Referat – Elevrådsmøte, uke 45
Dato: torsdag 10. november 2016
Sted: Festsalen

Oppmøte:
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Saksliste:


Sak 1: Konstituering



Sak 2: Søknad fra K(atta)-POP



Sak 3: Søknad fra UGLA



Sak 4: Valg av sekretær



Sak 5: Kulturdag / Idémyldring



Sak 6: Eventuelt



Sak 7: Møtekritikk

Sak 1: Konstituering
Referent: Mathilde Verne 2STC
Ordstyrer: Jan Victor Qian 3STC
Elevrådet godkjenner konstitueringen.

Sak 2: Søknad fra K(atta)-POP
K(atta)-POP søker 1500kr, til blant annet snacks o.l.
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Votering
For: 14
Mot: 0
Avh: 0
Søknaden ble bevilget.

Sak 3: Søknad fra UGLA om penger til ball
UGLA søker om penger for å senke billettprisen til ballet. De har søkt om forskjellige
satser(hvor mange kroner billettprisen vil synke med i parantes): 30 000 kr(105), 27 000
kr(95), 24 000 kr(8, 21 000 kr(74), 18 000 kr(63) og 15 000 kr(53).

Avstemning om støtte:
For: 14
Mot: 0
Avh.: 0
Vi vedtar å gi støtte til UGLA.

Forslagene blir satt opp mot hverandre, til slutt 30 000 kr mot 27 000 kr.
27 000: 8 for
30 000: 7 for
Elevrådet vedtar å gi 27 000 kr til UGLA.

Elevrådet vurderer, på oppfordring av ledelsen, å ta over den økonomiske delen av
ballarrangeringen. Slik det er nå kan ikke skolen sende regninger til UGLA, ettersom de ikke
har organisasjonsnummer. Den eneste forskjellen vil være at Elevrådet får kontroll og
oversikt over pengene, mens UGLA beholder kontroll over ballet og alt annet.
For: 13
Mot: 0
Avh.: 1
Elevrådet vedtar å ta over økonomisk ansvar for ballet.

Sak 4: Valg av sekretær
Elevrådet trenger en ny sekretær 2.
Kandidater: Alexander 1B
Alexander 1B blir valgt til sekretær 2.

Sak 5: Kulturdag / Idémyldring
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Det foreslås felles lunsj i forbindelse med Kulturdagen. Elevrådet vedtar å nedsette en egen
komite som skal bidra til arrangering av kulturdagen. Marc 1G, Gabriella 2A, Ingeborg 3A,
Sundas 3D og Hanna 3F melder seg.
Vi ber om forslag til noe Elevrådet kan gjøre videre, og det foreslås blant annet at vi burde
gjøre noe sosialt sammen. Derfor vedtar vi at alle som vil i Elevrådet skal dra på Megazone
sammen.
Noen vil gjerne dele ut gløgg o.l. i forbindelse med jul, mens andre mener at Elevrådets rolle
ikke skal være å drive en form for kantinevirksomhet. Vi kunne arrangere julekalender, og
trekke ut noen elever som får en liten gave eller noe lignende.

Sak 6: Eventuelt
Kildesortering
Mange reagerer på at klistremerkene for kildesortering i kantina har forvunnet. Når vi
forsøker å sette opp nye blir de også tatt vekk. Det informeres om at mye av søpla ikke blir
sendt til riktig sted uansett fordi den ikke er ordentlig kildesortert. Derfor skal Elevrådet bidra
til at elevene kildesorterer bedre. Miljøansvarlig har invitert Renovasjonsetaten til å holde
foredrag på skolen, men de har ikke hatt mulighet til det ennå.
Vi ønsker klistremerkene på søppelkassene tilbake.

Vinteraktivitetsdag
Noen ønsker vinteraktivitetsdag.

Rettslære
Skolen har vedtatt å ikke tilby rettslære neste år, og noen elever reagerer på det. Det
informeres om at man under prøvevalget kan legge til at man ønsker rettslære, og t skolen vil
tilby det hvis mange nok elever gjør det.

Sak 7: Møtekritikk


Avstemningene burde vært tydeligere og lettere å forstå. Særlig med tanke på de høye
summene er det viktig å gjøre det ordentlig.



Møteinnkallingen kom ikke på mail.



Saken om kulturdagen og idémyldring burde ha vært delt opp, slik at det var klarere
hva vi debatterte når.
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Med vennlig hilsen
Elevrådet ved OKS ‘16
Mathilde Verne 2STC
mathii0405@osloskolen.no
http://elevradet.no/
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