
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Beslutningsprotokoll 
for  

Samfundsmøtene 
Høst 2013 – Vår 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

Styret 2013/14: 
 
Leder:    Øyvind Lunke 
Nestleder:    Børge Myran 
PR/Presseansvarlig:  Max Eckbo Hallqvist 
Arrangement/Linjeforeningsansvarlig: Eirin Ruud Hansen 
Temaansvarlig:   Else Tjønn 
Temaansvarlig:   Pål Rudland Fornebo 
Huskoordinator:  Ivar Stoltenberg Tryggestad 
Økonomiansvarlig:  Nina Lien Biswanger  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

Innholdsfortegnelse: 
 
2013-09-07 – Festmøte: Hollywood…………………………………………………….…....side 4 

2013-09-14 – Narkotikapolitikk……………………………………………………………..side 7 

2013-11-02 – Svartmetall……………………………………………….……………………side 10 

2013-11-09 – Personvern…………………………………………………………………….side 12 

2013-11-16 – Hacking..............................................................................................................side 15 

2014-02-01 – Sexkjøpsloven………………………………………………………………....side 18 

2014-02-08 – Festmøte: Beatles………………………………………………….…...……..side 21 

2014-02-12 – Valg av UKEsjef 2015………………………………………………..………side 24 

2014-02-19 – Ledervalg…………………………………………...………………………...side 28 

2014-03-01 – Bitcoins………………………………………………………..……………....side 33 

2014-03-04 – Å falle utenfor velferdsstaten…………………………………….……….....side 35 

2014-03-08 – Ukraine………………………………………..……………………………...side 39 

2014-03-15 – Bistand og korrupsjon.....................................................................................side 42 

2014-03-22 – AKP-ML………………………..…………………………………………….side 47 

2014-04-05 – Festmøte: Øl…………………….……………………………………………side 54 

2014-04-23 – Generalforsamling………………..……………………..…………………...side 58 

2014-05-17 – Festmøte: 17. mai…………………………………………....……………….side 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

Samfundsmøte 
07. september 2013 
 
Festmøte: Hollywood 
 
Dagsorden 
 

Kan salen falle til ro? 

1. Møtet er satt 

2. Stars and Stribes ved Strindens Promenade Orchester 

Tusen takk til Strindens Promenade Orchester, og Stars and Stribes. 
 

Hollywood er et distrikt i Los Angeles i USA. For omtrent hundre år siden fant 
man ut at lysforholdene der egnet seg godt til å lage film. Det ballet på seg, og i 
dag er Hollywood omtrent synonymt med amerikansk kommersiell film. I dag 
har vi pyntet oss, og setter av kvelden til å hylle Hollywood, og distriktets 
påvirkning på all annen vestlig populærkultur. 
 
Mitt navn er Øyvind Lunke, og jeg skal være kveldens møteleder. 
 
Børge 

 

3. Styreprotokoll 

Børge 

4. Innledning ved Jon Sæter 

Kveldens innleder er blogger for Filmmagasinet og den eminente bloggen 

Nakenroting.com. Med en påbegynt master i medievitenskap, og en tilnærmet 

usunn interesse for film, er han mer enn kvalifisert nok for å gi oss en god 

innføring i Hollywood. Ta vel i mot Jon Sæter 

 

Takk til Jon Sæter 

5. Pause 
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Vi tar nå en ti minutters pause. Det er mulig å kjøpe forfriskninger på galleriet 

og i Edgar. Om noen ønsker å stille spørsmål til kveldens innleder, så kan det 

gjøres ved å henvende seg til Else som sitter ved utgangen her. 

 

Kan salen falle til ro? 

6. Kunstnerisk ved Passion For Glory 

Kveldens kunstneriske innslag er et band som har tatt turen opp fra 80-tallets 

avgrunn for å spille litt deilig filmmusikk for oss i dag. Ta vel i mot Passion for 

Glory! 

 

Takk til Passion for Glory 

7. Spørsmål fra salen 

Vi er nå kommet til punkt 7 på dagsorden, spørsmål fra salen. 

 

(Ved få spørsmål) 

Jeg minner om at det fremdeles er mulig å skrive seg på talerlisten. Henvend deg 

til Else som står ved utgangen nærmest meg. 

 

(Ved mange spørsmål) 

Det har kommet inn så mange som ønsker å stille spørsmål at vi må sette strek 

ved de som har forhåndsmeldt seg. Kan Storsalen godkjenne dette? 

 

(Kan Storsalen godkjenne at vi setter strek ved neste spørsmål?) 

 

Takk til Jon Sæter og til spørsmålsstillerne 

8. Allsang ”Nu Klinger” 

Vi er nå kommet til punkt åtte på dagsorden, Allsang ”Nu Klinger”. Forsanger i 

dag er _____________, og jeg ber salen reise seg. 
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9. Politisk femminutt 

Neste punkt på dagsorden er politisk femminutt. Er det her noen ytringer? 

