie Panknin

Antall sider inkl. denne: 1

Tilstede: Andreas A.N-S Fosby, Torkild Enstad Hausken, Christopher Knudsen, Edvard Berntzen,
Kristina Bjåstad, Sophie Panknin
Forfall: Miriam Berntsen, Frida S. Øyen, Marte Leberg

3.1.15
3.2.15
3.3.15

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av referat fra 3. Mars
- Godkjent
Gjennomførte arrangementer.
- 6.Mars: Introduksjonskveld
Godt gjennomført, 9 deltagere. Det ble lagd suppe og holdt quiz. OKSF
var det første lokalforbundet som gjennomførte en introduksjonskveld, og
Astri G. hadde lagd et godt opplegg.
- 8. Mars: Messe i slottskapellet og Kirkenkaffe i U20
Samarbeidet med Studentprestene og NKTF gikk fint. Det kom ca 18 stk på
kirkekaffen. Flere forbundere stilte med kake.
- 13. Mars: Økumenisk messe
Det var et godt samarbeid med Bærum Baptist menighet, Pastor Per
Midteide holdt preken og var liturg. Det var ca 9stk som møtte opp.
Etter messen holdt han et lite foredrag om Baptisme. De fleste ble igjen
utover kvelden og spilte spill.

3.4.15

Kommende arrangementer
- 20. Mars: Temamøte Bibel & Børst – Torkild
Temamøte ble avlyst pga. Foredragsholder er syk. Det ble avholdt en Bibel
og Børst istede.
 27.mars: Tur til Finse.
Turen ble avlyst pga få påmeldte. Det blir en Bibel og Børst på Fredagen m/påske
tematikk. Hytten på Finse hadde også blitt dobbeltbooket. Bergensforbundet
hadde også booket Larsbu samtidig som OKSF. BergensForbundet vil
imidlertidlig ha en felles tur til Larsbu i April.

- 3.April: langfredag og Andreas og Kristina har ide å samle alle og dra
til en langfredagsmesse eller en spesielt event. Kristina vil oppforde folk på
facebook. Sophie og Christopher skal bli med dem.
- 10.4. Påskemåltid: Kristina og Andreas skal lage mat. Pga. Plass og
påmelding vil det max. 15 stk. 50 Kroner for medlemmer/ 100 kroner for
ikke medlemmer. Ikke medlemmer kan melde seg inn på stedet og få
måltidet gratis.

3.6.15

- 15.05.: Semestersluttfest: Har nå Torkild og Sophie ansvar for.
UngOrg sitt kurs i sosiale-medier og synlighet 9 & 16 mars.
Andreas og Edvard var på kurset, mange gode tips til å være mer synlig på
facebook. Det ble diskutert at styret må være mer aktiv på Facebook, det er
viktig å dele og «like» saker og bilder.
Rekruttering
- Stand, Politihøgskolen & Musikkhøgskolen:
Det skal komme. Torkild må komme inn i kontakt med Daniel, John og
Einar.
- Foreningsdagen 17. August
OKSF er påmeldt.

3.7.15

Landsmøte i NKS 20-22.Mars

Formøte: 19. Mars, Klokka 18

3.8.15

Årsmøte i UngOrg 19. Mars

Frida skal reise som delegat.
Kirkevalget 2015 – Strategi
- Vi har begynt å samle ideer, hvordan vi kan gjøre reklame for
Kirkevalget 2015. I hvert fall skulle vi henge opp mange plakater på
Blindern. Plakater skulle bli enkelt og klar, at oppmerksomheten er snart
vakt. Fokus skal ligge på studenter og interessene deres. For det kan vi
gjøre to temamøter, for eksempel om politisk temaer. Motto: Hvordan får vi
studenter som stemmer. Edvard lurte på en workshop for styret, som er
godkjennt av styret. Andreas skal finne ut, når alle har god tid (i
begynnelse/midt i Juni?).

3.9.15

3.10.15

Orienteringer:
- Økonomi: Andreas har hatt ide å gjøre en liste av utgiftene våre, som
oversikt, at alle av styret kan ser hvordan er økonomi. Hver kan skrive
inn utgifter, som oppstår i løpet av semester.
- Grønne studenters initiativ: De har nå en facebook gruppe med 8
medlemmer. Det fantes en forespørsel om vi kan vaske kjøleskap noen
ganger. Fordi vi vil ikke binde oss til regelmessiger forpliktelser, som en
regelmessig vaske av kjøleskap.
 Innkjøp av bilderammer:
Torkild handler inn rammene.

3.11.15

Eventuelt:
- I siste referat var det litt utydelig uttrykket, at i følge av vedtaken til
LS må lokalstyret kaste ut 2 medlemmer, fordi vi 9 stykker og 7 stekker
er bare lov. Men Torkild, som har skrevet siste referat, skal rette det.
- Vi må finne en ny dag, når styre møtes på grunn av Kristinas jobb.
Foreslag er Torsdag kl. 18. Det betyr, at neste møte skal bli 09.04. kl.18.

