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Forord

Disse referatene er samlet og hentet ut fra Styrets server mars 2008. De opprinnelige 
referatene manglet i mange tilfeller vedtaksforslag, lovendringsforslag, styreprotokoll 
og resolusjonsforslag. Jeg anser dette som relevant for referatene og har derfor 
klippet inn den manglende teksten som har vært å oppdrive i andre dokumenter på 
serveren. I disse tilfellene er det merket med * (stjerne) etter det som er limt inn. 
Referatet fra den ordinære generalforsamlingen 11.april 2007 er dessverre ikke mulig 
å finne på Styrets server, og må derfor ansees som tapt. Det er lagt ved et 
presseklipp fra dette møtet.

Hensikten med å samle og trykke opp disse referatene er utelukkende for å bevare 
dem for ettertiden. Håper dette heftet er til nytte og glede for fremtidige engasjerte 
sjeler.

Her i Huset 25.mars 2008 

Øyvind Aass
Leder for Studentersamfundet i Trondhjem

Utgitt av Styret ved Studentersamfundet i Trondhjem, mars 2008
Opplag 5 eksemplarer
Tapir Uttrykk
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Samfundsmøte 19.08.06

Studentenes ABC – en overlevelsesguide for 
studenter

Beslutningsprotokoll:

1. Møtet er satt

2. Styreprotokoll

• Styret har vedtatt et nytt konsept til Samfundsmøtene, Dagens 
reisebrev.*

• Styret har vedtatt at ISFiT får blæste opptak på samfundet.no*

3. Politisk femminutt

• Harris Utne orienterte om Studenttingets neste møte torsdag 31 august.
• Thor Rickard Isaksen klargjorde bakgrunnen for sak på adressa.no 

ang. hans feilsiterte utspill om boikotting av Israelske varer. Isaksen 
oppfordret Storsalen til å ta stilling til Samfundets boikott av Israelske 
varer ved å endre bakgrunnen for boikotten eller oppheve den.

4. Historisk punkt

• Mari Raundsgaard fortalte kort om Samfundets og Samfunsmøtets 
historie

5. Festtale ved Nils-Ingar Aadne

6. Kunstnerisk ved Pirum

7. Pause

8. Kunstnerisk ved Studentradioen

9. Festtale ved Suzette Paasche

10.Kunstnerisk ved SIT

11.Dagens reisebrev

• Dagens reisebrev er en ny fast post på Samfundsmøtet.  Gjennom hele 
semesteret vil Storsalen få lesebrev fra fjærn og nær, og fra kjente og 
ukjente borgere. Dagens leserbrev var fra Yngve Skomsvoll

12.Sofaprat med festtalerne 

13.Kunstnerisk ved Knauskoret

14.Hemmelig gjest fra Oslo

• Øyvind Gjengaar og Silje Winther fra Velferdstinget og Samskipnaden i 
Oslo var kveldens hemmelige gjester. De kom for å dele ut Kristian 
Ottosen-prisen til Studentersamfundet. Samfundet er tildelt prisen for 
sitt bidrag til utviklingen av studentvelferd i Norge, og for rollen som 
pådriver for studentkultur i 96 år

15.Allsang: ”Nu klinger!
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16.Eventuelt

• Berge Bjørlo informerte om Samfundets nye billettsystem på 
www.samfundet.no. Samtidig takket han alle som har vært med på å 
utvikle det nye systemet.

• Petter Oddsaunse oppfordert alle til å søke stilling i en av gjengene på 
Samfundet. Søknadsfrist 27/8.

• Eirik Sandaas informerte om at Velferdstinget søker et medlem til å 
sitte i Velferdstingets kulturstyre. Vervet varer i første omgang fram til 
jul. Valget finner sted torsdag 31/8.

17.Kritikk av møtet

• Ingen ytringer

18.Møtet er hevet

Edina Ringdal, Hanne Marstrand
møteleder referent
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Samfundsmøte 02.09.06

Dahls 150 år! - Blir det 150 nye?

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

2. Styreprotokoll

• Det har blitt fattet to vedtak av Styret. En ikke-
student har fått medlemskap, da han skal spille i 
Studentersamfundets symfoniorkester. 

• I tillegg har Styret omrokert innad på sine stillinger. Elisabeth Kathleen 
Ofstad har blitt nestleder og Hanne Marstad har blitt 
innlederkoordinator. 

3. Politisk femminutt

• Kenneth Fuglemsmo fra ungdomsutvalget i LO hadde en appell for at 
folk skal møte opp på en demonstrasjon mot Israels terror. Den er 
09.09 kl 15:00 på Torget

4. Fengselstomta informerer 

• Byggestart vil bli 16.oktober og bygget vil stå ferdig sommeren 2007.
• Hindringer: finansiering, bygget vil koste mer enn det NTNU til nå har 

satt av, 22 mill. Fasaden: det mangler godkjenning av fasaden.

5. Innledning ved Pål Sandvik

• Innføring i E. C. Dahls historie

6. Kunstnerisk ved Student TVen

• Om hvordan vi løser en eventuell utflagging av E. C. Dahls

7. Pause

8. Innledning ved Tor Jarle Warø

• Innførte Storsalen i fremtidens problemer og utfordringer

9. Dagens reisebrev

• Dagens reisebrev er en ny fast post på Samfundsmøtet.  Gjennom hele 
semesteret vil Storsalen få  lesebrev fra fjern og nær, og fra kjente og 
ukjente borgere Dagens reisebrev var fra tidligere leiar av Samfundet i 
Bergen, Jarle Varpe.

10.Paneldebatt

• Tormod Gjestland: 
Er forresten født på E. C.Dahls stiftelse. For noen år siden var det en 
del problemer med vanntilførsel og renhet. –Hvordan er 
rammevilkårene for å brygge øl i Trondheim i dag?

• Sjur Atle Henriksen: 
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Samfundet har født UKA. Vi går tom for øl til stadighet. Hvordan løser 
en dette når øltankbilkjører Kjell ikke kan komme, dersom Dahls tappes 
i Oslo? 

• Sjur Atle Henriksen ønsker at Styret skal vurdere Kjell øltankbilkjører til 
æresmedlem av Samfundet.

• Tormod Gjestland:
En opplysning; Leder av Rådet var tidligere direktør ved E. C. Dahls 
bryggerier. Gjestland ønsket også å kommentere at Rådet drikker 
Carlsberg under møtet!

• Erik Paulsen:
Har motviljen som var rett etter nedleggelsen av Nordlands bryggeriet 
gått tilbake? Er omsetningen av Nordlands Pils den samme som før 
nedleggelsen?

• Ingrid Sand:
Hvordan passe på at de lokale aktørene ikke blir nikkedokker, men 
viktige enkeltmennesker som tar vare på de lokale verdiene i 
storkonsernet?

11.Eventuelt

• Neste Samfundsmøte er lørdag 09.09 kl 18:00. ”Det finnes da grenser”, 
om mur som løsning på konflikter.

12.Kritikk av møtet

• Applaus

13.Møtet er hevet

Edina Ringdal, møteleder Elisabeth Kathleen Ofstad, referent 
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Samfundsmøte 09.09.06

Det finnes da grenser!

Beslutningsprotokoll:

1. Møtet er satt

2. Styreprotokoll

• Innvending dagsorden ved Tormod Gjestland: 
Opplys om at resolusjonsforslaget kun skal 
presenteres, ikke stemmes over.

3. Politisk femminutt

4. Innstilling til Rådet 

• Styret innstiller Erlend Bø. Valg avholdes neste møte. 

5. Presentasjon av resolusjonsforslag

6. Innledning ved Ola Tunander

7. Innledning ved Kristen Bauer

8. Pause

9. Dagens reisebrev ved Jahn Otto Johansen

10.Paneldebatt

• Spørsmål fra salen: 
Tormod Gjestland
Hanne Marstrand
Einar Ryeng
Erlend Hamnaberg
Torgar Haugen

11.Eventuelt

• Styret takker supre D-gjengen for fantastisk mur/gjerde.
• Informasjon om tema for neste møte

12.Kritikk av møtet

• Gi beskjed om at salen kan skrive seg på taleliste
• Generelt litt mer informasjon om debattregler
• Sørg for å opplyse om setting av strek
• Flott gjerde
• Litt vanskelig med kontakt panelet når man står på talerstolen når 

panelet var på scenen
• Det var fryktelig kaldt!

13.Møtet er hevet

Edina Ringdal, Ingrid Sand
møteleder referent
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Samfundsmøte 16.09.06

Hvem lager sannheten?

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

• Leder presenterer temaet

2. Styreprotokoll

• Godkjent

3. Politisk femminutt

4. Innledning ved Frank Aarebrot

5. Kunstnerisk ved STV

• Morsom vinkling av tabloidiseringen av Adresseavisen

6. Innledning ved Per Sandberg

7. Innledning ved Gunnar Flikke

8. Pause

9. Paneldebatt

• Torgar Haugen: 
Må jeg velge medier etter hvor jeg står politisk?

10.Valg av kandidat til Rådet

• Rådet presenterte seg.
• Edina presenterer Erlend Bø som kandidat fremmet av Styret.
• -Akklamasjon for å akklamere
• -Erlend Bø ble valgt

11.Eventuelt

• Birgit Karlsen Segtnan presenterte Studentradion og deres ønske om å 
bli en 24 timers FM kanal, og deres samarbeide med Studentradioer 
over hele landet.

12.Kritikk av møtet

• Ingen kritikk

13.Møtet er hevet

Edina Ringdal, møteleder Elisabeth Kathleen Ofstad, referent 
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Samfundsmøte 23.09.06

Knallforelesning - Pang! MacGyver i 
praksis

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

• Leder presenterer temaet

2. Styreprotokoll

• Godkjent

3. Politisk femminutt

4. Resulusjon fremmet av Styret til votering

• Ingrid Sand presenterte resolusjonen og Styrets argumentasjon for 
denne.

”Studentersamfundet i Trondhjem samlet i Storsalen den 23/9-06 anser 
ikke lenger Israels manglende oppfyllelse av kravene stilt i veikart for 
fred som legitimt grunnlag for en boikott.