(det ser det ikke ut til å være) 

 

10. Eventuelt 

Neste punkt er eventuelt. Er det her noen ytringer? 

(det ser det ikke ut til å være) 

 

11. Kritikk av møtet 

Da er vi kommet til punkt elleve på dagsorden, Kritikk av møtet. Er det her noen 

ytringer? 

 

12. Møtet er hevet 

Før jeg hever møtet vil jeg gjerne takke Regi, Forsterkerkomiteen, 

Videokomiteen, Kafé og serveringsgjengen, Student-TV, Strindens, Rådet, 

Fotogjengen, Lørdagskomiteen og selvfølgelig Jon Sæter. Festen fortsetter på 

resten av huset i kveld, dog med en 80-tallstilnærming til temaet.  

 

Møtet er hevet! 
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Samfundsmøte 
14. september 2013 

Narkotikapolitikk 

Beslutningsprotokoll 
 

3. Møtet er satt 

4. Styreprotokoll 

5. Innledning ved Jon Storås 

1. Daglig leder i rusmisbrukernes interesseorganisasjon, RIO 

2. Alle medlemmer er tidligere rusmisbrukere, og organisasjonen skal være 

en paraply for å fremme interesser til mange rusmisbrukere 

3. Etter behandling blir 1/3 bedre, 1/3 står på stedet hvil mens 1/3 får det 

dårligere. 

4. Aktivitet er nøkkelen til suksess 

5. Dårlig selvbilde og angst er typisk for narkomane, det å ruse seg er å 

rømme fra angsten 

6. De som greier å komme seg ut av rusen besitter en unik kunnskap. 

7. Narkomane blir veldig ofte stakkarsliggjort, noe som er synd. Flere er 

veldig ressurssterke mennesker. 

8. Norsk skole er lite inkluderende. Allikevel viser deg seg at mange 

narkomane greier seg bra når de begynner på skole i voksen alder 

9. Myndighetene har for mye fokus på medisinering. Medisinering kan 

passivisere narkomane. 

10. Et fellestrekk for narkomane er at de takler motstand veldig dårlig, men det 

er allikevel viktig å utsette de for det. Den beste motstanden man kan gi er 

å tro på dem. Den beste behandlingen er å sende folk ut i hverdagen og 

arbeidslivet. Dette gir også alle andre et ansvar for å være inkluderende. 

11. Samhandlingsreformen skapt av naive politikere, narkomane blir taperne. 

12. Tungt byråkrati gjør det vanskelig for fagfolk å utrette noe innad i det 

offentlige systemet. Fagpersoner blir umyndiggjort. 

13. 60% av behandling i Norge er privat. Det er mer fokus på dokumenter og 

mindre på behandling i det private sammenlignet med det offentlige. 
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14. RIO er i mot all legalisering. 

15. Alkohol er eksempel på at fri tilgang kan skape økt forbruk 

16. Det finnes ingen narkomane eller alkoholikere, men 

virkelighetsfluktsavhengige 

17. Dere har et ansvar for å hjelpe narkomane ved å behandle de som folk. 

6. Innledning ved Arild Knutsen 

1. Leder for foreningen for human narkotikapolitikk 

2. Alle har et ansvar for eget liv, og må selv finne veien ut av rusen. 

3. Historisk har Norge alltid hatt en forbudspolitikk. Eksempel på dette er 

behandlingen av samene, og hvordan det å være kristen protestant var det 

eneste riktige. 

4. Alkohol var også forbudt i perioder i Norge, noe som ga en eksplosjon i 

alkohol-kriminalitet. Dette gjorde også at det var kun sprit tilgjengelig. 

5. Når cannabis ble lovlig i Colorado gikk alkoholforbruket ned, og dette 

skapte også en reduksjon i bilulykker. 

6. Forbudet mot rusmidler har alltid virket mot sin hensikt. 

7. Man må innføre narkotikamonopolet på samme måte som for 

vinmonopolet. 

8. Når narkotika er ulovlig blir det også en måte å demonstere mot samfundet 

på. 

9. Når man blir avhengig av rusmidler trenger man ikke straff, men hjelp. 

Fagpersoner mener det er bedre å gi folk en jobb, bolig og la de bli en del 

av samfundet som rehabilitering. 

10. Det å dele ut sprøyter var i sin tid kontroversielt, noe som kommer av at 

man har misforstått rusproblematikken. Sprøyteutdelingen har fungert 

svært godt. 

