Referat: Realistlistas Høstmøte
Tid og sted
15. november klokka 18:25 i Realistforeningens kjeller.

Til stede på møtet:
Henrik Sveinsson, Jørgen Eriksson Midtbø, Stian Kogler, Mali Ramsfjell, Ingvild Aabye,
Stian Lågstad, Christian Strandenæs, Torgeir Lebesbye, Eirik Bager Sundmark, Tor Martin
Gundersen, Eva Holthe Enoksen.
Kine Moseid, Petter Hanken, Emil Mogstad og Eivind Aarnes var fysisk tilstede, men dro rundt
2000. Jorun Ramstad kom 2000.

Agenda
Sak 1: Informasjon om Realistlista og Velferdstinget - orientering
Sak 2: Realistlista om velferdspolitikk - diskusjon og votering
Sak 3: Velferdssakene i året som har gått - orientering
Sak 4: Velferdssaker for Realistlista i 2013 - diskusjon og votering
Sak 5: Valg av 3 representanter til Velferdstinget 2013 - valg
Sak 6: Valg av Leder for 2013 - valg
Sak 7: Valg av Økonomiansvarlig for 2013 - valg
Sak 8: Vedtekter for Realistlista - diskusjon og votering
Sak 9: Eventuelt

Sak 1: Informasjon om Realistlista og Velferdstinget - orientering
Stian orienterte litt. stikkord: legerefusjon, hva er velferd, akademika - virker det?, SiO studentliv,
kulturstyret, studentkaféene, man kan levere innspill til SiO på nett eller i utplasserte postkasser.
SiO er en tungrodd organisasjon.

Sak 2: Realistlista om velferdspolitikk - diskusjon og votering
Realistlista om velferdspolitikk
Lik rett til utdanning
Vi vil ha lik rett til utdanning. Med det mener vi at ulik økonomisk, sosial og kulturell
bakgrunn ikke skal være til hinder for noen som ønsker å ta høyere utdanning.
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Velferdstilbud
Velferdstilbudene man får gjennom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) kan
være avgjørende for evnen til å studere. Studentene skal få et økonomisk gunstig og
tilrettelagt velferdstilbud. Velferdstilbudet skal gi studentene samme mulighet til å studere
uavhengig av studiested, hva man studerer og hvor man er i livet.
Studentvelferd skal være et supplement til det ordinære kommunale og statlige
velferdstilbudet, og ikke en erstatning. Derfor har staten og kommunene sammen ansvar
for sentrale velferdsordninger som studentboligbygging, helsetjenester, studiefinansiering
og studentbarnehager.
Fordi det er boligkrise i Oslo er det spesielt viktig at det bygges flere studentboliger.
SiO skal samarbeide med studentforeningene om å gi studentene et best mulig kafétilbud.
Tilbudene skal utfylle hverandre fremfor å konkurrere.

Sak 3: Velferdssakene i året som har gått - orientering
Stian orienterte om hvordan de forrige kampsakene har gått.

Sak 4: Velferdssaker for Realistlista i 2013
Vi foreslår å velge 3 kampsaker også for 2013. Sakene er forslått i prioritert rekkefølge. Kom
med forslag til andre saker!
1 - 1000 studentboliger i året i Oslo og Akershus
Ved forrige tildeling av tilskudd til studentboliger fikk Oslo og Akershus tilskudd til 164. Køene
for studentbolig i SiO kom ved forrige semesterstart over 4000. Realistlista mener derfor at
regjeringen må gi tilskudd til minst 1000 studentboliger i året til Oslo og Akershus.
2 - Bedre støtte til studentkultur
Realistilsta vil jobbe for at studentkultur prioriteres i Velferdstinget. Dette gjøres ved å styrke
kulturstyret og sørge for en god og rettferdig tildeling fra Velferdstinget som totalt blir høyere
enn den i 2012. Dette mener vi fordi studentkultur er det beste virkemiddelet for å fremme god
psykisk helse, progresjon i studiene og et godt læringsmiljø.
Andre ting som vil være gjeldende under dette punktet er å sørge for at studentforeningene på
UiO kan fortsette sin drift uten at SiO skal se på de som konkurranse.
3 - Lovfestet gradert sykestipend
[SETT INN TEKST]
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Ordningen med gradert sykestipend har vært en ubetinget suksess - nå er det på tide å lovfeste
den.

