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Referat – Elevrådsmøte, uke *50* 

Dato: Torsdag 11. desember 2014 

Sted: Aulaen 

 

Oppmøte: 

B – Tillitsvalgt og vara til stede 

T – Kun tillitsvalgt til stede 

V – Kun vara til stede 

  

 

 

 

  

(Fravær ikke ført) 

Saksliste: 

 Sak 1: Konstituering 

 Sak 2: Subsidiering av elevlag 

 Sak 3: Eventuelt 

 

 

 

Sak 1: Konstituering 

Referenter: Tayyeb Jilani 2STA & Jan Victor Qian 1STC 

Ordstyrer: Håvard Damm-Johnsen 3STD 

Elevrådet godkjenner konstitueringen. 

 

 

 

 

  

 

Klasse 1 2 3 

STA    

STB    

STC    

STD    

STE    

STF    

STG    
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Sak 2: Subsidiering av elevlag 

Etter diverse utgifter, er det anslått av elevrådet får omtrent 45 000 kr av Stiftelsen 

- Både Ugla, i forbindelse med nyttårsballet, og Kattarock har søkt om finansiell støtte 

 

Kattarock 

- Ønsker 6050 kr, noe som resulterer i at de går opp i null 

Utgiftene er anslått til å bli 14 550 kr 

 

- Inntekter fra billettsalget går til teateret 

Eventuelle overskudd vil returneres til elevrådet 

Eventuelle underskudd trekkes ifra billettsalget 

 

Avstemning 

11 stemmeberettigede til stede totalt 

 

For å gi 6050 kr i finansiell støtte til Kattarock 

FOR IMOT AVSTÅENDE 

8 1 2 

 

 

Nyttårsball (Ugla) 

- Det var en misforståelse angående budsjettoppsettelsen 

Elevrådet kan stemme nå, men et ordentlig budsjett må legges fram i etterkant 
Dersom det ikke er akseptabelt, er det mulig med nye forhandlinger 
 

- Vil holde billettprisen lav for å begrense økonomi som en fraværsfaktor 
For øyeblikket, har Ugla en gjeld på 10 000 kr i forbindelse med ballet, som de 
ønsker å få nedbetalt snarest 
 

- I budsjettet er det lagt opp til tre målsummer: 10 000 kr, 15 000 kr, og 20 000 kr 
 
Billettprisen i år, er anslått til 470 kr med 10 000 kr i støtte 
Billettprisen i fjor, endte derimot opp som 460 kr med 5000 kr i støtte 
 

- Årsaken til prismysteriet skal undersøkes nærmere 
Har sannsynligvis noe å gjøre med gjeldsnedbetalingen 
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Avstemning 

12 stemmeberettigede til stede totalt 
1) 10 000 kr 
2) 15 000 kr 
3) 20 000 kr 
 
For å gi støtte 
FOR IMOT AVSTÅENDE 

11   

 

For mindre enn 20 000 kr  
FOR IMOT AVSTÅENDE 

9   

 
For 15 000 kr 
FOR IMOT AVSTÅENDE 

8   

 

Da har elevrådet besluttet å gi 15 000 kr i støtte til nyttårsballet 
(Avtalen sluttføres når et ordentlig budsjett er lagt fram og stemt over) 

 

 

Sak 3: Eventuelt 

Det har ikke blitt satt av en spesiell vaskedag, men oppfordrer alle elevene å få skapene 

vasket fortest mulig 

- Eventuelle vedlikeholdskostnader vil bli trukket fra elevrådets budsjett 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Sekretær 1 i elevrådet ved OKS 2014 

Jan Victor Qian 1STC 

sekretar1@elevradet.no  

http://elevradet.no/ 

mailto:sekretar1@elevradet.no
http://elevradet.no/