7. Pause 

8. Kunstnerisk ved UKErevyen 

9. Sofaprat og spørsmål fra salen 
4. Bodil Hostad: Narkomane kan være selvdestruktive, og vil ha sterkest 

mulige stoffer, Hvis en lege skal dosere, hvordan gi en mengde som gjør 

de narkomane fornøyd? 
5. Marte Helland: Aktivitet som rusbehandling, hva tror dere om det, 

erfaringer? 
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6. Bendik Johansen: Valget er over, så narkotikapolitikk er ikke lengre en 

het politisk sak. Allikevel er statistisk sett en av ti rusmisbrukere av noe 

slag. USA er et eksempel på dårlig narkotikapolitikk, hvor man straffer de 

som egentlig trenger hjelp. Til Arild: Kan du si at det ikke er skadelig å 

røyke marijuana? Til Jon: Når er det greit og bruke tvang og ta fra folk 

friheten. 
7. Simen Hovd: Jeg har en bror som er amfetaminavhengig, og som 

pårørende synes jeg det kan være vanskelig å vite hva jeg skal gjøre. 

Hvordan kan jeg som pårørende hjelpe min bror? 
8. Øystein Tangen: Til Jon: Hvorfor er du så kategorisk mot legalisering når 

det er så mange positive erfaringer med det? Til Arild: Hvordan skal 

prosessen med legalisering skje, skal noe eller alt bli lovlig? 
9. Aleksander Leikvangen: Hva med vanlige brukere, folk som ikke er 

misbrukere. Hvor går grensen for å bruke makt mot vanlige brukere? 
10. Arne Espelund: Livsvarig og livsfarlig medlem. Jeg har ikke noen 

rusmisbrukere i mine omgivelser, men vil vite mer om hvordan jeg kan 

bidra. Romfolkdebatten speilet dårlige holdninger blant vanlige borgere. 

Jeg ønsker å støtte et fagapparat hvor kunnskaper slipper til. Hva med den 

daglige møtplassen hvor folk snakker sammen, kan den bidra til å skape 

mer nærhet mellom folk, uavhengig av bakgrunn? 

10. Resolusjonsforslag ved Styret 

9 Vedtatt med 123 stemmer for, 0 stemmer mot og 0 stemmer blankt. 

11. Politisk femminutt 

     10. Eventuelt 
5. Jørgen Espnes: UKA slapp programmet på torsdag og vi tar over 

Samfundet nå i natt. 
6. Sirius Bakke: Stor ros til de som jobber med bakside på Samfundet, dette 

er et veldig viktig forum. 
7. Erik: Lyche selger seg tom for mat før UKA, rabatterte priser, kom kom. 

     11. Kritikk av møtet 
1. Marte Helland: Tips til styret, hvis man får dårlig tid så kan man be tenker 

å si noe melde seg på listen i stedet for å kutte listen plutselig. 

     12. Møtet er hevet 
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Samfundsmøte 
02. november 2013 
 

Svartmetall 
 

Dagsorden 
 

12. Møtet er satt 

13. Styreprotokoll 

14. Innledning ved Svein Egil Hatlevik 

- Jeg skal snakke om Black Metal (BM) fra slutten av 80-tallet og frem til i dag. Det var det 

mørke med Black Metal som trollbandt meg. 

- En av de viktigste figurene i BM-miljøet i Norge var Øystein Aarseth, som drev 

platesjappen Helvete i Oslo, han var også gitarist i Mayhem. Aarseth ble drept av Varg 

Vikernes i 1993. 

- Flere artister og plater satte preg på den tidligere BM. Blant annet platen a Blaze in the 

Sky. Britiske Venom ga ut det som regnes som den første BM-platen. Sveitiske Celtic 

Frost viste at forskjellen mellom tidlig BM og Puddelrock ikke var klart definert. I starten 

var det også åpning for elektronisk musikk og kvinnelig vokal, men dette forsvant etter 

hvert. 

- Svenske Pelle Olin kom inn i BM-miljøet med nye tanker, og ekstremetiserte til dels 

miljøet. Olin tok senere selvmord. 

- BM gjenkjennes på ”lysere vokal”, mens Death Metal har mørkere vokal. 

- Norsk presse liker å tro at BM er et særnorsk fenomen, men det var fra tidlig av mye bra 

BM i forskjellige europeiske land. At Norge har fått den status den har skyldes til dels 

pressefokuset rundt drapene og kirkebrannene. 

- Den norske BM har til en viss grad mer fokus på vikingarv og det melankolske norske, 

mens f.eks amerikanerne har mer fokus på blasfemi. 

- Kirkebrannene på 90-tallet var trolig en kombinasjon av guttestreker og markedsføring av 

plater. 

- Anton Lavei grunnla Church of Satan, og ble foraktet av BM-miljøet fordi de mente han 

brukte Satan feil. 

- BM-miljøet var aldri direkte forbundet med nynazisme, og ideologien døde derfor ut fordi 

den ikke hadde noen klar ideologisk forankring. I dag er BM stort sett bare en 

musikksjanger. 

