Styremøte 09.04.2018
Dato: 09.04.18
Sted: Rektors kontor, Oslo Katedralskole
Tid: 11.45 – 12.09
Oppmøte:
X

Leder
Nestleder

X

Miljøansvarlig

X

Informasjonsansvarlig

X

Økonomiansvarlig
Rettighetsansvarlig

X

Sekretær 1

X

Sekretær 2

Møte med rektor, assisterende rektor og Per Helmer.

Saksliste
Sak 1: Konstituering
Sak 2: 17.mai
Sak 3: Uravstemning for medlemskap i Elevorganisasjonen

Sak 1: Konstituering
Referent: Lene Xu 1STA og Ingrid Kristine Storesletten 2STC
Ordstyrer: Eline Wager 2STA
Elevrådsstyret godkjenner konstitueringen.

Sak 2: 17.mai
Forberedelse før 17.mai:
- Skal ha personer som kan rydde, handle mat, dekke bord, pynte, servere og rydde. De bør
komme i alle fall en time før elevene kommer (Elevene kommer ca. 09.30).
- Oslo Katedralskole er skole nr. 121 av 123 skoler i barnetoget. Vi er ved slottet ca. 12 til
12.30 tiden.
- Skal ha frokost i kantina, hvor de ansvarlige skal dekke på slik at elevene kan sette seg
ned på bordene og spise på morgenen.
- Komiteen ordner kaffe og mineralvann.
- Elevrådsleder og russepresidenten taler ved frokosten.
Selve toget:
- Sinsen Janitsjar korps pleier å gå foran skolen.
- Må ha flaggborg. Skolen har seks flagg og en fane, der to bærer med å bytte. Ønsker
derfor å ha 12 frivillige som skal bytte med å bære flagget til Stortinget og bære dem
tilbake til skolen.
Peblingene kommer synge på skolen.
To kinobilletter vær til alle som bidrar – de som hjelper til med frokosten og de som bærer
flagg/fane.

Sak 3: Uravstemning for medlemskap i Elevorganisasjonen
Blir en gang før sommerferien.

Eventuelt
- Tørkepapirer i 4. etasje blir vanskelig å få tak til på grunn av Miljøvernstårnet. Ønsker
mer effektive håndtørkere.
- Kaleem trenger oversikt over rommene der høyttalere lager lyd.
- Toalettdørene i jentedoen
- Guttedoen ved visuelle kunstfag – tap av mye vann
- Ventilasjon: elever ønsker bedre luft, og vinduer som kan blir åpnet (4. etasje)

Møtekritikk

Vennlig hilsen,
Lene Xu
Sekretar 2 ved Oslo Katedralskole 2018
sekretar2@elevradet.no
lene1412@osloskolen.no