Studentersamfundet vedtar å boikotte alle israelske varer inntil følgende 
krav er oppfylt:

• Grensene fra før 1967 gjenopprettes

• Den ulovlig oppsatte muren på palestinske områder er fjernet

Studentersamfundet fordømmer også Palestinas manglende 
anerkjennelse av den Israelske statens rett til eksistens og manglende 
bekjempelse av terror.”*

• Ytringer:
Andreas Pedersen
Anne Lise Aastad

• Saksopplysning;
Andreas Pedersen

• Ytringer;
Stig Fjerstones
Norvald Ryeng

• Rådet gav Styret, altså de som hadde fremmet resolusjonen, lov til å 
gjøre redaksjonelle endringer.

• Votering
Lørdagskomiteen telte. 
Resultatet ble; FOR 127    MOT 33    AVHOLDENDE  97

• Dette vil si at det var for mange, 3 stykker, stemmer MOT og 
AVHOLDENDE i forhold til FOR stemmer, dermed gikk ikke 
resolusjonen gjennom.

• Det ble en lang debatt i Storsalen mellom Rådet og salen hvordan en 
skulle tolke reglene om alminnelig flertall. 
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• Kommentar;
Tormod Gjestland
Rådet svarer med Åge Halvorsen

Replikk;
Tormod Gjestland
Rådet svarer med Åge Halvorsen.

5. Resolusjon fremmet av Studentradion til votering

• Birgit Karlsen Segtnan prestenterte resolusjonen fra Radion og 
argumentasjonen.

• Innspill på det redasjonelle;
• Bjørnar Kvarme
• Tormod Gjestland
• Birgit Karlsen Segtnan svarer

• Votering
Lørdagskomiteen telte
Resultatet ble; FOR   301     MOT   4    AVHOLDENDE   9
Resolusjonen fremmet av Studentradion ble dermed vedtatt.

”Studentersamfundet i Trondhjem samlet i Storsalen den 23/9-06 2006 
mener Studentradion i Trondheim spiller en spesielt viktig rolle for å 
spre studentinformasjon og sørge for at studentenes stemme høres i 
samfunnslivet. Studentradion i Trondheim er, gjennom sitt samarbeid 
med andre studentradiokanaler i Norge, en motvekt mot kommersielle 
aktører og vil som 24-timers studentradio kunne tilby Trondheims 
studenter et bredere redaksjonelt stoff enn i dag. Studentersamfundet i 
Trondhjem ønsker derfor å støtte Studentradion i Trondheim i sitt 
arbeid for å bli en fulltids lokal kringkaster.”*

6. Innledning ved Trygve Foosnæs

• Professor i kjemi hadde en knallforelesning i kjemi ved hjelp av 
videoopptak av forsøk og flere forsøk i salen.

7. Kunstnerisk ved SIT og RIT

8. Pause

9. Kunstnerisk ved Candiss

10.Kunstnerisk ved SIT og RIT

11.Sofaprat

• Spørsmål fra salen;
• Bjørnar Fronsnes:

Hvorfor går boblene nedover i Kilkenny?
• Stein Halldor Halvarsen:

Ville ha kjemitips for å imponere niesen sin
• Runar Jensen

Hva er din største tabbe på labben?
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12.Kunstnerisk ved SIT og RIT

13.Premieutdeling ved LIM

• Edina Ringdal delte ut premie til to heldige vinnere av gratis 
arrangement og konserter på Samfundet et helt år.

14.Eventuelt

• Kjell Arne Helgebostad presenterte en teezer for Svart komedie som 
vises på Knaus.

• KU reklamerte for sitt arrangement i Storsalen.
• SVRBK fremla en motstand mot plastglass på Samfundet, ølet smaker 

ikke godt. I en Knutsen og Ludvigsen tone.
• Styret hadde info om neste møte; ”Fritt frem for barneporno?”

15.Kritikk

• Ingen kritikk

16.Møtet er hevet

Edina Ringdal,møteleder    Elisabeth Kathleen Ofstad,referent 
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Samfundsmøte 30.09.06

Fritt fram for barneporno?

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

• Leder presenterer temaet

2. Styreprotokoll

• Godkjent

3. Politisk femminutt

4. Interpellasjon til Rådet

• Presentasjon ved Tormod Gjestland
”Det rettes en interpellasjon til Rådet grunnet måten Rådet valgte å 
tolke lovene på under Samfundsmøtet 23.09.2006. Rådet tolket lovene 
på det jeg mener er en helt ny måte som ikke er i tråd med intensjonen 
til lovene. Tidligere Råd har praktisert alminnelig flertall ved votering 
som flere stemmer for enn mot og man har ikke telt med avholdende 
stemmer. Dette i motsetning til personvalg hvor Studentersamfundet 
har praktisert å telle blanke/avholdende stemmer. Slik jeg tolket lovene 
så var dette for å sikre Storsalen muligheten til å reservere seg mot å 
måtte velge en kandidat som ikke var ønsket. Tilsvarende kan ikke sies 
om vedtak. Et avholdende her ville før betraktes som om man ikke 
ønsket å ta stilling til vedtaket, hverken for eller imot. Slik Rådet i dag 
praktiserte lovene så vil slike stemmer telle imot.”

• Rådet svarer med Trine Sumstad Wigtil
• Replikk fra Norvald Ryen
• Rådet svarer

5. Innledning ved Elizabeth Skogrand fra Redd Barna

6. Innledning ved Helle Jacobsen fra Microsoft

7. Pause

8. Dagens reisebrev

Dagens reisebrev var fra Justisdepartementet

9. Paneldebatt

• Martin Gustavsen presenterte Styrets to resolusjoner, om den nye 
grooming-loven som er fremmet til Stortinget, noe som lå til grunn for 
store deler av debatten.

• Runar Jensen
Hvorfor er det ikke et register over pedofile i Norge, kan dette være et 
alternativ til ny grooming-lov?
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• Svein Haldor Halvarsen
Hvordan jobber Microsoft praktisk mot overgrep? Hvordan har en 
kommet frem til grooming-loven og hvordan skal den bli håndhevet? 

• Sverre Midthjell
Har Microsoft en reel kontakt med politiet i land der anmeldelsene 
skjer? Eller stenger de bare spacer og adgangen, og straffer kunden 
etter egne regler?

• Trygve Brakkstad
Mener at Redd Barna legger til rette for barnepornospredning og 
nytelse når de går ut i media med oppskrifter på hvordan en skal finne 
produktet på nett. Har det blitt flere overgrep etter at Internett slo 
gjennom eller kun en forlytning?

• Andreas Faye Lund
Hvorfor er det lov med sider der det legges opp til at en skal legge ut 
fullt navn, info om seg selv og mange bilder?

• Svein Haldor Halvarsen
Skal det være politiets tilstedeværelse som skal hindre overgrep?
o Replikk: Svein Haldor Halvarsen

I Norge er det ulovlig for politiet og oppfordre til ulovligheter.
• Norvald Ryen

Abuseknappen; hva er terskelen? Kan den brukes til hevn? Databasen 
der listene for anklagelsene kan nok hackes og slik offentliggjøres.
o Replikk: Norvald Ryen

Det er en lavere terskel å trykke på en knapp i MSNviduet enn det 
er å gå til politiet med en anmeldelse. Bør Microsoft inneha denne 
databasen med alle anmeldelsene?

• Spørsmål fra salen lest av Edina Ringdal
Hvorfor blir så mange saker henlagt?

10.Resolusjon

• Resolusjon I fremmet av Styret

”Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte 30. 
september 2006 ønsker å sette fokus på overgrep mot barn og stiller 
seg sterkt kritisk til at økonomisk kriminalitet i mange tilfeller straffes 
strengere enn overgrep mot barn.

Studentersamfundet i Trondhjem ønsker at myndighetene skal gjøre alt 
for å beskytte barn mot overgrep, samtidig som man bevarer prinsippet 
om man ikke skal kunne straffes for hva man tenker.

Studentersamfundet i Trondhjem ønsker at myndighetene skal 
prioritere kunnskap og holdningsskapende arbeid i forhold til nettbruk 
og overgrepssituasjoner og ikke alene vektlegge straffetiltak man ikke 
kjenner konsekvensene av.”*

• Resolusjon II fremmet av Styret 

”Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte 30. 
september 2006 ønsker å sette fokus på overgrep mot barn og stiller 
seg sterkt kritisk til at økonomisk kriminalitet i mange tilfeller straffes 
strengere enn overgrep mot barn.
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Studentersamfundet i Trondhjem ønsker at myndighetene skal gjøre alt 
for å beskytte barn mot overgrep, dette innebærer en lovgivning i tråd 
med ”grooming” loven i Storbritannia 

Studentersamfundet i Trondhjem ønsker også at myndighetene skal 
prioritere kunnskap og holdningsskapende arbeid i forhold til nettbruk 
og overgrepssituasjoner.”*

• Runar Jensen
Gi oss eksempler på at økonomisk utroskap straffes hardere enn 
barneporno. Hvordan ser en for seg at strafferammene på grooming skal 
være?

o Replikk: Runar Jensen 
Hvilke strafferammer ser en for seg er passende for 
overgrepsbilder?

• Svein Haldor Halvarsen
Kommenterte det redaksjonelle ved resolusjonene.
Slik Rådet har opplyst er det lov for den som fremmer resolusjonen å gjøre 
slike endringer.
Slik byttet en ut ALT med MER i begge resolusjonene.

11.Votering;

Lørdagskomiteen telte
For resolusjon nr 1: 47
For resolusjon nr 2: 49
Avholdene til begge: 10

• Resolusjon nr. 2, altså den som var for grooming-loven gikk videre til 
votering 2.

• Votering;
Lørdagskomiteen telte
For resolusjonen: 63
Mot resolusjonen: 30
Avholdene: 11 

• Ingen gjennomslag, da det må være 100 stemmer for resolusjonen. 

12.Sak fra Nybygg

• Presentasjon av Nils Kobberstad, leder i Finansstyret om Nybyggprosjektet 
og ønsket om at Storsalen går inn for at det skal bygges på Fengselstomta.

”Storsalen går inn for at Studentersamfundet fullfører samarbeidet med 
NTNU om oppføring av et nytt bygg på Fengselstomta ”i henhold til 
Intensjonsavtale” av 20. april 2005. 