Sak 5: Valg av 3 representanter til Velferdstinget 2013 - valg
Stian Kogler, Christian Strandenæs, Stian Lågstad
1. vara: Torgeir Lebesbye
Styret supplerer varaer.
Sak 6: Valg av Leder for 2013 - valg
Madeleine Sjøbrend ble valgt som leder for 2013
Sak 7: Valg av Økonomiansvarlig for 2013 - valg
Eva Enoksen ble valgt til økonomiansvarlig for 2013
Sak 8: Vedtekter for Realistlista - diskusjon og votering
Vedtektene ble vedtatt
Sak 9: Eventuelt
- Nytt punkt om kultur/kulturdokument
Møtet ble hevet 22:32

Til slutt: Pizza!

Vedtekter for Realistlista - Vedtatt på høstmøtet
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§1 Navn og formål
Foreningens navn er «Realistlista». Det engelske navnet er «The Science Party».
Realistlista sitt formål er å fremme sakene til studentene ved Universitetet i Oslo ovenfor
universitetet selv, organisasjoner og nasjonale myndigheter.
Realistlista er partipolitisk uavhengig.
§2 Medlemsskap
For å bli medlem av Realistlista må man støtte listas formål, og ikke være medlem av en annen
liste som stiller til samme organer som Realistlista.
Man kan bli medlem av lista ved å komme på et møte. Medlemsskap kan nektes om minst ⅔ av
de fremmøtte medlemmene motsetter seg det.
Styret har ansvar for å vedlikeholde medlemslisten.
§3 Allmøte
Allmøtet er listas høyeste organ og holdes før valg til Studentparlamentet ved Universitetet i
Oslo og Velferdstinget i Oslo og Akershus (hhv. vår og høst). Møtene innkalles med sju dagers
varsel.
På allmøtene behandles valg til de organene lista er representert, regnskap, budsjett, valg til
styret, og politiske prioriteringer og - plattformer. Alle medlemmer har møte-, tale-, forslags- og
stemmerett.
§4 Vedtektsendringer
Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende senest fem dager før allmøtet. Endringene
skal være offentliggjort senest tre dager før allmøtet. Endringer i vedtektene kan bare skje
dersom ⅔ av de fremmøtte stemmer for.
Vedtektsendringene trer i kraft når møtet heves.
§5 Styre
Styret i Realistlista består av leder og økonomiansvarlig, som velges ved særskilt valg. Selv
med eget styre skal Realistlista etterstrebe å ha en styringsstruktur som er så flat som mulig.
Styret disponerer budsjettet ut ifra rammene som er vedtatt på allmøtet.
§6 Åpenhet
Vedtektene, de politiske dokumentene, innkallinger og andre relevante dokumenter skal
offentliggjøres på hjemmesiden til Realistlista.
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§7 Eksklusjon
Medlemmer som bryter vedtektene, motarbeider lista, bryter norsk lov eller er økonomisk utro,
kan ekskluderes. Medlemmer ekskluderes ved ⅔ flertall på et ordinært eller ekstraordinært
allmøte (§3), forutsatt at eksklusjonssaken er på dagsorden senest sju dager før møtet.
§8 Oppløsning
Realistlista kan oppløses dersom ⅔ av de fremmøtte på to påfølgende allmøter stemmer
for, eller dersom lista ikke har nok medlemmer til å stille til studentparlamentsvalget ved
Universitetet i Oslo.
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Vedlegg: Sakspapirene til møtet
Realistlista om velferdspolitikk
Lik rett til utdanning
Prinsippet om lik rett til utdanning skal være det overordnede og styrende målet for
Velferdstinget i Oslo og Akershus og Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Med det mener
vi at ulik økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn skal ikke være hinder for noen som ønsker å ta
høyere utdanning.

