Referat – Elevrådsmøte, uke *4*
Dato: torsdag 28. januar2016
Sted: Festsalen

Oppmøte:
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Sak 1: Konstituering
Referent: Maria Ruiz Ullveit-Moe 2STA
Ordstyrer: Astrid Rose Hegnar 1STF
Elevrådet godkjenner konstitueringen.

Sak 2: Valg av nytt elevrådsstyre
Det er valg av følgende verv i nevnt rekkefølge: sekretær, rettighetsansvarlig, miljøansvarlig,
informasjonsansvarlig og økonomiansvarlig. Alle vervene varer i ett år.
Kandidater kan holde valgtaler på maks to minutter, deretter kan salen stille spørsmål. Det er
maks to spørsmål til hver kandidat.
Stemmeresultatene offentliggjøres ikke, men kandidater kan se resultatene dersom de ønsker
det.
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Det var 17 stemmeberettigede til stede på møtet, 16 klasserepresentanter og 1 stemme fra
elevrådsstyret.
Dersom det er mer enn to kandidater, benyttes prioritert stemmegivning.

Sekretær 1
Sekretær 1 samarbeider med sekretær 2 om å skrive referat fra alle møter som angår
elevrådet.
Kandidater:
Ettersom det ikke var noen kandidater til vervet, blir det gjenvalg etter de andre vervene.

Rettighetsansvarlig
Rettighetsansvarlig har ansvar for elevenes rettigheter på skolen.
Kandidater:
1: Mahin 2A
2: Johanne 1E
3: Julia 2F
Johanne ble valgt til ny rettighetsansvarlig.

Miljøansvarlig
Miljøansvarlig har ansvar for det fysiske og psykiske miljøet på skolen.
Kandidater:
1: Johanne 2A
2: Mathilde 1C
Johanne ble valgt til ny miljøansvarlig.

Informasjonsansvarlig
Ansvar for informasjonsspredning av elevrådets saker og generelt ting som angår elevene.
1: Simon 1F
Simon ble ny informasjonsansvarlig ved akklamasjon.

Økonomiansvarlig
Økonomiansvarlig har ansvar for elevrådets budsjett, bankkonto og bevilgning av penger.
1: Ylja 2D
Ylja ble ny økonomiansvarlig ved akklamasjon.
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Sekretær 1 – andre gang
1: Mathilde 1F
2: Mahin 2A
3: Kevin 1E
Kevin ble valgt til ny sekretær.

Kritikk av valget
Man burde vært enda strengere på at det ikke er lov til å klappe etter kandidatenes valgtaler.

Sak 3: Eventuelt

Vinteraktivitetsdag
Flere elever melder interesse om vinteraktivitetsdag, noe som allerede er tatt opp med
ledelsen.

Elevlagsrommet
Det mangler utstyr på elevlagsrommet, og mye av det som er der er ødelagt. Dette
gjelder blant mangel på fjernkontroll og en ødelagt prosjektor.

Tett tentamensplan
Tentamen i fransk, biologi og fysikk er satt på samme uke. Kan dette endres?

Ny representant til UBM
En av skolens representanter til Ungdommens bystyremøte (UBM) har ikke mulighet
til å delta på møtet. Astrid Rose Hegnar er skolens nye representant.

Med vennlig hilsen
Elevrådet ved OKS ‘15
Maria Ruiz Ullveit-Moe 2STA
sekretar2@elevradet.no
http://elevradet.no/
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