Finansstyret ber Storsalen gi Finansstyrets leder og Daglig leder fullmakt til 
å inngå avtaler og skrive kontrakter med NTNU i henhold til foran nevnte 
avtale. Det vil si leieavtale for arealbruk og driftsutgifter, kjøpekontrakt for 
overskjøting av eiendommen.”*

• Anne Lise Aastad 
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750 000 kr i årlige kostnader? 150 000 kr i lån, hva er de resterende til?
• Kobberstad svarer
• Martin Gustavsen

Hvilke rentesatser vil bli brukt under tilbakebetaling av lånet? Kan 
Samfundet si nei takk til bygget når det står ferdig? 

• Kobberstad svarer
• Martin Gustavsen

Har ikke utgiftene til Huset gått opp siden avtalen med NTNU ble 
inngått?

• Kobberstad svarer

• Votering
Lørdagskomiteen telte;
For: 156
Mot:  0
Avholdene: 1
Vedtaket gikk gjennom med stor applaus
Kobberstad kommenterte og takket
23.oktober blir byggestart

13.Eventuelt

• Informasjon fra Styret om neste Samfundsmøte;
Festmøte ”Gress, øl og baller” en hyllest til fotballen

• Andreas Faye Lund
Velferdstinget ønsker folk. Det er snart valg

• Øyvind Aass
Samfundet fyller år 1.oktober, dette var en stor bursdagsgave til Det Runde 
Røde.

14.Kritikk 

• Norvald Ryen
Kan all info som henger på infotavla før hvert møte også legges ut på 
nettet?

• Andreas Faye Lund
Det er Storsalen som debatterer resolusjonen ikke debattantene! Viktig.

• Berge Schwebs Bjørlo
Det bør bli en bedre info om voteringen, og det skal være stillhet og 
respekt under voteringen.

15.Møtet er hevet

Edina Ringdal,møteleder    Elisabeth Kathleen Ofstad,referent 
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Samfundsmøte 07.10.06

Øl, gress og baller

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

• Leder presenterer møtet

2. Styreprotokoll

• Godkjent
• Elisabeth Kathleen Ofstad, nestleder permiteres på ubestemt tid.*

3. Politisk femminutt

• FS ved Nils Kobberstad informerer om at nybygg på fengselstomta blir 
utsatt på grunn av at NTNU ikke har penger nå.

• Nils Jørgen Selbekk fra Natur og Ungdom informerer om at prisen på 
bussbilletter er foreslått hevet til 28 kr, han varsler også at han kommer 
til å fremme en resolusjon om temaet på neste Samfundsmøte.

4. Kunstnerisk ved Symf. Orch

5. Kunstnerisk ved Styret

6. Festtale ved Jonna Støme

7. Pause

8. Kunstnerisk ved Candiss

9. Sofaprat

10.Allsang, Nu Klinger

11.Eventuelt

• Elisabeth Kathleen Ofstad viser film
• Ingrid Sand informerer om neste Samfundsmøte

12.Kritikk

• Bjørnar Holmen: I alle fall på festmøter bør det være ordentlige ølglass

13.Møtet er hevet

Edina Ringdal,møteleder    Martin Gustavsen,referent 
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Samfundsmøte14.10.06

Redd verden på 1-2-3

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

• Leder presenterer temaet

2. Styreprotokoll

• Dagsorden godkjent

3. Politisk femminutt

• Ytringer: 
Martin Svarva, leder av ISFiT 2007
Runar Jensen fra Press Redd Barna
Harris Utne, leder av Studenttinget NTNU

4. Informasjon om TV-aksjonen til inntekt for Leger Uten Grenser ved Frank 
Veddegjerde

5. Kunstnerisk ved Accidents Never Happen

6. Innledning ved Steinar Lem

7. Pause

8. Sofaprat ved Edina Christin Ringdal og Steinar Lem

• Ytringer: 
Sverre Bugge Midthjell
Eirik Sandaas
Håvard Hamnaberg
Bjørn O. Utgård
m. flere

9. Resolusjonsforslag om kollektivtilbudet i Trondheim, presentert ved Nils 
Jørgen Selbekk

• Følgende tekst vedtatt med 137 stemmer for, 1 mot 0 avholdende:

”Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte 14. oktober 
2006 mener at et dyrt og dårlig kollektivtilbud er både dårlig student- og 
klimapolitikk, og oppfordrer derfor Trondheim Bystyre til å holde fast ved 
dagens takster i kollektivtrafikken, samt å i større grad legge til rette for 
fremkommeligheten for bussen.”

10.Eventuelt

• Ytringer
Odd Einar Dørum
Runar Jensen
Øyvind Tønsberg
Eirik Sandaas
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11.Kritikk av møtet

• Ingen ytringer

12.Møtet er hevet

Edina Ringdal, møteleder Ingrid Sand, referent
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Samfundsmøte 28.10.06

Tør du være kjedelig?

Beslutningsprotokoll 

1. Møtet er satt

2. Styreprotokoll

• Møteleder opplyser om feil dato på dagsorden
• Dagsorden godkjent
• Informasjon om styrets avgjørelse i følgende disiplinærsaker:

Sak 02-06 Opplysning om avgjørelse skjer lørdag 4.11

Sak 03-06 Styret har vedtatt å utestenge medlem 024306 totalt fra 
Studentersamfundet i 1 måned. Gjeldende fra 29.oktober til 29. 
november 2006. Enstemmig vedtatt.

Sak 04-06 Styret har vedtatt å idømme medlem 040488 12 timers 
Samfundstjeneste. Enstemmig vedtatt.

• Informasjon om ekstraordinær generalforsamling den 11. november 
med valg til Finansstyret. Samme dato vil også valg til Rådet og 
redaktører i Under Dusken, STV og Studentradion avholdes.

• Det er vedtatt at nestleder kan inntre i stillingen igjen etter permisjon.*
• Nestleder er også blitt styreleder.*

3. Politisk femminutt

• Ingen ytringer

4. Innledning ved Hanne Ørstavik

5. Innledning ved Hans Olav Brenner

6. Kunstnerisk ved STV

7. Pause

8. Dagens reisebrev 

• Intet å melde denne gang

9. Sofaprat ved Hanne Ørstavik, Hans Olav Brenner, Elisabeth Kathleen Ofstad 
og Ingrid Sand

• Ytringer: 
Helga Eidhamar
Trine Wigtil
Edina C. Ringdal
Erlend Hamnaberg
Trude Olavsdatter
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10.Resolusjonsforslag om statsbudsjettet og prioriteringer i forhold til utdanning, 
presentert av Edina C. Ringdal

• Ytringer: Harris Utne
Resolusjonsforslaget ble ikke lagt fram til votering pga under 100 tilstede. Forslaget 
legges fram til votering førstkommende møte. 

11.Eventuelt

• Møteleder informerer om tema for førstkommende Samfundsmøte
• Øyvind Tønsberg informerte om Filmklubbvisning
• Inger Marie fra UKA 07 informerte om opptak

12.Kritikk av møtet

• Ingen ytringer

13.Møtet er hevet

Elisabeth Kathleen Ofstad, møteleder Ingrid Sand, referent

22



Samfundsmøte 04.11.06

Afrika for nybegynnere

Beslutningsprotokoll 

1. Møtet er satt

2. Styreprotokoll

• Dagsorden godkjent

• Informasjon om at Styret har vedtatt at eksterne arrangement ikke skal 
legges ut på www.samfundet.no

• Styret har vedtatt å innstille at Jan David Ytrehus, Trine Wigtil og Erlend 
Bø fortsetter i Rådet, og å innstille Norvald Ryeng som nytt medlem.

3. Politisk femminutt

• Hans Storrø Holand fra ISFiT 2007 informerte om Dialogprosjektet

4. Innledning ved Anne Hege Simonsen

5. Innledning ved Halle Jørn Hansen

6. Kunstnerisk ved STV

7. Pause

8. Dagens reisebrev av Wangari Maathai

9. Paneldebatt ved Edina C. Ringdal, Halle Jørn Hansen og Anne Hege 
Simonsen

• Ytringer:
Bjørn O. Utgård
Øystein Svelle
Andreas
Andreas Faye Lund
Kristian S.
Anne Lise Aastad

10.Resolusjonsforslag om statsbudsjettet og prioriteringer i forhold til utdanning, 
presentert av Edina C. Ringdal

• Ytringer: Harris Utne

• Følgende resolusjon ble vedtatt med 183 stemmer for og 1 mot:

”Studentersamfundet I Trondhjem samlet til Samfundsmøte 04. 
november 2006 mener regjeringen sitt forslag til statsbudsjett legger 
hindringer i veien for langsiktig verdiskapning gjennom høyere 
utdanning og forskning.. 

Realkuttene i overføringene til Universitets- og Høyskolesektoren på 
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274 millioner viser at regjeringen ikke innser verdien av forskning og 
høyere utdanning. Dette vises ved at det ikke er satt av noen midler 
til nye stipendiatstillinger, overføringen til Fondet for forskning og 
nyskapning er for lav, og SkatteFUNN-ordningen har fått ett kutt på 
ca 150 millioner eller 10 %. 

Også på Velferdssiden er det dramatiske kutt. Avviklingen av støtten 
til studentbarnehagene og kuttet i midlene til studentboligbygging er 
alvorlige angrep på lik rett til utdanning.

Studentersamfundet i Trondhjem ber Stortinget vurdere følgene av 
dette når endelig statsbudsjett skal opp til behandling.”

11.Eventuelt

• Møteleder informerer om tema for førstkommende Samfundsmøte
• Åge Halvorsen informerte om at Rådet innstiller Eirik Furseth til 

Finansstyret
• Nestleder i SOS Rasisme i Trondheim informerte om arrangement 

9. november (Krystallnatten)
• Andreas Faye Lund informerte om at Velferdskomitéen til 

Studententes Landsforbund er glade for utdanningsresolusjonen
• Harris Utne informerte om valg til Velferdstinget og ledelse i 

Studenttinget 

12.Kritikk av møtet

• Ingen ytringer

13.Møtet er hevet

Edina Christin Ringdal, møteleder Ingrid Sand,referent
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Samfundsmøte 11.11.06

Vintervalg og ekstraordinær 
generalforsamling

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

2. Styreprotokoll

• Dagsorden godkjent.

• Disiplinærsak 02-06, den utsatte saken. Styret har vedtatt å utsestenge 
medlem nr. 029419 fra Studentersamfundet i Trondhjem i en -1- mnd 
grunnet besværlig og uakseptabel oppførsel. Straffen gjøres gjeldende 
fra 12.november til 12. desember 2006. Medlemmet mister i denne 
perioden alle sine medlemsrettigheter, og har ikke anledning til å 
oppholde seg på Studentersamfundet i Trondhjem.

