Referat styremøte i OKSF
Møte: Oslo Kristelige Studentforbund
Sted: Universitetsgata 20, kl. 17:00-19:00

Møtedato: 03.03.2015

Referent: Torkild Enstad Hausken.

Antall sider inkl. denne: 3

Deltakere: Torkild Enstad Hausken, Christopher
Knudsen, Andreas A.N.S. Fosby, Marthe Leberg,
Frida Sofie Øyen
Andre som også var tilstede: Astri Gryt og
Grazyna Skarpås
Sak nr.:
2.1.15
2.2.15
2.3.15

Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 Godkjent
Godkjenning av referat fra 17nde februar
 Godkjent
Gjennomførte arrangementer
- Fetetirsdag, 17nde februar
- Arrangementet ble sett på som vellykket. Det var godt oppmøte,
omtrent 23 stykker var tilstede. Vi fikk en henvendelse fra kollektivet
i ettertid om vi kunne dekke utgiftene til bakverket som ble servert,
men styret vedtok at likesom vi ikke dekker utgifter til slikt på f. eks
kirkekaffe, så vil vi heller ikke i denne sammenheng dekke utgiftene.
-

Taizémesse & matpakkeaksjon 20nde Februar
Gangen og kappellet var i hadde blitt nylakkert, så messen ble holdt
inne i stuen. Oppmøte på omtrent 15 stykker. Stemningen var god og
folk gav god respons. Matpakkesmøringen etterpå gikk som ”smurt”
og de tre gruppene som gikk ut hadde i grove trekk vellykkede økter.
Noen grupper fikk gikk ut mer mat og drikke enn andre.

-

Bibel & Børst 27nde februar
Godt arrangement med god introduksjon. Gratulerer til Sophie og
Marthe som for første gang ledet et møte! Oppmøte på rundt 15 folk.
Sophie hadde en interessant introduksjon om fasten – den var kanskje
noe lang, så ved neste korsvei burde dette forkortes litt – og
diskusjonen var god og foregikk i nærmest 75 minutter. Etterpå var
det hyggelig sosialt samvær.

2.4.15

2.5.15

2.6.15

Kommende arrangementer v/Andreas
- Introduksjonskveld 6te mars – Andreas & Astri Gryt.
Astri har alt klart – hennes økt vil vare i omtrent en halvtime.
Christopher passer på å få kjøpt inn litt å spise samt litt å drikke
(druer, kjeks, kaffe, etc.).
-

8nde mars: messe i slottskapellet & Kirkekaffe i U20 – Andreas.
Folk stiller med kaker, vi passer på at det er nok å drikke (saft og
kaffe, etc). Messen er over omtrent et kvarter etter tolv og man vil
lede folk ned mot U20. Noen i styret skal også være medliturger.

-

Økumenisk messe 13nde mars – Sophie og Torkild.
Sophie har prøvd å komme i kontakt med den tyske presten i Oslo,
men han har ikke svart henne enda. Hvis han ikke svarer innen slutten
av uken må man prøve å finne noen annen.. Alternativer kan f. eks
være Gitte Buch Hansen (prest i den danske folkekirke) eller pastoren
i Bærum baptistmenighet.

Tidsskriftet AKT
 Grazyna Skarpås kom innom og orienterte styret om AKTs arbeide.
Hun har hatt utfordringer rundt det å få inn nok bidrag fra folk. Hun
ønsket derfor å lodde stemningen blant styrets medlemmer om det var
noen som hadde ønske/mulighet til å bidra med noe til nummeret som
skal komme ut. Hun oppfordret samtidig til at hvis det var noen som
man trodde kunne ha glede av å bidra til AKT, så var det viktig å si i
fra til dem om bladet. To av styrets medlemmer så at de var villige til
å bidra med tekster av ymse slag. Grazyna vil komme i nærmere
kontakt med disse om hva de kan skrive.
Rekruttering
- Samarbeid med SR (Studentrådet ved MF) & TSU (Teologiske
studentutvalg ved TF).
Andreas Har snakket med Helene, lederen I Teologisk Studentutvalg ved TF,
og har begynt dialog med å få innkorporert Forbundet i fadderuken der.
Denne ser ut til å gå godt. Helene var henrykt over å få vite at Forbundet har
lyst til å ta opp tråden igjen, da dialogen med TSU har falt litt ut i tidligere
styreperioder. Andreas har også fått snakket med SR-lederen på MF – Marthe
blir vår kontaktperson i så henseende.
- Stand på Politihøgskolen og Musikkhøgskolen.
Einar Østerhagen har meldt seg frivillig til å kunne stå sammen med Andreas
på Musikkhøgskolen. Han kommer tilbake med tidspunkt dette er mulig.
Torkild skal få avtalt tidspunkt med Daniel og John om når de kan stå på
stand på Politihøgskolen. Han beklager at dette har dradd ut.