- BM i dag spiller mye på å sjokkere, og mindre på genuin satanisme og djeledyrkelse. 

15. Pause 

16. Kunstnerisk ved Pirum 
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17. Quiz ved Egil Hegerberg og Lars Lønning fra Black Debbath 

Satyricon-quiz 

18. Spørsmål fra salen 

Eivind Rindal: Hvordan greide BM som subkultur å bli så stort som det har blitt? Hvor kom 

ideen om kirkebranner og vold fra, og hvorfor akkurat i Norge? 

Øystein Blix: Hadde dere selvironi når hadde den klesstilen og holdningen til livet som dere 

hadde? 

Ingrid Wold: Vil applaudere seg for å ufarliggjøre kulturen. Kulturen var ekstrem og ny, hvor 

kom den fra? 

Max Hallqvist: Hvor mye av 90-tallets BM kan man se igjen i dagens BM scenekunstmessig? 

Marie Gellein: Har BM blitt for kjedelig og folkelig, og hvordan ser fremtiden for BM ut? 

Magnus Korpås: Vil kommentere at det ikke skjer så mye i Norge, men at det skjer mye 

spennende i utlandet i dag. I Sverige var det tidligere en del ”knuffing” mellom BM-miljøet og 

Death Metal-miljøet, var det en tilsvarende konflikt i Norge? 

19. Politisk femminutt 

Eivind Rindal: Igjennom mine 4 år på SVT-fakultetet, vil jeg nå igjen stille til valg. Jeg har et 

par valgsaker: 

- Læringsmiljøet er det viktigste, som sammen med forskning og kontakt med næringslivet 

skal skape et godt studie. 

- Viktig med internasjonalisering. Jeg ønsker at NTNU innfører internasjonale 

bachelorprogram. 

- Innovasjon på alle fagområder, stem på meg. 

20. Eventuelt 

Marius Jones: ISFiT har en kampanje hvor vi ønsker å få korrupsjon på dagsorden for 

ingeniørstudentene på NTNU. Bakgrunnen for kampanjen er engasjement fra deltakerne på 

ISFiT-13. ISFiT vil derfor ha resolusjonsforslag på samfundsmøte 16. november. 

 

Evind Rindal: Vil rette takk til Studentersamfundet, representert ved Storsalen for å stemme 

igjennom et resolusjonsforslag mot den såkalte ”homoloven” som nylig ble vedtatt i Russland. 

21. Kritikk av møtet 

Ingen ytringer 

22.  Møtet er hevet 
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Samfundsmøte 
09. november 2013 
 

Personvern 
 

Beslutningsprotokoll 
 

23. Møtet er satt 

24. Styreprotokoll 

25. Innledning ved Ann Rudinow Sætnan 

• Var med i personvernnemda i tillegg til å jobbe som professor på Dragvoll. 

• Begrepet personvern vanskelig å beskrive, men det skal ivareta integriteten og 

verdigheten til et menneske. 

• Er personvern viktig? Ja, den har både en nytteverdi, bytteverdi og egenverdi. 

• Det er viktig for enkeltindividet å kontrollere hvor mye omgivelsene vet om seg, ikke la 

ukjente komme for nært innpå. 

• Egenverdi kommer av at det gir rom for både å være seg selv og kunne tilpasse seg 

omgivelsene. Det er viktig å ha kontroll slik at man kan trekke seg tilbake. 

• Også i Norge har folk mistet kontroll over egen identitet, eksempel er mann som ble 

svertet med sensetive opplysninger av arbeidsgivet i en yrkesskadesak. 

• Det å bytte frihet mot sikkerhet er et feilskjær. Hva er sikkerhet og sikkerhet mot hva? 

• Påstand: Intet å skjule, intet å frykte? 

o Alle har noe å skjule 

o Informasjon på avveie 

o Informasjon kan bevisst og ubevisst feiltolkes 

• Eksempel på riktig tolkning av informasjon, som allikevel skader er fra USA hvor apotek 

visste at kunde var gravid før hun selv visste det, og sendte henne reklame. 

• Selv algoritmer og statistikk som skal finne farlige gir stort avvik og vil ramme uskyldige. 

• Masseovervåkningen er dårlig til å finne nåla i høystakken, uten å brenne høystakken. 

Masseovervåkningen er i midlertid god til å finne farlige tenkere. 

• Masseovervåkningen er også god for bedrifter til å tjene penger, og informasjon er store 

penger. 

• Konklusjonen er at man kan oppnå de samme resultatene fra overvåkning ved å bruke 

dialog, saksjoner og andre virkemidler. 

26. Innledning ved Michael Tetzschner 

• Stortingsrepresentant for Høyre. Har sittet i personvernsnemda sammen med Ann. 

• Interessant første innledning. 



