Referat OKSF
Møte: Oslo Kristelige Studentforbund
Sted: Universitetsgata 20, kl. 18:00-21:00
Møtedato: 04.06.2015
Referent: Miriam Berntsen
Innkalt: Andreas A.N-S Fosby, Torkild Enstad Hausken, Christopher Knudsen, Miriam Berntsen,
Kristina Bjåstad
Meldt forfall:Sophie Panknin, Edvard Berntzen
Forfall: Frida S. Øyen, Edvard Berntzen, Sophie Panknin, Marte Leberg

Sak nr.:
8.1.15
8.2.15
8.3.15

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden
Vedtatt
Godkjenning av referat fra 21. mai
Forslag til vedtak: Styret godkjenner referatet fra 21.mai
Vedtatt
Gjennomførte arrangementer.
• 23.mai – Eurovision-kveld i kollektivet, Kristina: Ca. 13-15 til stede. Det ble skrevet ut
og brukt skjema for å fremme interesse. Ønsker å gjenta til neste år.
• 29.mai – Semesteravslutning – Sophie, Edvard og Torkild: Ansvaret falt skeivt i løpet av
kvelden. Oppmøte var lavt, kun styret + ca. 5 andre. Tanker om oppmøte: eksamen og
værforbehold. Kvelden var svært hyggelig.

8.4.15

Oslo Pride 2015
• Temamøte: kjønn og religion 26.Juni – Kristina: Ikke noe særlig er gjort enda. Kristina
skal sende mail til Skeiv Ungdom. Andreas og Kristina har et møte for å planlegge.
• Kirken på Pride – Andreas: Det kom mail fra Sara Moss ang. Opplegg i U20 for kirken
på Pride. Styret tilbyr sine tjenester i denne perioden.

8.5.15

Vedtekter for OKSF v/Kristina
• §3 & §4 skal gjennomgåes
Styret leser igjennom og følger opp saken via mail.
Fadderuken Høst 2015
• Ansvarsfordeling
- Fest med MF: Marte
- Fest med TF 14.august
- MF sin rebuspost: Marte
- TF sin rebuspost 10.august
- Musikkhøyskolen:Kristina & Einar
- Politihøyskolen: Edvard
- Diakonhjemme: Mathias og AB
- Foreningsdagen 17.august: Kristina, Andreas, Sophie & Frida
- Stand på MF: Marte
- Stand på TF: Andreas

8.6.15

-Alle som har ansvar i fadderuka må finne dato for deres aktivitet, holde kontakt via mail, og
finne ut hvem som skal stå på stand snarest.
• Søknad om økonomisk støtte til standen på foreningsdagen v/Edvard
Edvard følger opp søknaden om økonomisk støtte til foreningsdagen. Det blir søkt om støtte til

sjokolade og ny roll-up.
8.7.15

8.8.15

Semesterplanlegging
• Program for høsten 2015 er vedlagt.
Forslag til vedtak: Styret vedtar semesterprogrammet for 2015
Vedtatt
Tilslutting #Fastfortheclimate v/Andreas

•

8.9.15

8.10.15

8.11.15

http://fastfortheclimate.org

Forslag til vedtak: Styret vedtar å tilslutte seg #fastfortheclimate
Vedtatt
Kirkevalget 2015 Kampanjen
• Listebærere
• Ansvarlige for lokalene
Det ble orientert og oppfordret til deltagelse som listebærere under kirkevalget.
Kronikk på vegne av Osloforbundet
• Andreas har skrevet en kronikk om utenfor/innenfor problematikken i kirken.
Forslag til vedtak: Styret vedtar den foreliggende kronikken for å bli sendt til Aftenposten.
Vedtatt
Styreevaluering våren 2015
• Ansvarsfordeling
-Styret var enig i at ansvaret i vår har vært skjeivt fordelt, men planen over høsten
viser allerede at ansvaret nå sprer seg jevnere i styret, spesielt blant nye
styremedlemmer. Det ble nevnt at Facebook, og generelt kommunikasjon, kan
forbedres mye. Systemet med rullering av ansvar fungerer bra.
• Hvordan er «miljøet» blant styremedlemmene?
- Miljøet er bra i styret. Alle ser ut til å ha funnet sin plass. Savner å finne på noe mer
på rent sosialt plan.
• Styreleder
-Oppfatning av styreleder er i største grad positiv. Styreleder har hatt for mye ansvar
vårsemesteret.
• Generelt
-Det ble nevnt at systemet med tegnsetting tas godt i mot, og fører til bedre funksjon på
styremøter.

8.12.15

Orienteringer:
• Innkjøp av bilderamme vTorkild: Kjøpes inn før neste semester.
• Orienteringer fra AKT møtet: Andreas Orienterte
• Orienteringer fra Sophie - v/Andreas: Andreas Orienterte
• Regnskap v/Andreas: Andreas Orienterte
• Landsstyremøte 29-30.mai: Torkild Orienterte

8.13.15

Eventuelt:
• Neste styremøte
-Neste styremøte blir lørdag 8. August
•

Kollektivet
-Det er kommet inn kommentar om at andre medlemmer føler seg uønsket i kollektivet
når Forbundet er der på Fredagskvelder. Vi vil arrangere et møte mellom styret og
kollektivet for å snakke mer om dette, og hvilke tiltak som skal tas for at alle føler seg
velkomne.

