Referat OKSF
Møte: Oslo Kristelige Studentforbund
Sted: Universitetsgata 20, kl. 19:00-21:00
Møtedato:23.04.2015
Referent: Frida S. Øyen
Antall sider inkl. denne: 1
tilstede: Andreas A.N-S Fosby, Torkild Enstad Hausken, Christopher Knudsen, Marte Leberg, Miriam
Berntsen, Frida S. Øyen, Sophie Panknin, Edvard Berntzen, Kristina Bjåstad

Sak nr.:
5.1.15
5.2.15
5.3.15

Godkjenning av innkalling og dagsorden
-Godkjent
Godkjenning av referat fra 9. april
-Godkjent
Gjennomførte arrangementer.
- Påskemåltid 10.april – Kristina og Andreas Bra arrangement, 17 stykker til stede. Øke til
20 personer til neste år? Vis så må storsalen tas i bruk.
- Minidialog 15.april – Marit M(UngDialog), Andreas og Frida Godt opplegg fra
Ungdialogs side. 24 stykker til stede. OKSF og Ungdialog fortsetter det gode
samarbeidet. Det kom ønsker at Minidialog må gjentas.
- Grønn messe 17.april – Marte og Miriam 13 stykker til stede. Manglet prest. Bra appell.
Marte førte opp liste over spurte prester som kan tas i bruk senere.
- Temamøte m/changemaker 22.april – Andreas Bra temamøte. Godt opplegg fra
representanten fra Changemakers fredsutvalg. 19 stykker møtte opp. Et godt samarbeid
er startet opp med Changemaker. Noen fra styret stod nede og ønsket nye velkommen og
viste dem veien opp.. Dette bør fortsette når man vet det kommer mange nye.

5.4.15

Kommende arrangementer
- Bibel & Børst 24.april – Frida Frida får nøkkel av Kristina. Kristi Himmelfart blir tema
på Bibel og Børst.
- Finsetur 24-26.april – Edvard Turen blir avlyst pågrunn av ingen påmeldte. Forslaget er
å ta opp turnen på neste allmøte med medlemmene. Er September en månad som passer
bedre?
- 1.mai frokost og rød messe – Andreas og Torkild Styre setter sammen en komite som skal
jobbe videre med arrangmentet: Torkild, Andreas, Sophie, Christopher og Edvard blir
komite. De møtes 28 april.
- Bibel & Børst 8.mai – Edvard og Marte Det blir matpakkeaksjon i tillegg. Christopher
handler inn.
- Messe & Semestersluttfest 15.mai – Sophie og Marte(?) Det blir messe og fest i stede
for. Fest i kollektivet? Torkild snakker med kollektivet.
- 17.mai – Marte og Frida /Sophie?
- 23 Mai – Styret blir enige om å arrangere Eurovision i Storsalen.
- 29 Mai- Styret blir enige å legge semesterslutt til 29.mai
- Temamøte: Kjønn og religion? 26.juni - ?? (se sak 5.7.15)

5.5.15

Vann/urinavstøtende maling til inngangspartiet
Orientering v/Andreas
Andreas orienterte styret
Rekruttering
-Musikkhøgskolen – avventer situasjonen, Einar Østerhagen har ansvaret.
-Folkehøgskoler – Miriam tar kontakt med folkehøgskoler i nærheten.
-Politihøgskolen – avventer situasjonen

5.6.15

5.7.15

Fadderuken Høst 2015
Foreningsdagen 17.august – Sophie, Kristina, Torkild, Andreas og Frida står på foreningsdagen.
TF: Fest fredag 14.August i U20. Andreas er I kontakt med TSU leder Helene Bruun. Det blir
fest.

5.7.15

Oslo Pride 2015
-Temamøte m/skeiv ungdom? Andreas tar dette videre.
-Regnbuemesse med åpen kirkegruppe – Kristina i kontakt med ÅK. Kristina har ikke fått mail
tilbake.
-hva vil nasjonalt gjøre? Torkild og Marte ta dette opp med Landsstyret for å høre om hva de vil
gjøre.

5.8.15

Vedtekter for OKSF
v/Kristina
Kristina orienterte styret. Vedtekene kommer på mail til resten av styret.

5.9.15

Liturgigruppe for OKSF
Foreløpige navn: Geir Wiknes, Torkild Hausken, Andreas Fosby, Marte Leberg, Anne-Anita,
Merethe Thomassen.
Forslag til vedtak: Styret i OKSF bevilger opp til 300kr til matriell til liturgi gruppen.
-Vedtatt
Nettverklister for prest/musiker/foredragsholdere V/Marte
Marte har oppdatert listene.

5.10.15

5.11.15

Kirkevalget 2015 Kampanjen
samarbeids partnere – ÅK, ÅFK, Skeiv Ungdom
Andreas tar kontakt med disse.

5.11.15

Økonomi, Liste over refusjoner
Forslag til vedtak: Styret i OKSF vedtar det foreliggende skjemaet for føring av alle
refusjonsbeløp.
-Vedtatt

5.12.15

Orientering fra OKSF til LS-helgen 24-26.april
forslag til vedtak: Styret i OKSF vedtar orienteringen som skal sendes til LS.
-Vedtatt

5.13.15

Orienteringer:
– Innkjøp av bilderamme
Torkild handler inn bilderammer ila. Neste uke.
– UngOrg sitt kurs i debatt/kronikk v/Sophie
Sophie orienterte styret.

5.14.15

Eventuelt:
– Neste styremøte
7.mai 19:00-21:00
– Innkjøp av et lite og lekkert bord til kapellet.
Andreas hører med huskomiteen
– Oppvaskmaskinen
Andreas hører med huskomiteen
– div. til lokalene
utsettes til neste styremøte