 

 13 

• Personvernet viser sin verdi for befolkningen i konkurranse med andre verdier. 

• Privatliv og personvern under press på grunn av 

o Teknologi 

o Formålsutredning 

o Organisering av samfunnet 

o Lite folkelig engasjement 

• De fleste teknologiske nyvinninger oppover tiden har gjort overvåking lettere. Spesielt har 

digitalisering av verden gjort mye. 

• Den største trusselen er at informasjon blir brukt til annet enn den er tiltenkt 

• Overvåkning skaper paranoide nordmenn, mens kriminelle og terrorister forsvinner under 

radaren 

• Den som gjør et moralsk valg usett gjør et riktig moralsk, mens den som gjør det i frykt for 

å bli avslørt tar ikke et moralsk riktig valg. 

• Kommersielle aktører er uinteresserte i deg som individ, men kun som konsument. 

• USA har lav respekt for internasjonal lovgivning, og har ikke noe personvernsdirektiv ala 

EU. 

• Jeg fikk mye oppmerksomhet da jeg gikk mot Høyre i saken om datalagringsdirektivet. 

• Vi i Norge har høy tillitt til myndighetene, og det er derfor lav politisk og folkelig vilje om 

dette i Norge. 

27. Pause 

28. Kunstnerisk ved TSS 

29. Spørsmål fra salen 

Eivind Rindal: Spørsmål til Styret. Samfundet har vært brukt til overvåkning tidligere. Hvis PST 

hadde tatt kontakt, hvordan hadde Styret stilt seg, og hvordan stiller Styret seg til overvåkning 

generelt? 

 

Harald Rødseth: Det ble trukket frem skremmende eksempler på bedrifter. Hvor er kundemakten 

i forhold til hvordan bedriftene overvåker forbrukerne? 

 

Kyrre Ryeng: Hvordan kan man finne ut om man er overvåket? 

 

Morten Teilgård: Som medlem av Piratpartiet stiller jeg spørsmål til Tetzschner. Hvordan kan du, 

som motstander av DLD fortsatt være med i Høyre? 

 

Hanne Vollen: Mitt spørsmål til Tetzschner. Hvilke praktiske konsekvenser har DLD i Norge? 

 

Eivind Birkedal: Politisk motivasjon. Hva er motivasjonen til de som stemmer for DLD? Vil man 

seile i medvind med EU, eller har politikerne en genuin overbeviselse? 
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Einar Ryeng: Hvis noe av problemet er at de statlige byråene ikke vet hva de andre byråene gjør, 

vil ikke en sentralisering gjør jobben lettere? Hva er den politiske løsningen? 

 

Thorvald Leikvam: Spørsmål om DLD. Hvis jeg var terrorist skulle jeg greid å komme meg under 

radaren. Snakket dere om dette i personvernsnemda? 

30. Innstilling av medlemmer til Rådet 

Styret innstiller følgende til Rådet: 

 Valg i 2 år: Norvald Ryeng, Marte Helland og Bernard Kvaal. 

 Supplering 1 år: Elisabeth Halle, Jon Harald Lambert Grave 

31. Politisk femminutt 

Ingen ytringer 

32. Eventuelt 

Max Hallqvist: Samfundsmøte om hacking 16. november. Innleder er Per Torsheim. 

Eivind Rindal: Jeg ble valgt inn i studenttingsvalget på NTNU som representant for SVT. Kom til 

meg eller andre dersom du har noen saker. 

33. Kritikk av møtet 

Ingen ytringer 

34.  Møtet er hevet 
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Samfundsmøte 
16. november 2013 
 

Hacking 
 

Beslutningsprotokoll 
 

35. Møtet er satt 

36. Styreprotokoll 

37. Innlegg fra Studentmediene i Trondheim 

Synne Lerhol og Kristine Fredriksen:  

• Under Dusken, Student-TV og Radio Revolt er nå slått sammen og blitt Studentmediene i 

Trondheim (SMiT). Den nye gjengen ønsker tettere bånd til huset. 

• Vi har ikke bare omorganisert oss, men også endret produktet vi leverer. Den nye gjengen 

består av rundt 250 folk som leverer et bra produkt. 

• Romdisponeringssaken har vært vanskelig for oss, og det er unaturlig å ha forskjellige 

rom på huset. 

• Vi ønsker å ha tilgang til de med funksjonsnedsettelse, og ved å eksludere disse 

forsvinner også viktige ressurser. 

• De valgene vi fikk fra FS er ikke bra nok, og vi står ovenfor et umulig valg. 

Linn Haugen fra FS: 

• Ønsker SMiT gratulerer med en god omorganisering 

• FS har brukt de vanlige kanalene igjennom GS, og har tatt høyde for tilgang med rullestol 

i de forslagene som er lagt frem. 