3. Politisk femminutt

• Ingen ytringer

4. Kunstnerisk ved SIT og Candiss

5. Ekstraordinær generalforsamling

5.1 Valg av ordstyrer
Edina Ringdal ble valgt som ordstyrer

5.2 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden godkjent

5.3 Innkomne saker
Det er ingen innkomne saker

5.4 Valg av medlem til Finansstyret
Jan David Ytterhus presenterer Erik Furseth
Erik Furseth presenter seg for Storsalen
Tormod Gjestland:
- Hva er status på medlemskap
Furseth:
-Er medlem
Erik Furseth ble valgt til medlem av Finansstyret ved akklamasjon.

5.5 Kritikk av gen.fors.
Ingen kritikk

5.7 Møtet er hevet

6. Valg av medlem til Rådet

• Til gjenvalg:
Bernhard Kvål, Trine Wigtil, Erlend Bø

• Styret innstiller: Norvald Ryeng
• Ryeng presenterer seg for Storsalen
• Kvål presenterer seg for Storsalen
• Valg ved akklamasjon:
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• Alle medlemmene ble godkjent av Storsalen.

7. Pause med boller og kakao

8. Valg av redaktører til Media stud.

8.1 Under Dusken
Bjørn Romestrand stiller til valg.
Bjørn Romestrand ble valgt ved akklamasjon.

8.2 Studentradion
Ingse Dagny Grimsrud stiller til valg.
Martin Gustavsen:
- Hvordan ser du for deg gjennomføringen av samarbeidet med de 
andre Studentradioene i Norge?
Grimsrud:
-Via et godt nettverk og samarbeidsavtaler.
Ingse Dagny Grimsrud ble valgt ved akklamasjon.

8.3 Student-TV 
Espen Bakke-Aas Steiro stiller til valg.
Martin Gustavsen:
-Hva er de viktigste kriteriene redaksjonen har for utvelgelse av stoff. 
Steiro:
-At det angår studentens hverdag.
Espen Bakke-Aas Steiro ble valgt ved akklamasjon.

Punktet 9. Kunstnerisk ved Pirum ble byttet med punktet 10. Eventuelt med 
akklamasjon.

9. Eventuelt

• Neste Samfundsmøte er et festmøte 18.november kl 18:00. Frivillighet-
roten til alt godt. En hylles av frivilligheten.

• Andreas Faye Lund
Det er valg til Kulturstyret i Velferdstinget. Still gjerne. Ta kontakt med 
Kine som sitter der.

• Ingrid Oline Solvåg
Prium kommer snart. Jeg hadde planlagt at dere skulle stille kritiske 
spørsmål til kandidatene slik at dette ble et reelt valg og dermed ville ta 
litt lengre tid.

Punkt 11. Kritikk av møtet ble byttet med punktet Kunstnerisk ved Pirum, som nå 
egentlig er punkt 10 med akklamasjon. 

10.Kritikk av møtet

• Marit 
Gode boller og kakao

• Bjørn
Takker for tillitten

• Espen
Tar selvkritikk for at han ikke var takknemlig fro tillitten
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• Ellen
Gratulerer alle med valget og lykke til i vervet

• Espen
Takker sittende redaksjon i Under Dusken

• Kunstnerisk ved Regi
Lyset gikk

• Ida
Hør på Studentradioen FM 104,2

• Berit
Konsert i Frimurerlosjen kl 19:00

• Leder
Om noen ønsker å fri må de gjerne benytte anledningen til dette nå.

• Anders
Det er film på søndag i Storsalen kl 20:00

• Norvald
Kritikk av møtet har nå sklidd helt ut. Mener det er i tråd med min nye 
verv at jeg kan mene dette. 

• Leder
Dette må jo være det lengste vorspielet i manns minne. De må jo ordne 
håret sitt.

• Full mann, Surnadaling
Digger Satyricon

• Kunstnerisk ved FK
Spiller orgelmusikk

11.Kunstnerisk ved Pirum

12.Møtet er hevet

Edina Ringdal, møteleder Elisabeth Kathleen Ofstad, referent
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Samfundsmøte 18.11.06

Frivillighet – roten til alt godt

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

• Strindens med salutt 
• Leder presenterer temaet og hyller gjengene

2. Styreprotokoll

• Dagsorden godkjent

3. Politisk femminutt

• Jens Maseng, informerer om arbeidet til NSUs arbeid om 
pensjonsreformen

4. Festtale ved Gerhard Dalen

5. Hyllest av UKA, ved forfatterkollegiet av UKErevyen07

6. Pause med kakao og boller fra Styret

7. Hyllest av ISFiT, ved Martin Svarva, fortellingen om ”de tre bukkene 
Frivillighet”

8. Filmen om Samfundet av Liv Martinez

9. Hyllest av NTNUI

10.Kunstnerisk ved Knauskoret

• Edina Ringdal passer på at alle gjengene blir nevnt og retter dem en 
stor takk for alt arbeid som de har lagt ned til Huset! 

11. ”Nu klinger” allsang, Peter Scheie Karlsaunet som forsanger

12.Eventuelt

• Øyvind fra KU:
1.desember er det juleavsluttning i Storsalen, med gløgg og 
pepperkaker.

• Sigurd:
    Onsdag er det siste møte i CafèNordSør. Selskapssiden kl 19:00

13.Kritikk av møtet

• Jon Forbord:
NTNUI er ikke så skummle at dere trenger å løpe ut av salen!

Edina Ringdal, møteleder Elisabeth Kathleen Ofstad, referent
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Samfundsmøte 13.01.07

Æ e med, æ e mot, æ gir faen

Beslutningsprotokoll:

1. Møtet er satt

• Innledning ved Edina

2. Styreprotokoll

• Godkjent

3. Politisk femminutt

• Ingen ytringer

4. Presentasjon av resolusjon, fremmet av Styret

• ”Vi e me´!

Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte 13.januar 
2007 støtter Trondheims søknad om å arrangere OL i 2018. Vi ser frem 
til å være med på å utvikle og bidra til en folkefest.”*

5. Innledning ved Magne Gisvold, fra ”æ e mot” 

6. Innledning ved Tore Sandvik, fylkesordfører, fra ”æ e med”

7. Kunstnerisk ved Snaustrinda Spellemannslag

8. Pause

9. Debatt

• Ytringer: 
Martin Svarva
Fredrik Endresen
Frode

10.Votering

• Det var ikke nok mennesker i salen til å gå til votering, det må i følge 
lovene være 100 stk. Vi gikk til votering for slik å se en tendens i 
Storsalen.
FOR 8
MOT 27
AVHOLDENDE 4
IKKE VEDTATT

11.Eventuelt

• Leder informerer om neste Samfundsmøte. ”Cuba etter Castro” 
20.januar kl 19:00

• Thor Richard fra ISFiT informerer om offentliggjøringen av ISFiTs 
fredspris. Erkebiskebispegården mandag 15.01. kl 11.

12.Kritikk av møtet
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• Martin Svarva kritiserte måten en teller avholdende stemmer på.

Edina Ringdal, leder                                       Elisabeth Kathleen Ofstad, referent
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Samfundsmøte 20.01.07

Cuba etter Castro

Beslutningsprotokoll 

1. Møtet er satt

• Innledning ved Edina
Dagsorden godkjennes

2. Styreprotokoll

• Samfundets kulturpris er opprettet, denne deles ut på Utawards, fredag 
26. januar.

• Styret har vedtatt å gi Studentersamfundet i Trondhjems kulturpris til 
Kultursenteret ISAK.*

3. Politisk femminutt

• Ingen ytringer

4. Innledning ved Torgrim Eggen

5. Innledning ved Anders Breidlid

6. Pause

7. Debatt

• Ytringer:
Anders Ryen

8. Eventuelt

• Styret informerer om neste Samfundsmøte.
• UKA har opptak, infomøter neste uke, søknadsfrist 29. januar 

9. Kritikk av møtet

10.Møtet er hevet

     Edina Ringdal, leder Ingrid Hunstad Kalstad, referent
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Samfundsmøte 27.01.07

Hvor ble det av fremtida?

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

• Innledning ved Edina

2. Styreprotokoll

• Dagsorden godkjent
• Studentersamfundet i Trondhjems kulturpris gikk til Kultursenteret 

ISAK. 
• Styret har vedtatt å fremme et lovendringsforslag til § 18 og 20.

3. Politisk femminutt

• Ingen ytringer

4. Innledning ved Ingvald Strømmen, prof. ved NTNU

5. Innledning ved Jon Bing, sci fic forfatter

6. Pause

7. Sofaprat

• Svein Halvor Halvorsen
Hva skal våre skip gå på om hundre år?

• Maria Serafia Fjellstad
Hvordan kan en bruke ing.vitenskap til fordelingen i verden?
Hva er egentlig nanoteknologi?

Replikk
Jon Forbord
Maria Serafia Fjellstad

• Andreas Fjellstad
Hvordan ser dere for dere det sosiale aspektet i fremtiden?
Det har og vil nok oppstå fysiske plager rundt fremtidens teknologi, hva 
tenker dere om det?

• Helene Aanestad
Gi meg visjoner om en ny ting som vil komme i fremtiden

• Ingrid Oline Ødegaard
Hva kommer til å skape fremtidens teknologi; forbrukerne eller 
forskerne?

• Arnt Richard Johansen
Tror du at 3TV kommer til å bli allemannseie?
Når kommer din neste sci fic roman, Jon Bing?

• Norvald Ryen
Hvordan skal informasjon og kunnskap bringes videre når en ikke vet 
hvor lenge data kan lagres?`

8. Eventuelt
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• Øyvind
Filmklubben viser film på søndag kl 20:00 i Storsalen.

• Tormod Gjestland
Vil ha det omtalte juleheftet i Biblioteket til jul.

• Ingrid Oline Ødegaard
ISFiT trenger bolig til festivaldeltagerne. Gi en seng og frokost til en 
utenlandsk student, www.isfit.org

• Svein Halvor Halvorsen
Fremtiden den er nå! Lag fremtiden din selv. Vær gjerne ISFiT-vert.