Velferdstilbudet
Velferdstilbudene man får gjennom samskipnaden kan være avgjørende for en students evne
til å gjennomføre eller i det hele tatt begynne på studier. Velferdstilbudet skal være fleksibelt og
tilrettelagt studentenes ulike forutsetninger og behov.
Studentvelferd skal være et supplement til det ordinære kommunale og statlige velferdstilbudet,
og ikke en erstatning. Derfor har staten et viktig ansvar som garantist for sentrale
velferdsordninger som studentboligbygging, helsetjenester for studenter, studiefinansiering og
barnehagefinansiering.

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Tilgangen til SiOs velferdstilbud skal under enhver omstendighet gis slik at prinsippet om lik
rett til utdanning ivaretas og fremmes. SiO skal som landets største studentsamskipnad sette
presedens og være en foregangsmodell for studentvelferd i Norge.
SiO skal gi studentene et tilrettelagt tilbud med økonomisk gunstige velferdsordninger. SiO skal
tilstrebe lik tilgang til samskipnadens velferdsgoder, uavhengig av hvilken medlemsinstitusjon
man tilhører, hvilken utdanning man tar og hvilken livssituasjon man befinner seg i.
SiO Studentkafeene har en viktig rolle i studentmiljøet, men skal også se andre lokale aktører
som en viktig del av det overordnete sosiale miljøet på institusjonene. Realistlista mener at
Studentkafeene som et virkemiddel for studentvelferd må se at også andre aktører jobber for det
samme målet. Derfor må det vernes om foreninger som driver kafeer på frivillig basis.

6

Velferdssakene i året som har gått
Realistlista hadde tre kampsaker på velferdsfronten i 2012. Her kommer en kort oppsummering
av hvordan sakene har gått:
- Enda bedre støtte til studentforeninger
Kulturstyret har i 2012 blitt flyttet fra SiO Studentliv til Velferdstinget. Prosessen er ikke helt
ferdig, og det kan diskuteres om resultatet blir et kulturstyre som står sterkere enn det gjorde
før omstillingen. Likevel anser vi dette punktet som gjennomført fordi a) det er flere som
søker støtte av kulturstyret enn noen gang, b) velferdstinget har søkt om ca. 800 000 kr mer
til studentkultur i år enn i fjor og c) omstillingen flytter kulturstyret nærmere studentene og
synliggjør at det er studentenes eget organ.
- Bedre miljø i og rundt studentboliger
Realistlista har kommet med gode innspill i Velferdstingets arbeid med et boligpolitisk dokument
og SiOs tildelingsreglement for boliger.
- Deltidssykemelding for studenter
Velferdstinget i Oslo og Akershus har med Velferdstingene i Trondheim og Bergen jobbet
mye for å videreføre gradert sykestipend for studenter. Kampanjen vi har kjørt rundt nettsiden
www.deltidssykemelding.no gjennom hele året har vist seg å fungere, og ordningen er videreført
i 2013.
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Velferdssaker for Realistlista i 2013
Vi foreslår å velge 3 kampsaker også for 2013. Sakene er forslått i prioritert rekkefølge. Kom
med forslag til andre saker!
1 - Bedre støtte til studentkultur
Realistilsta vil jobbe for at studentkultur prioriteres i Velferdstinget. Dette gjøres ved å styrke
kulturstyret og sørge for en god og rettferdig tildeling fra Velferdstinget som totalt blir høyere
enn den i 2012. Dette mener vi fordi studentkultur er det beste virkemiddelet for å fremme god
psykisk helse, progresjon i studiene og et godt læringsmiljø.
Andre ting som vil være gjeldende under dette punktet er å sørge for at studentforeningene på
UiO kan fortsette sin drift uten at SiO skal se på de som konkurranse.
2 - 2000 studentboliger i året og en høyere prioritering av Oslo i tildelingene
Regjeringen gir i dag tilskudd til bygging av 1000 studentboliger i året. Disse tilskuddene
fordeles blant samskipnadene rundt om i landet. Ved forrige tildeling fikk Oslo og Akershus
tilskudd til 164 studentboliger, noe som er langt unna behovet når vi ser køer på 4000 studenter
rundt semesterstart. Realistlista mener derfor at regjeringen må gi tilskudd til minst 2000
studentboliger i året, og at de må prioritere Oslo i mye høyere grad enn i dag.
3 - Øke studiestøtten til 1.5 G
Studiestøtten ligger i dag på ca. 1.1 ganger grunnbeløpet (G), men er ikke regulert etter
grunnbeløpet. Realistilsta mener studiestøtten først må reguleres etter G, og deretter økes til 1.5
G.