38. Innledning ved Per Thorsheim 

• Selvstendig næringsdrivende i Stricture Consulting Group, jobber daglig mye med 

passord og sikkerhet. 

• Begynner med en oppgave: 

o Skriv Mann eller Dame 

o Skriv 4-sifret PIN-kode du garantert vil huske 

o Skriv 4-sifret PIN-kode du garantert vil glemme 

o Skriv 4-sifret PIN-kode du garantert vil huske 

• Jeg var den første som varslet om at LinkedIn var blitt hacket, ga historen til norsk 

journalist som var den første som skrev om det. 

• Er det så farlig å ha et dårlig passord? Eksempel er Associated Press som ble hacket og 

skrev om eksplosjon i det Hvite Hus, ga stort utslag på børsen. 

• Adobe fikk 130 millioner kontoer hacket, ca 2000 med NTNU-tilknytning. 

• Passord er psykologi, statistikk og kultur. Spennende fagfelt. 
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• Når LinkedIn ble hacket gikk allikevel børsen opp, dette kom blant annet av medieomtalen 

de fikk. 

• Første dataangrepet i Norge stoppet ved å dra ut en kabel, dette er ikke mulig i dag. 

• De fleste av oss har smarttelefon, og de fleste apper lagrer personinformasjon om deg. 

Alle har en grunn til å skjule denne informasjonen, og summen av denne informasjonen 

finnes på din smarttelefon. 

• Også på PIN-brikker ved inngangsdører og lignende skal man være bevisst, det kan være 

lett å finne koden og lure fra deg kortet. 

• ”Internet of things”, alle enheter kobles på internett. Dette gir nye sikkerhetsutfordringer. 

F.eks app for å skylle ned toalettet, alt digitaliseres. 

• Nettsiden hemmelig.com ble hacket av 3 gutter etter nyhetssak om at siden ble brukt av 

prominente personer. De la ut informasjon om rundt 30000 brukere, og det ble mye 

rabalder. 

• Dersom du mottar spørreundersøkelser skal du alltid sjekke avsender, formålet, hvem 

som er ansvarlig og hvem du kan kontakte. 

• Jeg bodde noen måneder i Las Vegas, hvor jeg ble invitert av Daylight Beach Club for å 

snakke om nettsikkerhet. De lever av sitt omdømme, og har alltid folk som observerer 

sosiale medier, det er derfor også viktig å ha god nettsikkerhet for de. 

• Operasjon Trynefaktor, jeg ”hacket” en bedrift og kategoriserte de ansatte for gøy. Fant at 

kvinner har lengre passord, mens menn har mer varierte passord. 

• Dagens moral: Skriv ned dine passord og PIN-koder i et brev merket ”kun til nødbruk”, slik 

at dine nærmeste kan finne deg hvis det skjer noe. 

39. Pause 

40. Kunstnerisk ved Candiss 

41. Spørsmål fra salen 

Andreas Dørum: Det hjelper lite med fancy passord hvis man har enkle sikkerhetsspørsmål, 

hvordan kan jeg få mer sikkert passord og sikkerhetsspørsmål? 

 

Jan Bremnes: Apropo hacking av Adobe, hva er ringens hemmelighet? 

 

Jens Erik Våler: Hvordan stoppe hackerne når de alltid ligger et steg foran? 

 

Bjørn Grimsmo: Jeg har i en årrekke blitt bombadert på LinkedIn. Hvorfor får jeg mailer fra 

tilfeldige folk jeg ikke kjenner? 

 

Jaroslav Rakhmatoullin: Spørsmål om terminologi. Hacking var tidligere folk som jobber med å 

utnytte data og internett på en konstruktiv måte, i dag brukes det mer om kjeltringer. Hva skal jeg 

tro? 
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Tor Berg: Man stoler som regel på tredjepart, og tredjepart har som regel stor makt. Eksempel er 

Snowden som var systemadministrator hos NSA. Tror du det er mulig i fremtiden å kommunisere 

på nett uten å gå via tredjepart? 

 

Theodor Lunås Hesgelund: Vi har i dag veldig mange tjenester med tilsvarende mange passord. 

Hvordan skal jeg gå frem for å lage meg gode passord? 

 

Berge Scwebs Bjørlo: Jeg valgte 0000 som ”garantert husker” kode på undersøkelsen. Hvilke 

metoder kan folk bruke for å lage passord de vil huske? 

 

42. Valg av medlemmer til Rådet 

Følgende ble valgt inn i Rådet. Alle ble valgt ved akklamasjon. 

• Norvald Ryeng, 2 år 

• Marte Helland, 2 år 

• Bernhard Kvaal, 2 år 

• Jon Harald Lambert Grave, supplering 1 år 

• Elisabeth Halle, supplering 1 år 

43. Resolusjonsforslag ved Marius Jones 

• Siden Samfundets lover sier at en organisasjon ikke kan fremme et resolusjonsforslag, ble 

forslaget fremmet av Marius Jones i stedet for ISFiT-15. 