• Lederen informerer:
Neste Samfundsmøte, WOW – Hva er greia? Lørdag 03.02.07 kl 19:00
Budsjettbehandling vil skje den 10.02.07 på Samfundsmøtet kl 19:00.
Ottesenprisen, husk å gi oss ideer på hva vi kan bruke pengene til. 
Send inn ideer til styret at samfundet.no

9. Kritikk av møtet

• Arnt Richard Johansen
Takker for møtet
Kritiserer de kunstneriske gjengene for at de ikke kjenner sin 
besøkelses tid.
Kritiserer at det er for få bord på gulvet som er åpent for alle. 

  Edina Ringdal, leder Elisabeth Kathleen Ofstad, referent
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Samfundsmøte 03.02.07

WoW – Hva er greia?

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

• Videovisning ved VK

2. Styreprotokoll

• Dagsorden godkjent

3. Politisk femminutt

• Ingen ytringer

4. Innledning ved Kristine Liland, skriver master i WoW 

5. Innledning ved Torill Martinsen, dataspillforsker

6. Kunstnerisk Candiss

7. Pause

8. Debatt

• Magnus Boyd
Pengeindustri, hvordan vil spillverden utvikle seg?
Folk dør av utmattelse, hvordan ser dere for dere at dette vil bli i 
fremtiden?

• Andres Fjellstad
Har vi bruk for 8 mill. mennesker som spiller WOW?

• Peter Scheie Karlsaune
Hva er vitsen, en kan jo ikke vinne!?

• Geir Hanssen
Hva skjer når den sosiale omgangen i det virituelle livet går på 
bekostning av det virkelige livet vi lever. Er det verdt det?

• Øyvind Lundenes
Jeg ser en parallell til tobakksindustrien. De lager et kunstig behov, 
kontrollerer og manipulerer oss. 

 Replikk
Øyvind Lundenes

• Anne Kristensen
Kritikk til objektiviteten til Mortensen, skal en ikke være tilskuer og ikke 
deltager?

• Jørgen Selfors
Er det dukket opp en erotisk underkultur i WoW?

• Johan Stenshorne
Ser dere ikke evhengighetsproblemet?
Kan en si at WoW er SÅ sosialt?

• Tora Myklebust Opptun
Bør det ikke forskes på familiære forhold rundt WoW-spilleren?
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• Ingunn Granlie
Hva er greia? 
Har sett en del skrytefilmer, hva er poenget der?

9. Kunstnerisk ved SIT

10.Lovendringsforslag og votering

(lovendringsukastet til § 18 og 20 er dessverre forsvunnet)*

• Presentasjon av lovendringsforslaget fremmet av Styret av Martin 
Gustavsen.

• Kommentar av Rådet ved nestleder Trine Wigtil.
• Ytringer

Tormod Gjestland

• Votering av § 20
FOR 93    AVHOLDENDE  5  MOT 11
IKKE VEDTATT

• Ytringer
Magne
Norvald Ryen
Magne
Tormod Gjestland
Styret trekker lovendringsforslaget til § 18. 

11.Eventuelt

• Mari Raunsgard fremmer interpellasjon til Finansstyret. Ønsker en 
diskusjon rundt reklame på Huset. Ønsker svar 10. februar

• Øyvind
Det er film hver søndag i Storsalen kl 20:00. Kom kom!

• Magne
Budsjettet skal behandles neste møte, kan notene til budsjettet legges 
til det som ligger på nettet, ellers er det umulig å lese. 

• Roy 
Jeg er fra STV og lager dokumentar om WoW, kan dere som spiller ta 
kontakt med meg. 

• Edina Ringdal
Neste samfundsmøte er på lørdag 10.februar kl 19:00. Krig i guds 
navn.

12.Kritikk av møtet

• Applaus

13.Møtet er hevet

Edina Ringdal, leder   Elisabeth Kathleen Ofstad, referent
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Samfundsmøte 10.02.07

Krig i Guds navn

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

• Informasjon ved Edina C. Ringdal om ulykke 
• Forslag til ny dagsorden grunnet ulykke 
• Ny dagsorden godkjent

2. Styreprotokoll

• Referering av Styrets lovendringsforslag. Til votering 3. mars.

3. Politisk femminutt

• Ingen ytringer

4. Innledning ved Ole Moen 

5. Innledning ved Richard Mansbach

6. Pause

7. Kunstnerisk ved Candiss

8. Debatt ved Edina C. Ringdal, Ole Moen og Richard Mansbach.

• Ytringer:
Erlend Hamnaberg
Erlend Hamnaberg
Martin Svarva
Stian Gunstensen
Kenneth Høgevold
Jørgen Selfors
Hallvard Breistein

9. Kunstnerisk ved Pirum

10.Eventuelt

• Martin Svarva, leder ISFiT oppfordret sterkt til å stille som vert for 
deltakerne

• Tormod Gjestland spurte når neste samfundsmøte skal avholdes, og 
om det var greit for Styret med såpass lang tid i mellom.

11.Kritikk av møtet

• Ingen ytringer

Edina C. Ringdal, leder Ingrid Sand, referent
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Samfundsmøte 03.03.07

[uten navn] Misstillitsforslag, 
resolusjonsforslag og 
budsjettgodkjenning

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

• Dagsorden godkjennes

2. Styreprotokoll

• Ett minutts stillhet – dødsfall i Symfoniorchesteret

• Disiplinærsak 01 2007
Vedtak fra Styret
Styret idømmer medlem nummer 017941 til tre måneders inndragelse 
av medlemskort og utestengelse fra Studentersamfundet I Trondhjem 
på grunn av utilbørlig oppførsel, brudd på interne instrukser og for å 
nekte å samarbeide med kontrollører og vakter.
Straffen gjøres gjeldende fra 3.3.2007.

Det er mulighet for å anke straffeutmålingen. Anken sendes Rådet 
innen 3 uker, raadet@samfundet.no. Ved anke suspenderes straffen til 
anken er behandlet. 

• Disiplinærsak 02 2007-02-28
Vedtak fra Styret
Styret idømmer medlem nummer 030575 tolv måneders utestengelse 
og tap av medlemsrettigheter ved Studentersamfundet i Trondhjem. 
Medlemmet idømmes denne straffen etter å ha satt seg selv og andre i 
umiddelbar fare.

Styret idømmer medlem nummer 035496 tolv måneders utestengelse 
og tap av medlemsrettigheter ved Studentersamfundet i Trondhjem. 
Medlemmet idømmes denne straffen etter å ha satt seg selv og andre i 
umiddelbar fare. 

Styret idømmer medlem nummer 006549 tretten måneders 
utestengelse og tap av medlemsrettigheter ved Studentersamfundet i 
Trondhjem. Medlemmet idømmes denne straffen etter å ha utsatt andre 
for umiddelbar fare. Styret ser det som skjerpende at dette medlemmet 
innehar et ledende tillitsverv ved Studentersamfundet.

Styret idømmer medlem nummer 040241 tolv måneders utestengelse 
og tap av medlemsrettigheter ved Studentersamfundet i Trondhjem. 
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Medlemmet idømmes denne straffen etter å ha utsatt andre for 
umiddelbar fare.

Styret idømmer medlem nummer 000111 dømmes til utestengelse fra 
Studentersamfundet i Trondhjem i to uker på grunn av manglende 
inngripen ovenfor en farlig situasjon.

Styret idømmer medlem nummer 012458 dømmes til utestengelse fra 
Studentersamfundet i Trondhjem i to uker på grunn av manglende 
inngripen ovenfor en farlig situasjon.

Styret idømmer medlem nummer 025822 dømmes til utestengelse fra 
Studentersamfundet i Trondhjem i to uker på grunn av manglende 
inngripen ovenfor en farlig situasjon.

Styret idømmer medlem nummer 035232 dømmes til utestengelse fra 
Studentersamfundet i Trondhjem i to uker på grunn av manglende 
inngripen ovenfor en farlig situasjon.
Straffene gjøres gjeldende fra 3.3.2007.

Det er mulighet for å anke straffeutmålingen. Anken sendes Rådet 
innen 3 uker, raadet@samfundet.no. Ved anke suspenderes straffen til 
anken er behandlet.

• Disiplinærsak 03 2007
Vedtak fra Styret
Styret idømmer medlem nummer 040557 tap av medlemsrettigheter og 
utestengelse fra Studentersamfundet i Trondhjem i tolv måneder for 
voldelig, agressiv og uakseptabel oppførsel.
Straffen gjøres gjeldende fra 3.3.2007.

Det er mulighet for å anke straffeutmålingen. Anken sendes Rådet 
innen 3 uker, raadet@samfundet.no. Ved anke suspenderes straffen til 
anken er behandlet.

• Ytringer:
() Spørsmål om ankemuligheter ved dom
Svar ved Rådet (Åge Halvorsen)

Replikk ved spørsmålsstiller
Svar ved Rådet (Åge Halvorsen)

• Armand anker sin dom til Rådet

3. Politisk femminutt

• Mistillitsforslag mot Styret fremmet av Kari Anne Edvardsen og Anders 
Garmo:

"Ærede Storsal
Med bakgrunn i måten Styret har håndtert Disiplinærsaken mot 4 av 
Samfundets medlemmer den siste tiden ønsker jeg å stille 
mistillitsforslag mot det sittende Styret.
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Konsekvensene Styrets vedtak får både for Enkeltpersonene det 
gjelder, og gjengene som rammes indirekte er så alvorlige at vi mener 
Styret ikke har kompetansen og den integriteten de trenger for å 
fungere som Styret i Studentersamfundet. Vedtaket vil også få
konsekvenser for den generelle driften av Samfundet."

• Behandles ved neste samfundsmøte 07. mars

4. Resolusjon fremmet ved KU (Hallvard Breistein).

• Uttalelse fra Hallvard Breistein
• Uttalelse fra LIM-marked ved Martin Gustavsen
• Ytringer:

Anne Lise Aastad
Jørgen Selfors
Replikk Maria Biszikoeva
Tormod Gjestland

• Saksopplysning: Hallvard Breistein
• Storsalen går til votering

Resultat:
# Stemmer for: 43
# Stemmer mot: 24
# Stemmer avholdende: 6

• Resolusjonen er ikke vedtatt da det krever minst 100 stemmer for

5. Kunstnerisk ved TSS

6. Interpellasjon til FS ved Mari Raunsgard

• ”Eg ynskjer å vite kva prinsippielle debatt Finansstyret har teke i forkant 
av at det er inngått ny reklameavtale for skiltet på taket. I tillegg vil eg 
vite kor naudsynt denne avtalen er for økonomien til Samfundet i 
året/åra som kjem.”*

• Svar ved Gøril Tjetland
• Saksopplysning: Bjørn Granum

Hallvard Breistein
Anders Båtstrand
Gøril Tjetland
Mari Raunsgard
Anders Rien
Gøril Tjetland

7. Godkjenning av budsjettet

Fremlegging av budsjett ved Gøril Tjetland
Styret legger fram sitt forslag til budsjettvedtak. Vedtaket består av 3 deler 
som skal voteres over separat. Første del er godkjenning av budsjettet og de 
to resterende er meningsytringer knyttet til budsjett og budsjettbehandling.

