Referat OKSF
Møte: Oslo Kristelige Studentforbund
Sted: Universitetsgata 20, kl. 19:00-21:00
Møtedato:21.05.2015
Referent: Andreas A. Fosby
Antall sider inkl. denne: 1
Tilstede:: Andreas A. N-S Fosby, Christopher Knudsen, Marte Leberg, Miriam Berntsen, Sophie
Panknin, Edvard Berntzen, Kristina Bjåstad
Meldt forfall: Frida S. Øyen, Torkild Enstad Hausken

Sak nr.:
7.1.15

Godkjenning av innkalling og dagsorden
-Godkjent

7.2.15

Godkjenning av referat fra 7. mai
-Godkjent

7.3.15

Gjennomførte arrangementer.
8.mai Bibel & Børst + Matpakkeaksjon, Marte og Sophie.
Det var ca. 10stk tilstede. 3 grupper som gikk ut med matpakker. Det var mange flere
ute. Tema var frihet, Gal 5:13-15 var dagens tekst. Godt gjennomført.
15.mai Messe & Fest, Sophie og Torkild.
Det var ca. 13Stk tilstede. Den som spilte ble syk, men meldte ifra kun 30 min før. Det
ble bakt kake. Festen varte til ca kl 0100. medlemmene var med å lese bønner og
bibelteksten. Kollekt 68kr til Nepal Christian student movement. Bedre informasjon neste
gang det er kollekt. Preken til Sara moss var bra. Gode tilbakemeldinger.
17.maifrokost i kollektivet, Marte, Torkild og Sophie.
Det var ca 40stk tilstede. Mye mat, fellessang. Tonje holdt appell. Det var pyntet og
mange gode tilbakemeldinger fra medlemmer. Flere valgte å være samlet.

7.4.15

Kommende arrangementer
23.mai Eurovision kveld – Kristina
Tok litt tid med å opprette FB-event. Det blir i kollektivet. 8-9 stk påmeldte.
29.mai semesteravslutning – Torkild, Sophie og Edvard
Hageleker, Torkild skal finne prest, Sophie finner musiker, grilling, avsluttningsmesse?
På Hovedøya.

7.5.15

AKT v/Edvard
Åpent redaksjonsmøte 28.mai. Edvard har ikke mulighet til å delta. Epost er sendt ut med
informasjon til alle medlemmene i Osloforbundet. Marte er ansvarlig for å ta opp hva som
forventes av styret i OKSF fra AKT.
Styret har ingen saker å sende inn til AKT. Det skal orienteres på styremøte 4.Juni fra møte.

7.6.15

Byggrelatert U20
– Orientering v/Sophie
Sophie orienterte. Saken utsettes.

7.7.15

Fadderuken Høst 2015
Marte orienterer at MF vil ha en fest i U20 for de internasjonale studentene.
Marte snakker med Ranveig angående leie, og SRMF.
U20 blir en post på rebusløpet til både MF og TF.
Marte holder kontakt med MF angående rebuspost.
Mandag 10.august har TF Rebusløp, Christopher holder styre oppdatert.
Diakonhjemme, spørre Mathias /AB– Sophie tar kontakt med Mathias/AB.
Musikkhøyskolen, spørre Einar – Kristina tar kontakt med Einar.
Politihøyskolen, Edvard tar kontakt med potensielle standståere (Daniel/John).
Marte tar ansvaret for stand på MF
Andreas tar ansvaret for stand på TF

7.8.15

Oslo Pride 2015
-Temamøte – Kristina er ansvarlig
Andreas og Kristina holder styret oppdater
-Regnbuemesse med åpen kirkegruppe – Kristina i kontakt med ÅK
-bruke U20 som base for Kirken på Pride
Andreas tar kontakt med Sara Moss. Styret stiller U20 til disposisjon.

7.9.15

Vedtekter for OKSF v/Kristina
§1 og §2 ble gjennomgått og styret godkjennes disse paragrafene. Det arbeides med vedtektene i
styret fremover. Styremøte 4.juni skal styret gjennomgå §3.
Det arbeides med et utkast som oppdateres etter hver styremøte.

7.10.15

Kirkevalget 2015 Kampanjen
Bruke U20 som base for listebærere på valgdagen.
-godkjent

7.11.15

Semesterplanlegging
30.mai – vi er på møterommet på TF.

7.12.15

Orienteringer:
–
Innkjøp av bilderamme - Utsettes til neste styremøte.
–
UngOrg – debatt høst - Sophie holder i dette.
–
Kollektivet i U20 - nye beboere - Orientert

7.13.15

Eventuelt:
–
–

Neste styremøte – 4. Juni kl 18:00
Saker til Lansstyremøte – Oppfordring til LS ang tilstedeværelse.