• Det ble ved kortopprekning gitt følgende reslutat: 71 for, 20 mot og 8 blank. Forslaget ble 

ikke vedtatt grunnet for få stemmer. 

44. Politisk femminutt 

45. Eventuelt 

Ukjent: Kan noen fra SMiT oppklare om innlegget tidligere på møtet var ment som et 

mistillitsforslag? 

 

Jens Erik Våler fra SMiT: Det var kun ment som en ytring og ikke et mistillitsforslag. 

 

Jørgen Søderstrøm: Sjef for VK. Det er flere gjenger enn bare SMiT som ikke har tilfredsstillende 

romsitvasjon. 

 

Kyrre Ryeng: Rotete og uklar resolusjonsforslag. Ikke veldig tilgjengelig: 

 

46. Kritikk av møtet 

Berge Scwebs Bjørlo: Styret må passe bedre på Klubba, her er den. 

47.  Møtet er hevet 
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Samfundsmøte 
1. februar 2014 
 

Sexkjøpsloven 
 

Beslutningsprotokoll 
 

48. Møtet er satt 

49. Styreprotokoll 

• Grunnet sykdom i siste liten kunne ikke Berit Johanne Hoaas stille som innleder. 

50. Innledning ved Berit Johanne Hoaas 

• Utgår 

51. Innledning ved Andrés Lekanger 

• De Prostituertes Interesseorganisasjon (PION) ble stiftet i 1999 av 2 sexarbeidere. 

• 2 fokusområder: HIV-problematikken og feministenes utestengelse av sexarbeid 

• PION er ikke er sosialt hjelpeapparat, det er Prosenteret 

• Min bakgrunn: Deltok i homofilt forum i studentmiljøet på Blindern. 

o Stigmatisering fra blant annet en psykiater ga meg motivasjon til å bli med i PION 

• Sexarbeidere fra Nigeria var med å starte debatten rundt prostitusjon, og ga noe av 

grunnlaget for sexkjøpsloven 

• Menneskehandel: Konnoteres som regel med slaveri. Flere reiser frivillig, men det ligger 

ofte tvang i bunn, som f.eks gjeld 

• Debatten om trafficking har i Norge ofte fremstilt kvinnelige immegranter som hjelpeløse, 

uten evne til å ta vare på seg selv. Dette er ikke alltid riktig. 

• På grunn av systematiske feil og ulovliggjøring blir nigerianske kvinner tvunget til 

prositusjon og nigerianske menn drevet til narkotikahandel. 

• Politiaksjonen Husløs: Tvinger huseiere til å kaste ut sexarbeidere, og gjør de husløse og 

gir generelt mer problemer 

• Sexarbeidere som opplever vold ønsker ikke å anmelde for å holde seg unna radaren til 

politiet 

• Eksempel fra Eirik, sexkjøper: ”Jeg angrer på at jeg kjøpte fra gata, de likte det ikke. Mer 

organiserte sexarbeidere har det derimot virket som har nytet det mer. 

• Eksempel fra Mr. X, sexselger: Kundene er som regel snille og sjenerte 

• Legalisering betyr ikke at alt blir bedre. 

o Den nederlanske modellen har gjort visse typer prostitusjon vanskelig, og har 

vanskeliggjort livet for noen prosituerte 
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o Den tyske modellen skiller ut sexarbeidere og stigmatiserer. Regulering har også 

gjort jobben vanskelig for noen 

• New Zealand har den beste modellen mener PION 

o Trygger sexarbeid ved å innføre regelverk 

o Myndighetene har rett til å inspisere 

o Lovpålagt kondombruk 

o Sexarbeidere har rett til å avslutte under akten hvis de føler det er nødvendig 

o I sum har dette gjort at sexarbeidere føler mer kontroll over egen sitvasjon og har 

økt tilliten til politiet 

52. Pause 

53. Kunstnerisk ved Knauskoret 

54. Spørsmål fra salen 

Pål Fornebo 

• 2 spørsmål. 

o Finnes det data på hvor mange som er tvunger til å selge seg? 

o Et sterkt argument for sexkjøpsloven er at det gir politiet et verktøy i kampen mot 

menneskehandel, tanker rundt det, finnes andre metoder? 

Ingvild 

• 3 spørsmål 

o I Sverige sier PIONs søsterorganisasjon at sexkjøpsloven har gjort sitvasjonen 

verre for de fattigste og bedre for de litt rikere prostituerte, tanker rundt det? 

o Hvorfor er det problematisk å demonisere sexkjøpere, er ikke det litt av poenget? 

o Vi har en blå regjering som vil legalisere sexkjøp, og samme partier er ikke kjent 

for å være veldig feministiske. Si noe om PIONs visjon hvis sexkjøpsloven 

oppheves, og hvordan det vil fungere i det politiske landskapet? 