• Rådets innstilling til budsjettet ved Åge Halvorsen
• Ytringer:

Eivind Hofland
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Styret
Bjørn Granum
Gøril Tjetland
Jørgen Selfors
Gøril Tjetland
Eivind Hofland
Bjørn Granum

8. Votering

• Informasjon om votering ved rådet (Åge Halvorsen)
• Kommentar ved Gøril Tjetland, som ønsker rådets kommentar til pkt 3 
• Debatten åpnes igjen:
• Ytringer

Åge Halvorsen
Gøril Tjetland
Replikk: Ove Raudajoki 
Styret

Replikk: Anders Ryen
Martin Svarva
Styret
Bjørn Granum
Tormod Gjestland

• Tormod Gjestland krever skriftlig votering med liste på 10 medlemmer 
som står inne for kravet.
Øyvind Aass
Magnus Boyd
Gøril Tjetland

• Tormod Gjestland stryker seg fra kravet om skriftlig votering – dermed 
ingen skriftlig votering

• Votering del 1 av Styrets innstilling til budsjettvedtak.
”Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte lørdag 
03.03.07 godkjenner Finansstyrets forslag til budsjett for 2007.”*
# Stemmer for: 120
# Stemmer mot: 2
# Stemmer avholdende: 5
Budsjett er vedtatt

• Styret trekker votering av del 2 pga for få mennesker i salen. Storsalen 
godkjenner. 
”Studentersamfundet i Trondhjem ser med bekymring på den 
manglende prinsipielle avklaringen angående reklame på Huset i det 
fremlagte budsjettet. På bakgrunn av dette bes Finansstyret om å 
forberede en sak om reklame på Huset til behandling i 
Studentersamfundet i Trondhjem, senest i forkant av framtidige 
reforhandlinger av eksisterende reklameavtaler.” Trukket*

• Del 3 trekkes av samme grunn. Storsalen godkjenner.
”I tillegg ber Studentersamfundet i Trondhjem Finansstyret legge frem 
overordnede budsjettpremisser til behandling av Studentersamfundet i 
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Trondhjem i forkant av Finansstyrets egen budsjettbehandling høsten 
2007. Trukket”*

9. Eventuelt

• Hallvard Breistein – Fremmer resolusjonsforslaget på nytt
• Runar Jensen – Café NordSør på Dokkhuset onsdag 07. mars kl 19:00
• Øystein Skogrand – Viktig med etterspill av ulykken og uttrykker sin 

støtte til det sittende Styret
• Anders Rien – Kino i morgen

10.Kritikk av møtet

• Magnus Boyd – Forkastelig at det kommer hånlatter fra salen under 
fremmingen av mistillitsforslaget

• Mari Raunsgard – Usaklig debatt under budsjettbehandlingen og 
generelt på møtet.

• Runar Jensen – Synd at budsjettet ble godkjent av folk som ikke var 
tilstede under debatten

11.Møtet er hevet

Edina Ringdal, leder       Ingrid Hunstad Kalstad, referent
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Samfundsmøte 07.03.07

Hva nå, Jonas?

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

• Dagsorden godkjent

2. Styreprotokoll

3. Politisk femminutt

• Sjur Atle Henriksen
• Fremmet et ønske om at mistilliten skulle trekkes og at de dømte anker 

sin dom om de er uenig i den.

4. De nyes kunstnerisk ved SIT, del I: Jonas 

5. Innledning ved utenriksminister Jonas Gahr Støre

6. Pause

7. De nyes kunstnerisk ved SIT, del II: Gahr

8. Debatt 

• Storsalen godkjente taletid på 2 min. ved innlegg og 1.min. ved replikk. 
• Ytring: Espen Mikkelsen
• Ytring: Olaf Berglien

 Replikk: Olaf Berglien
• Ytring: Øystein Skogvang
• Replikk: Andreas Pedersen
• Ytring: Bjørn Grimsmo
• Ytring: Øyvind Berled

 Replikk: Øyvind Berled 
• Ytring: Runar Boge
• Ytring: Kajsa Aglen
• Ytring:Stein Omar Gjendem
• Ytring: Martin Svarva
• Ytring: Erlend Hamnaberg
• Ytring: Anders Rydningen

9. De nyes kunstnerisk ved SIT, del III Støre

10.Pause

11.Mistillitsforslag mot Styret fremmet av Kari Anne Edvardsen og Anders Garmo

• Storsalen godkjenner ny møteledelse, ordstyrer Jan David Ytterhus og 
Åge Halvorsen som referent. 

• Redegjørelse for mistillitsforslag ved Kari Anne Edvardsen.
• Redegjørelse for styrets syn på saken ved Edina Ringdal.

• Ytring: Sjur Atle Henriksen
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 Replikk: Kari Anne Edvardsen
• Ytring: Lise Skjølsås
• Ytring: Sindre Balas

 Replikk: Kari Anne Edvardsen
• Ytring: Martin Svarva
• Ytring: Martin Storheim

 Replikk: Edina Ringdal
• Svarreplikk: Martin Storheim

• Ytring: Anders Faye Lund
 Replikk: Thor Richard 

• Ytring: Andreas Pedersen
 Replikk: Trine Supstad

• Ytring: Øystein Skogvang
• Ytring: Mann i 1.kvadrant

 Replikk: Kari Anne Edvardsen
• Ytring: Kenneth Høyevold

 Replikk: Åshild Berg
• Svarreplikk: Kenneth Høyevold

• Ytring: Kari Anne Edvardsen
 Replikk: Edina Ringdal
 Replikk Bjørn Utgård

• Ytring: Martin Storheim
 Replikk: Husmann, William Trondsen

• Ytring: Edina Ringdal
 Replikk: Per

• Ytring: Anders Oredson
 Replikk: Edina Ringdal
 Replikk: Lise Skjølsås

• Saksopplysning: Kari Anne Edvardsen
• Ytring: Magnus Henriksen

 Replikk: Øystein Skogvang
• Svarreplikk: Magnus Henriksen

• Det kom inn 10 underskrifter med ønske om skriftlig votering. 
Votering:
AVHOLDENDE   25     FOR   86    MOT   542
Det ble avholdt 653 stemmer, 1 ble forkastet. 
Mistillitsforslaget har ikke fått flertall. 

• Ytring: Kari Anne Edvardsen
• Ytring: Edina Ringdal
• Ordstyrer og referent gir styrebordet tilbake til leder og referent. 

12.Eventuelt

• Eline Buvarp Årdal
Vi må nå huske at vi må stå sammen fremover. Ønsker å stille som 
Samfundetleder neste onsdag
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• Øyvind Aass
Huset ruller med dette videre, jeg vil være med på det og stiller som 
Samfundetleder neste onsdag.

• Mari Raundsgard
Det er Pangsamfundsmøte lørdag 17.mars, om FRP-koden

• Ida Volden
Det må settes ned en komitè som går gjennom sikkerhet og tiltak på 
Samfundet. Det er også en del uklarheter i lovene og reglementet som 
brukes på Samfundet, og dermed burde de renskes opp i. 

• Karoline
Oppfordrer alle om å ta vare på hverandre.

• Espen Steiro
Sjef for STV, vi stiller med det vi har av kompetanse og kunnskap til FK.

• Erlend Hamnaberg
P3 har vært her hele tiden

• Tormod Gjestland
Har fremdeles en del medlemskort som kan hentes. 

13.Kritikk av møtet

• Hallvard Breisted
Takk til Pirum for beste innlegg i kveld

• Kristian
Styret må gå inn i seg selv og se om de kunne ha gjort noe annerledes. 
Kritisk til at det er Rådet som bestemmer om saker skal gå til 
Samfundetretten. Ikke bra at det bare er Husmannen som kan anmelde 
disiplinærsaker til Styret. Det burde opprettes flere straffetiltak, og ikke 
kun de tre vi har i dag. 

• William Trondsen
Det er ikke Husmannen som har ansvaret for folk, vi må ta vare på oss 
selv og kontrollørene har et ekstra ansvar. 

• Eirik Sandaas
ITK må få opp anleggene sine før voteringen starter! Kaos.

14.Møtet er hevet

Edina Ringdal, leder     Elisabeth Kathleen Ofstad, referent

Jan David Ytrehus, ordstyrer under pnkt. 11

Åge Halvorsen, referent under pnkt. 11
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Samfundsmøte 14.03.07

Ledervalg

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

• Ny dagsorden godkjent

2. Styreprotokoll

3. Politisk femminutt

• Ingrid Oline Ødegaard og Bjørn Utgård
• Informerte om Students in struggle prosjektet. Isfit.org

4. Ledervalg

• Presentasjon av lederkandidat Eline Buvarp Aardal
• Presentasjon av lederkandidat Øyvind Aass

• Utspørring av kandidater
• Godkjent at taletid ble satt til 3 min
• Ytring: Ole Kristen Enger
• Ytring: Lise Skjølsås
• Ytring: Bjørn Utgård
• Ytring: Sjur Henriksen
• Ytring: Martin Svarva
• Ytring: Øystein Skogvang
• Ytring: Erik Sandaas
• Ytring: Ingrid Oline Ødegaard
• Ytring: Anders Sund Rydningen
• Ytring: Elisabeth Landrusten
• Ytring: Sigbjørn Olsen

5. Pause

6. Ledervalg

• Godkjent at taletid ble satt til 2 min
• Ytring: Mari Raunsgard
• Ytring: Marthe Julie
• Ytring: Harald Rødseth
• Ytring: Cilje Knutsdatter
• Ytring: Beate Engelshiøn
• Ytring: Sivert Rossing
• Ytring: Andreas Tangen
• Ytring: Nils Smeland
• Saksopplysning: Hallvard Breisten
• Ytring: Martin Svarva
• Kommentar: Martin Svarva
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7. Kunstnerisk ved Pirum

8. Ledervalg

• Ytring: Erik Sandaas
• Ytring: Grethe Roaldseth
• Ytring: Ole Jørgen Holan
• Kommentar: Ole Jørgen Holan
• Saksopplysning: Martin Svarva
• Ytring: Birgitte Berggren

Pause

9. Kunstnerisk ved Candiss

10.Ledervalg

• Lise Skjølsås benker Trygve Thorsson
• Trygve Thorsson ønsker ikke å stille. I følge lovene må ha fremdeles 

stille med sitt kandidatur. En kan altså stemme på han. 
• Ytring: Peter Scheie Karlsaune
• Ytring: Runar Jenssen
• Ytring: Julie Killdahl
• Ytring: Martin Breda
• Ytring: Anders Bremnes
• Ytring: Sjur Henriksen
• Rådet informerer om vinneren av Sjurs quiz. Aass vant
• Ytring: Anders Kringstad Hansen
• Ytring: Anders Rydningen
• Ytring: Andreas Johnsen
• Ytring: Trygve Thorsson

• Avslutnings appell ved Eline Buvarp Aardal
• Avslutningsappell ved Øyvind Aass

• William Throndsen, Husmann informerer om retningslinjer rundt valg. 

