Referat – Elevrådsstyremøte med assisterende
rektor, uke 9
Dato: onsdag 02. Mars 2016
Sted: Rektorrommet

Oppmøte:
X

Leder
Nestleder

X

Miljøansvarlig

X

Informasjonsansvarlig
Økonomiansvarlig
Rettighetsansvarlig

X

Sekretær 1

X

Sekretær 2

Saksliste:


Sak 1: Konstituering



Sak 2: Årsmøtet (evt. Forberedelser)



Sak 3: Ny dato for rettighetsmøte



Sak 4: Status på eggjakt



Sak 5: Status på elevrådskonto



Sak 6: Reiseuke



Sak 7: Eventuelt

Sak 1: Konstituering
Referent: Kevin Chen 1STE
Ordstyrer: Jan Victor Qian
Elevrådet godkjenner konstitueringen.
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Sak 2: Årsmøte
18.03 blir ny dato for årsmøtet.
Thon hotell koster 600 kr per deltager. Vi er også åpne for andre møtelokaler enn Thon.
Aulaen og Oslo kongressenter ble nevnt som andre alternativer. Ledelsen er åpne for dyrere
leie, men da må elevrådet stå for 10 000 kr mens de tar resten. Elevrådsstyret er enige i at vi
ikke ønsker å betale 10 000 kr fordi det ikke er helt riktig å brukes så mye penger på elevrådet
selv. Dermed vil vi prøve å få forhandlet mindre andel.
Vi tror vi kan finne gode lokaler til rundt 400 kr per person også. Oslo Kongressenter koster
565 kr. Aulaen har tidligere blitt brukt til årsmøte, men da blir møtet mer «forelesning» aktig
når representantene ikke sitter i ring. Samtidig vi risikerer vi også bakgrunnsstøy.

Sak 3: Ny dato for rettighetsmøtet
Tirsdag 01.03.16 ble det behandlet utkast til ny rettighetsdokument. Elevrådet trenger et nytt
møte om dette. På grunn av mange prøver og Romatur så er det få dager som passer.
Eventuelt så kan rektor inviteres til ordinært elevrådsmøte på en torsdag. Det kan være fint å
holde elevrådsmøte før årsmøtet slik at representantene samtidig bli påminnet om eventuelle
dokumenter å lese før årsmøtet. Elevrådsmøtet kan holdes fram til 12:00, hvor rektor kommer
i etterkant. Simon (Informasjonsansvarlig) skal lage en avstemning for når representantene
kan komme. 17. mars og 6. april ble nevnt som to alternativer.

Sak 4: Status på eggjakt
Johanne er ikke oppdatert på hvor mye penger man har til disposisjon, men de har funnet en
svensk kjede til å distribuere for dagen. Egg og godteri må skaffes.

Sak 5: Status på konto
Jan Victor informerer om at det ligger ca. 17 000 i konto. Han vil videre kontakte Eilif fra
Stiftelsen Oslo Katedralskole om ny overføring slik at elevrådet vil stå igjen med ca. 67 000
kr totalt.

Sak 6: Reiseuke
Astrid (Nestleder) organiserer eventuelle møteplaner for reiseuken.

Sak 7: Eventueltsaker
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-

Kjøttfri mandag. Må forhandles med kantina.

-

Speed-dating: Kan arrangeres for alle på skolen ved starten av året for å bli kjent.
Spesielt for VG1. Ikke obligatorisk. Tas opp igjen ved september.

Med vennlig hilsen
Elevrådet ved OKS ‘16
Kevin Chen 1STE
sekretar1@elevradet.no
http://elevradet.no/
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