Referat OKSF
Møte: Oslo Kristelige Studentforbund
Sted: Universitetsgata 20, kl. 19:00-21:30
Møtedato: 07.05.2015
Referent: Marte Leberg
Innkalt: Andreas A.N-S Fosby, Torkild Enstad Hausken, Christopher Knudsen, Marte Leberg, Frida
S. Øyen, Sophie Panknin, Edvard Berntzen, Kristina Bjåstad
Ikke tilstede: Miriam Berntsen
Ikke tilstede under sak 6.10.15: Sophie Panknin

Sak nr.:
6.1.15

Godkjenning av innkalling og dagsorden
vedtak: godkjent

6.2.15

Godkjenning av referat fra 23. april
vedtak: godkjent
Gjennomførte arrangementer.
- Bibel & Børst 24.april – Frida
17 stk tilstede- fint arrangement, flere nye og flere som ikke har vært aktive på lenge
Ved neste AKT redaksjonsmøte- avklare om vi skal skrive notis til alle arrangementer

6.3.15

-

1.mai-frokost & Solidaritetsmesse – Edvard, Torkild & Andreas
Frokost og tog: Mange deltok, burde vært flere sitteplasser tilgjengelig og muligens
annen ordning for servering av mat
Fin appell!
Færre ble med i 1. maitoget, men saken fikk mye oppmerksomhet
Solidaritetsmesse og fest: fin liurgi, gode bidrag fra prest, appellant, forbedere,
tekstlesning etc. Hyggelig fest i kollektivet etterpå

6.4.15

Kommende arrangementer
- Bibel & Børst + matpakkeaksjon 8.mai – Edvard & Marte
tekster om frihet i anledning frigjøringsdagen
Edvard ordner snacks, mat + diverse til matpakkeaksjon
- Messe & fest 15.mai – Sophie & Torkild
Sara Moss liturg, John spiller, avtalt at fest i kollektivet er ok, Torkild ordner chips
- 17.mai – Frokost I kollektivet - Marte og Sophie
Marte holder kontakt med kollektivet
- 23.mai – Eurovisionkveld - Kristina
U20 utleid, Torkild hører om det er greit at vi ser Eurovision i kollektivet, evt. Kan vi se
det andre steder, f. Eks. På elsker
- 29.mai – semesteravsluttning - Edvard, Torkild, Sophie
grilling og messe på Hovedøya (dersom dårlig vær: fest i kollektivet)
- Temamøte: Kjønn og religion, 26.juni – Andreas og Kristina
Andreas tatt kontakt med Sara og Elisabet for å få inn i program for Oslo Pride- for
sent, men kan få info på nettside og ifbm. «Kirken på Pride».
Tema bør spisses - forslag kan utveksles via epost til styret

6.5.15

Byggrelatert U20
–
Vann/urinavstøtende maling til inngangspartiet, Orientering v/Sophie
Sophie har funnet utstyr og tar kontakt med Huskomiteen

Sophie tar også kontakt med huskomiteen ang. Glass, stoler, oppvaskmaskin
–
–

6.6.15

Diverse innkjøp til U20
Torkild har kjøpt inn bilderamme

Rekruttering/Fadderuken høst 2015
-Folkehøgskoler
tas opp på til høsten
-Andre utdanningsinstutisjoner
tas opp igjen til høsten
-Fest for nye studenter 14.august
–
Samarbeid med TSU på TF om fest
-Menighetsfakultetet
MF vil gjerne at Forbundet stiller med post til rebusløp onsdag 13. august

6.7.15

Oslo Pride 2015
-hva vil NKS sentralt gjøre?
Stand i Bergen og Trondheim, Osloforbundet bidra på Kirken på Pride (Sara tar kontakt med
oss), kirkepolitisk gruppe arrangere debatt i Pride Park
-Kirken på pride
-Regnbuemesse, 28. juni kl. 18.00
Åpen kirkegruppe og samarbeidspartnere (deriblant OKSF), gudstjenesten holdes i Oslo
domkirke, samarbeidspartnere bes hjelpe med å finne hjelp til ulike oppgaver i gudstjenesten.
Dersom noen i styret kan bidra- ta kontakt med Kristina
-Paraden
Kirken på Pride og Åpen kirkegruppe går, vi går med dem, muligens med egen parole

6.8.15

Vedtekter for OKSF
-Innspill
Oppfordring fra Andreas om å komme med innspill til vedtektene- tas opp neste styremøte

6.9.15

Søknad om økonomisk støtte fra BKSF
-Bergen Kristelige studentforbund søker om 10 000kr
vedtak: Bergen kristelige studentforbund søknad om støtte innvilges

6.10.15

Innspill til søknader til U20 kollektivet
Sophie panknin går ut under saken.
styret vedtok en prioritert liste som blir levert til Ranveig.

6.11.15

Sammen for demokratikonferansen (se mail)
-skal vi sende noen?
dersom noen kunne tenke seg å være med, gi beskjed

6.12.15

Semesterplanlegging 30.mai
Alle oppfordres til å komme med innspill til semesterplanen

6.13.15

Kirkevalget 2015 Kampanjen v/Andreas
ÅK, ÅFK, Skeiv Ungdom
Andreas vært i kontakt med åpen folkekirke, åpen kirkegruppe og Skeiv Ungdom,
samarbeidsarrangementer konkretiseres til høsten
Kristina: ÅFK oversikt over valglokaler slik at en kan organisere vaktliste, slik at det kan stå folk
med åpen folkekirkes liste på valgstedene.

6.14.15

Orienteringer:

–
–
–
6.15.15

Orientering fra LS-helgen
Marte og Torkild orienterte
Tilslutning: #Papirbåter, markering foran stortinget
Christopher deltok- fint arrangement!
Liturgigruppen
Torkild sender ut mail slik at gruppen kan samles

Eventuelt:
– Neste styremøte
21. mai kl. 19.00
4. juni kl. 19.00

Referent: Marte Leberg 7/05-15