• VOTERING
ØYVIND 302
ELINE 113
TRYGVE 7
BLANK 3
TELLEFEIL 1
FORKASTET 1 
DET VAR 427 SOM AVLA STEMME

11.Eventuelt

• Ole Jørgen Holan
• Teaser til Stor ståhei for ingenting av William Shakespeare spilles på 

Knaus. Premiere 18.mars. 
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• Astrid Phil og Sverre Midthjell
• Informerte om valg til NTNU-styret. Meld ditt kanditatur innen 28.mars
• Marianne Skjeflo

Informerer om konsert i Storsalen 21. mars, TKS synger Tangoting.
• Runar Jenssen

Cafè Nord-Sør har møte 22. mars om mikrofinans.
• Norvald Ryeng

Takk til KISS for snarlig levering av mat den siste tiden.
• Cilje Knutsdatter

Leverer et berget objekt tilbake i bedre stand, fra KISS til STV.
• Martin Gustavsen

Det er nettmøte med studentrepresentantene til SITkonsernstyre. Kom 
med innspill.

• Martin Svarva
Det er ISFiT-ledervalg 17.april. Meld gjerne ditt kandidatur.

• Ingjerd 
Nestleder i VT, VT nominerer til en VTpris for godt studentliv 28.april. 
Kom med forslag.

• Erik Sandaas
Oppfordrer Eline til å søke Øyvind sitt styre.

• Marit og Odin
Informerer om at det er Radiofestival i helga. Kom eller lytt til 104, 2

• Edina Ringdal
17. mars møtet, pangmøtet går ut grunnet avlysning fra innleder. 
24.mars er det Musicalmøte i Storsalen. Festmøte for å hylle 
musicalen. Are Kalvø kommer, kommer du?

12.Kritikk av møtet

• Peter Karlsaune
Kritiserer benkeforslaget

• Erik Sandaas
Takker ITK for bra utført valg

13.Møtet er hevet

Edina Ringdal, leder Elisabeth Kathleen Ofstad, referent
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Samfundsmøte 11.04.07

Generalforsamling

Referatet fra generalforsamlingen ansees som tapt da det ikke er å oppdrive på 
Samfundets server. Styrets forslag til dagsorden:
1. Møtet er satt
2. Styreprotokoll
3. Politisk femminutt
4. Generalforsamling:

1. Valg av ordstyrer
2. Godkjenning av dagsorden
3. Årsmelding 
4. Regnskap 
5. Innkomne saker, det er ingen innkomne saker. 
6. Valg av medlemmer til Finansstyret (Se §7.2) 
Rådets innstilte kandidater er:
Leder (2 år): Nils Kobberstad
Nestleder (suppleringsvalg): Ove Raudajoki
Medlem (2 år): Eirik Furset
Medlem (2 år): Per Ivar Maudal
Medlem (1 år): Ingrid Oline Ødegaard 

5. Eventuelt 
6. Kritikk av møtet
7. Møtet er hevet
Fra Adresseavisens nettutgave 11.april 2007:

Valg utsatt på Samfundet
Nytt finansstyre skulle velges under generalforsamlingen på Samfundet i kveld. Saken er utsatt etter et 
uventet benkeforslag. 

Valg av nytt finansstyre (FS) på Samfundet skulle avgjøres i kveld. 

I stedet blir saken utsatt til ekstraordinær generalforsamling som trolig blir holdt 28. april. 

Årsaken er at lederen fikk uventet konkurranse. 

Benkeforslag 
Rådet hadde på forhånd innstilt den gamle lederen av FS som ny leder, men etter benkeforslag ble det i stedet to 
kandidater under generalforsmalingen i Storsalen i kveld. 

Det hele endte med at ingen av de to kandidatene fikk over halvparten av stemmene. 

- Skal du bli valgt til leder på Samfundet må du ha over halvparten av stemmene. Siden ingen fikk det, må vi 
utsette valget, sier leder ved Samfundet Edina Ringdal. 

- Ingen dramatikk 
- Var det misnøye med den sittende lederen? 

- Nei, det var ingen dramatikk i dette. Det handler om to kandidater med ulike egenskaper. Spørsmålet blir hvilke 
egenskaper som er viktigst i denne jobben, sier Ringdal. 

Begge kandidatene skal sitte i styret. Siden det er uklart hvem som blir lederen, er valget av hele FS-styret utsatt. 

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article842253.ece
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Samfundsmøte 14.04.07

Hva med Oljefondet?

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

2. Styreprotokoll

3. Politisk femminutt

4. Interpellasjon fra Tormod T. Gjestland

• Gjengsjef i Klubbstyret William Throndsen svarer

5. Innledning ved Egil Matsen

6. Innledning ved Chirstian Tybring-Gjedde

7. Innledning ved Per-Kristian Foss

8. Pause

9. Debatt

• Ytringer
Martin Svarva

Replikk Martin Svarva
Erlend Hamnaberg
Dan Eivind

Replikk Hallvard Breistein
Morten Forsberg
Einar Ryeng
Jørgen Selfors
Anders Rydningen
Eivind Hofland
Replikk Eivind Hofland

10.Eventuelt

• Runar Jensen informerer om Cafe Nord-Sør
• Styret informerer om Bydagen og kommende Samfundsmøter

11.Kritikk av møtet

• Ander Rydningen
Holde taletid når det er satt
Det er for kaldt
Savner representasjon fra venstresiden
Savner kunstnerisk

Elisabeth Kathleen Ofstad Martin Gustavsen 
Møteleder referent

49



Samfundsmøte 17.04.07

ISFiT- ledervalg

Beslutningsprotokoll 

1. Møtet er satt

2. Styreprotokoll

• Styret har intet nytt å melde

3. Politisk femminutt

• Thor Richard Isaksen stiller som kandidat som studentrepresentant i 
NTNU styret. 

4. Hilsen fra ISFiT 07 v/Martin Svarva

5. Innstilling av kandidater fra Stiftelsen ISFiT

• Stiftelsen innstiller Ane Sande og Trygve Thorson som kandidater til 
leder av ISFiT 2009

6. Presentasjon av kandidater

• Ane Sande, tema: Etikk
• Trygve Thorson, tema: Fredsbygging

7. Utspørring av kandidater

• Spørsmål fra: Dina Aspen
Randi Wilskow
Mari Raunsgaard
Helene Aanestad
Martin Svarva
Øystein Hetland
Lise Skjølås
Øyvind Aass

--Pause—
• Spørsmål fra: Runar Ørmen

Tormod Ellingsen
Linn Dahlmann
Ellen Gilbert
Jon Forbord
Marte Jølbo
Kristin Vinjuri
Daniel Rees
Lars Gunnar Tellnes
Ellen Fadnes
Karina Askeland
Sandra Rakka

--Pause—
Kunstnerisk ved Pirum
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• Spørsmål fra: Anne Lise Aastad
Martin Svarva
Replikk: Martin Svarva
Ingrid Sand
Øyvind Aass
Dina Aspen 

• Sluttappell fra Ane Sande
• Sluttappell fra Trygve Thorson

8. Valg av leder til ISFiT 09

Trygve Thorson: 118 stemmer
Ane Sande: 79  stemmer 
Blanke 5   stemmer
Forkastet 2   stemmer
Totalt 204 stemmer

9. Eventuelt

• Dialoggruppene fra ISFiT 2007 har nå begynt sitt oppfølgings og videre 
arbeid. Dialog groups tar nå opp nye medlemmer, en sekretær, en 
finansieringssjef og en tematisk ansvarlig. Søknadsfrist 22/4. Nytt 
opptak høsten 2007.

• Sigurd Jevne og Martin Svarva ønsker nyvalgt leder for ISFiT 2009, 
Trygve Thorson velkommen inn i styret av Stiftlesen ISFiT. De 
gratulerer så mye og overrekker en gave fra Stiftelsen ISFiT.

• Øyvind Aass påpeker at begge kandidatene var veldig dyktige og 
gratulerer Trygve Thorson med ledervervet.

• Beate Engelschøn informerer om Bydagen 2007. Den går av stabelen 
torsdag 19 april kl 1100. Meld deg på www.bydagen.samfundet.no og 
møt opp på Torget kl 1100. 

• Jon Forbord informerer om lørdagens Festmøte i Storsalen, Star Wars 
20 år. Festtalere er Mads Eriksen, Snorre Valen og Boba Fett. Tid og 
sted: Lørdag 21/4 kl 1900 i Storsalen.

• Norvald Ryen kritiserte baren i Storsalen for ikke å servere vann i 
ordentlige glass

• Tormod Gjestland informerte om at han hadde medlemskort fra 
avstemningen. Ligger på KK.      

10.Kritikk av møtet

• Kritikk av spørsmålene til kandidatene. Når ble sangtalent en relevant 
leder egenskap?