Andre forslag
- Bedre miljø i og rundt studentboliger
Mange av studentene på UiO bor på studenthybler, noe de må for å klare seg økonomisk mens
de studerer. Mange av hyblene og studentbyene begynner å bli gamle, og vi ser at det er stort
forbedringspotensial i hvordan hyblene og studentbyene ser ut og oppleves. Vi vil derfor jobbe
for at miljøet rundt og i studentboligene bedres.
- Studentmånedskort uten aldersgrense
Studentmånedskortet har i dag en øvre aldersgrense på 30 år selv om gjennomsnittstudenten
er 28 år. Realistlista mener at en eldre student ikke nødvendigvis har bedre økonomi og at det
derfor ikke må diskrimineres på alder.
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Valg av 3 representanter til Velferdstinget 2013
Realistlista har som den største lista i Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo fått 3 plasser
i Velferdstinget i Oslo og Akershus 2013. Kandidater til disse plassene fremmes og velges på
møtet.
I 2012 har Realistlista vært så heldige å ha representantene Kenneth Aase Kristoffersen og
Hilde Omdal i Velferdstinget. Kenneth og Hilde har fulgt alt av formøter og møter og har gjort en
veldig bra innsats for Realistlista gjennom året og fortjener skryt!
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Valg av leder for Realistlista 2013
I februar i år ble undertegnede, Stian Lågstad, valgt til leder av Realistlista. Studentparlamentet
krever minst en leder og en økonomiansvarlig fra hver liste, men det fine med Realistlista er at
disse titlene ikke har stor betydning innad. Det er flere engasjerte studenter i Realistlista enn
noen gang tidligere, og lederjobben består kanskje bare av å kalle inn til møter og sørge for at
disse flotte, engasjerte folka møtes :) Jeg er dritstolt over den flate strukturen vi praktiserer, og
håper lista vil fortsette å jobbe på den måten i åra som kommer.
Kandidater til leder av lista fremmes og velg
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Valg av økonomiansvarlig for Realistlista 2013
Sindre Bjørnhjell har vært økonomiansvarlig i Realistlista siden februar. Kandidater til vervet for
2013 fremmes og velges på møtet.
Vervet innebærer å administrere pengene våre via en bankkonto (underlagt egen konto); ta i
mot kvitteringer fra folk som har lagt ut for mat etc. og tilbakeføre penger til dem. Regnskap skal
leveres etter endt kalenderår.
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Vedtekter for Realistlista
Mens Studentparlamentet krever en leder og økonomiansvarlig, så krever studentliv og
Kulturstyret også vedtekter for at man skal kunne søke penger fra de. Lista har derfor et ønske
om å vedta noen enkle vedtekter. Forslag til vedtekter ligger som vedlegg, og skal diskuteres og
stemmes over på møtet.
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