2.7.15

2.8.15

2.9.15

2.10.15

Landsmøte i NKS 20-22.Mars
Styret er noe usikre på hvordan det skal bli angående vara til Landsmøtet, da
en av våre vara ikke har mulighet til å stille, som igjen vil gjøre det vanskelig
om noe av våre delegater for eksempel blir syke. Har vi noen mulighet til å
supplere inn delegater, eller er dette noe som eksklusivt kan gjøres på et
årsmøte?
Årsmøte i UngOrg 19nde mars – Vedlegg mail
Andreas orienterte om at UngOrg vil ha sitt årsmøte den 19nde mars og
oppfordret styrets medlemmer til å være med på dette. Det vil være bra om
Forbundet kan begynne å gjøre seg mer synlige rundt omkring i sitt
organisasjonsverdenen og at man prøver å utvide og vedlikeholde det
nettverket man har.
Acem – møte om meditasjon og kirken
Møtet arrangeres 19nde mars. Man bestemte enstemmig at man ønsket å
istemme støtte til dette arrangementet.
Innkjøp av bilderamme:
- Enstemmig vedtatt.

2.11.15

Orienteringer:
- Økonomi – søknad sendes på 20000kr av Astrid til kulturstyret
- Grønne studenters initiativ – Man fortsetter å støtte dette initiativet
rent prinsipielt, men man ønsker samtidig ikke å binde seg mer til
dette slik at man må gå og holde kjøleskapet på Blindern ved like,
som man ble spurt om å gjøre i en e-post.
- mulighet til å bidra med noe rent praktisk.
- UngOrg – kurs
- Landsstyremøte 21-22dre februar: Rent generelt sett gikk møtet fint,
men saken om vedtekter som ble tatt opp på møtet ble diskutert av
styret. Man er ikke imot vedtektene som sådan og synes at det fint at
man har tatt tid til dette arbeide, men samtidig oppleves det uheldig at
man ønsker å erstatte lokalforbundets vedtekter til fordel for generelle
vedtekter som kommer ”ovenfra”. Osloforbundets vedtekter er
tilpasset en egen kontekst og det er uheldig når man ikke tar hensyn til
dette. For eksempel har Oslostyret nå ni medlemmer, om de nye
vedtektene blir vedtatt på Landsmøtet vil styret slik det er nå være
ulovlig, da det er spesifisert i de foreslåtte vedtektene at styrer kan kun
bestå av syv medlemmer. Man må da i Oslo kaste ut to medlemmer
fra styret – dette er ikke ønskelig fra styrets side, da dette semesterets
arbeide gjør det hensiktsmessig å ha flere i styret, ettersom
arbeidsmengden per styremedlem er mindre. Samtidig er det
beklagelig at lokalforbundets autonomi undergraves på denne måten –
det har gjennomført blit kommunisert til Forbundets medlemmer at
avstanden fra lokal til nasjonal er liten og at medlemmene selv bidrar
til styringen av sitt forbund og av Forbundet generelt sett. Det vil være
synd om lokalforbundets mulighet til direkte demokrati og endring av
sine vedtekter gjennom sitt årsmøte blir erstattet av et Landsmøtes
indirekte demokrati, der man må sende delegater som skal
representere lokalforbundets medlemmer. Osloforbundet har et ansvar
ovenfor sine medlemmer til å bevare disses interesser og derfor ses det
ikke som fordelaktig at de lokale medlemmene mister sin autonomi i
sin lokale kontekst.
- Bruk av Osloforbundets facebookside – man oppfordret til aktiv bruk
av denne siden. Når et arrangement blir satt opp, så husk å dele den!
Bruk siden aktivt.
- Ris og Pris – denne saken blir lagt på is inntil videre.
- Ungdom i Vassdrag og turen til Finse 27nde Mars. Denne er blitt
flyttet til 29nde mars da Trondheimsforbundet kommer med sine
medlemmer i stort antall og det vil ikke være mulig å reise sammen.
Uheldig, men samtidig håper man på et hyggelig arrangement for
Osloforbundets medlemmer.
- Neste styremøte er den 17nde mars.