Saksopplysning ved Martin Svarva
Møter er hevet 

Elisabeth Ofstad Hanne Marstrand
Møteleder  Referent
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Samfundsmøte 21.04.07

Starwars

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

• Dagsorden godkjent

2. Styreprotokoll

3. Politisk femminutt

• Rolf Kjeldsberg
• Torunn Nilsen
• Thor Richard Isaksen
• Marte Sømstad

Fortalte om NTNU-styrevalget og oppfordret folk til å stemme på seg 
selv.

• Per Fjelledal ville at alle måtte bruke stemmeretten sin.
• Edina presenterer temaet, Symf.orch og STV har også presentasjon av 

temaet.

4. Festtale ved Snorre Valen

5. Kunstnerisk ved Symf.orch

6. Festtale ved Mads Eriksen

7. Pause

8. Kunstnerisk ved SIT del I

9. Festtale ved Jeremy Bulloch

10.Kunstnerisk ved SIT del II

11.Sofaprat med alle festtalerne

• Ytringer:
Eskil Wendgl og Kristoffer Kleveland
Erlend Hamnaberg 
Knut Auvor Grythe
Morten Mjelva
Magnus Boyd

• Saksopplysning:
Jon Forbord

• Ytring:
Håvard Hamnaberg
Asbjørn Hagem
Ole Martin Christensen
Pål Hellenes

12.Kunstnerisk ved STV

13.Eventuelt
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• Beate Engelschøn 
Takke alle for innsatsen på Bydagen

• Torunn Egre
Informerer om NTNU-styrevalget

• Ingjerd
Kom på neste Samfundsmøte, da deler VT ut en pris

• Øyvind Aass presenterer sitt styre som han ønsket godkjent av 
Storsalen 17.mai

Siri Ellingvåg Petersen
Eivind Berstad
Magnus Johan Fjeldsbø Jordahl
Hanna Hvattum
Camilla Berge Vik
Marte Danielsen Jølbo
Eivind Lindeberg

14.Kritikk av motet

• Håvard Hamnaberg plystret den rette melodien. 

15.Møtet er hevet

Edina Ringdal, leder        Elisabeth Kathleen Ofstad, referent
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Samfundsmøte 30.04.07

Husk eksamen

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

• Dagsorden godkjent

2. Styreprotokoll

• Styret foreslår Sigrun Skårberg til livsvarig medlem av 
Studentersamfundet i Trondhjem. Godkjent av Storsalen. 

• Styret foreslår Ørjan Ramskjell til livsvarig medlem av 
Studentersamfundet i Trondhjem. Godkjent av Storsalen. 

• Styret foreslår Magne Rekvig til livsvarig medlem av 
Studentersamfundet i Trondhjem. Godkjent av Storsalen. 

• Disse tre vil få utlevert sine medlemskap under festmøtet 17.mai.
• Rådet, med Trine Wigtil informerer om dom og begrunnelse i ankesak 

til disiplinærsak 02/07. Se vedlegg.

3. Politisk femminutt

• Thor Richard Isaksen
Husk å stem ved NTNUstyrevalget

4. Ekstraordinær generalforsamling

I. Valg av ordstyrer og referent
Edina Ringdal, møteleder
Elisabeth Kathleen Ofstad, referent 

II. Dagsorden godkjent
III. Det er ingen innkomne saker

IV. Valg av medlemmer til FS

• Rådet presenterer sin innstilling av kandidater til FS
• Ove Raudajoki – presenterte seg for Storsalen
• Ingrid Oline Ødegaard - presenterte seg for Storsalen
• Nils Kobberstad - presenterte seg for Storsalen
• Erik Furseth - presenterte seg for Storsalen
• Per Ivar Maurdal
• Det kom inn en liste med ti navn med ønske om skriftlig avstemming, to 

trakk seg. 
• Rådets innstilling ble godkjent ved akklamasjon.

• Storsalen godkjente forandring av dagsorden, pause før pris ved VT

5. Pause

6. Utdeling av pris ved VT. 

• Leder av VT, Sebastian Eidem presenterer prisen
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Kunstnerisk ved Candiss
• Tale ved varaordfører Knut Fagerbakke og utdeling av pris til ”Livsglede 

for eldre”
Storsalen godkjente at ikke tok pkt. 7, da dette var en film fra STV som de ikke har 
levert.

7. Innledning ved Oddbjørn Bye 

8. Pause

• Bjørn Terje Smestad ble brukt i eksperimentet. 

9. Kunstnerisk ved Knauskoret

10.Sofaprat 

• Ytringer:
Ingrid Oline Ødegaard
Øyvind Aass
Nicolas Fjellmo
Maria Serafia Fjellstad
Birgitte Berggren
Erlend Hamnaberg
Magnus Jordal
Maria Serafia Fjellstad

11.Eventuelt

• Anne Karin Nymon
Husk å stemme ved NTNUstyrevalget

• Informasjon fra Styret om neste møte, festmøtet 17.mai

12.Kritikk av møtet

• Erlend Hamnaberg
Kritikk av FSvalget
Det burde absolutt ha vært håndsopprekning med medlemskort!

• Arnt Richard Johansen
Husk å snakke inn i mikrofonen

13.Møtet er hevet for siste gang med Edina Ringdals hånd.

Edina Ringdal,leder       Elisabeth Kathleen Ofstad,referent
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Vedlegg til Styreprotokoll Samfundsmøte 30.04.07
• Begrunnelse  for dommer gitt i anken av disiplinærsak 02/07

Rådet legger § 34 i Studentersamfundets lover om disiplinærsaker til grunn for 
behandlingen av ankesaken. Rådet anser at intensjonen med formuleringen i 
§ 34 er at medlemmer kan dømmes for enhver forseelse, også alvorlige 
forseelser ikke eksplisitt uttrykt i Studentersamfundets lover, regler og 
innstrukser. 

• Dommer i disiplinærsak 02/07

Medlem nr 030575 dømmes til utestengelse fra Studentersamfundet i 8 
måneder hvorav 3 måneder gjøres betinget grunnet formildende 
omstendigheter. Medlemmet dømmes for uakseptabel og uforsvarlig 
opptreden, og dermed å ha satt seg selv og andre i umiddelbar fare. 
Dommen trer i kraft mandag 30. april 2007.

Medlem nr 035496 dømmes til utestengelse fra Studentersamfundet i 8 
måneder hvorav 3 måneder gjøres betinget grunnet formildende 
omstendigheter. Medlemmet dømmes for uakseptabel og uforsvarlig 
opptreden, og dermed å ha satt seg selv og andre i umiddelbar fare.
Dommen trer i kraft mandag 30. april 2007.

Medlem nr 006549 dømmes til utestengelse fra Studentersamfundet i 8 
måneder hvorav 3 måneder gjøres betinget grunnet formildende 
omstendigheter. Medlemmet dømmes for uakseptabel og uforsvarlig 
opptreden, og dermed å ha satt andre i umiddelbar fare.
Dommen trer i kraft mandag 30. april 2007.

Medlem nr 040241 dømmes til utestengelse fra Studentersamfundet i 4 
måneder hvorav 1 måned gjøres betinget grunnet formildende 
omstendigheter. Medlemmet dømmes for ikke å ha grepet inn i henhold til 
Kontrollørintruksen, punkt b.
Dommen trer i kraft mandag 30. april 2007.

Medlem 025822 frifinnes grunnet intet straffbart forhold.

Medlem 012458 frifinnes grunnet intet straffbart forhold.

Medlem 000111 frifinnes grunnet intet straffbart forhold.
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Samfundsmøte 17.05.07

Festmøte – 17.mai på studentervis

Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt

• Strindens åpner med et pang

2. Styreprotokoll

• Godkjent dagsorden
• Styret kan informere om at vi ikke vil gi Martin Hartmann livsvarig 

medlemskap, da han har det fra før.

3. Politisk femminutt

• Ingen ytringer

4. Kunstnerisk ved Symf.orch og TSS

5. Festtale ved Yngve Skomsvoll

6. Allsang: Ja, vi elsker

7. Pause, med kake og kaffe fra Styret

8. Kunstnerisk ved SIT

9. Kunstnerisk ved TKS

10.Kunstnerisk ved Snaustrinda

11.Overrekkelse av livsvarige medlemskap

• Sigrun Skårberg
• Magne Rekvig
• Ørjan Ramskjell

12.Kunstnerisk ved SIT 

13.Styrets takk

• Styret viste en powerpoint pres. og takket alt som kunne takkes for året 
som har gått.

14.Maktovertagelse

• Edina Ringdal holdt avgangstale 
• Høytidlig overrekkelse av hammersmykket til Øyvind Aass. 
• Øyvind Aass er ny leder ved Studentersamfundet i Trondhjem.
• Øyvind Aass holdt sin åpningstale og presenterte sitt styre med en film. 
• Storsalen godkjente Aass’forslag til styre 07/08.

14b.  NyeStyret overrekker GamleStyret gaver og overraskelse
• Pirum takket det gamle styret og ønsket det nye velkommen med champagne. 

15.Kunstnerisk ved Knauskoret

16.Allsang: Nu klinger, forsanger Peter Scheie Karlsaunet
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17.Eventuelt 

• Einar Hallgren og Thor Richard Isaksen ønsker å ta opp igjen 
Propheten. De blir valgt som redaktører av Storsalen ved akklamasjon.

• Andreas Tangen og Mannsjovenistisk Front gratulerer Øyvind Aass 
med vervet og oppfordrer menn til å stille som UKEsjef.

• Endre Skjåk og Samfundets Interne Politiske Teater (SIPT) vil ikke dele 
ut livsvarig medlemskap i SIPT fordi lederen i SIPT er full. Takker for 
kake. Takk for landets beste stående buffè; TKS

• Elisabeth Kathleen Ofstad ber Endre Skjåk om å synge det for tiden 
svært så treffende revynummeret som alle venter på at han skal synge i 
kveld. 

• Endre Skjåk tar imot utfordrningen; synger Kommunalpyroman
• Erlend Hamnaberg ber Edina Ringdal og Elisabeth Ofstad om å synge 

en sang tradisjon tro. 
• Edina Ringdal og Elisabeth K. Ofstad advarer salen og begredelige 

sangtalenter og ”synger” Dum og deilig 

18.Kritikk av møtet

• Ingen, applaus

19.Møtet er hevet

Edina Ringdal,møteleder    Elisabeth Kathleen Ofstad,referent frem til pkt. 14

Øyvind Aass, møteleder Siri Ellingvåg Petersen,referent fra til pkt.14
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