Merete Bjålstad 

• Hvilket menneskesyn har PION, er det generelt greit å selge sex? 

• Finnes noe statistikk på den psykiske helsen til sexarbeidere, har de det greit med seg 

selv? 

Ivar Tryggestad 

• Jeg har hørt historier om folk med god økonomi som selger seg for å finansiere et 

luksusliv, kan du belyse problemstillingen? 

Lars Grønnestad 

• Hvordan har stigmatiseringen av sexkjøpere endret seg i New Zealand endret seg etter 

legaliseringen? 

Beth Ramfjord 

• Det kan virke som at damer som kjøper sex er mindre problematisk enn menn som kjøper 

sex, noe som kanskje sier like mye om et problem med likestillingen, tanker rundt det? 

Vegard … 
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• Jeg er medlem av Høyre. Sammen med Venstre og FRP har vi nå flertall i Stortinget for å 

legalisere. Du benevner avkriminalisering og legalisering som to forskjellige ting, hva 

tenker du om det og hva ligger bak? 

55. Politisk femminutt 

56. Eventuelt 

Sven Harald Sirius Klein Bakke 

• Er det mulig å bli lei av Samfundet? Det har ikke jeg blitt. Jeg stiller til valg som UKEsjef 

Max Hallqvist 

• Neste lørdag blir det møte om Beatles, Bård Ose kommer blant annet, komkom. 

Viljar Rystad 

• Stiller om UKEsjef 

Marius Jones 

• Jeg vil først vise en film. Viser film. ISFiT-15 starter om et år, og vi tar opp mellomledere 

og seksjonsnestledere nå. Gå inn på ISFiT.org for mer informasjon. Søknadsfristen er 

mandag 3. februar kl 23:59. 

Gjertrud Hole Kjøstolfsen 

• Stiller som UKEsjef 

57. Kritikk av møtet 

58.  Møtet er hevet 
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Samfundsmøte 
8. februar 2014 
 

Festmøte: Beatles 
 

Beslutningsprotokoll 
 

59. Møtet er satt 

60. Styreprotokoll 

61. Kunngjøring av Samfundets budsjett 2014 ved Finansstyret 

Dag Herrem: 

• Overskudd på 214000 i 2014 (mål) 

• 2014 er et normalt år. Konservative estimater 

• Budsjettplan og –prosess er tilgjengelig på samfundet.no 

• Gjengene styrer økonomien selv innenfor budsjettrammene 

• Flere tunge investeringer i 2014 

o Brannanlegg 

o Ventilering Klubben/Edgar 

o Storsalen (PA/duken/ventilering) 

o Endre profil i Edgar/Klubben 

 

• 2.9 millioner overskudd i 2014 som kan brukes til investeringer 

• Faste utgifter er vask, vakthold, lønn til ansatte med mer. Disse er uavhengige av variable 

inntekter fra arrangementer 

• Ca 4.2 millioner til bevilgninger til gjengene og styret 

• Konservativt budsjett 

• Samfundet skal bli bedre der det er bra 

• UKEoverskuddet er ukjent 

 

Spørsmål fra Hans Kristian, Regi 

• Det er uholdbart at vi ikke kan levere scenerøyk til artister, og det er bra ar FS tar opp 

dette. Er det realistisk at dette gjennomføres i 2014 

Svar fra Dag Herrem 

• Vet ikke, problemstillingen er ny og utredning er underveis 

  

62. Innledning ved Bård Ose 
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• Reaksjonen til amerikansk ungdom på 60-tallet da The Beatles kom med sin 

rockemusikk ga en forløsende effekt 

• USA var i landesorg etter drapet på JFK 

• Budskapet var ”Det er lov å slå seg løs” 

• 73 millioner fulgte med da The Beatles var på Ed Sullivan show i 1964 

• Beach Boys ble inspirert av The Beatles og albumet ”Rubber Soul” 

• Viktigst i karrieren til The Beatles var mødrene 

• Moren til John Lennon døde i en bilulykke. John brøt nesten sammen. Han slår til 

Paul, hvorpå de gjør opp og får et tettere forhold 

• John Lennon likte ikke å skrive personlige tekster, men ble utfordret av en journalist 

og endret dette 

• John og Paul hadde konservative kvinnesyn, men dette endret seg for begge i 1968 

• Paul skriver sin mest åpenhjertige kjærlighetssang etter oppholdet i India. Sangen ble 

skrevet like før han og Linda ble sammen 

• John forelsker seg i Yoko mens han er i India 

• Kvinnene til John og Paul erstatter morssavnet, men for John erstatter også Yoko 

vennskapet til Paul 

• Paul leverer to av sine beste og mest personlige sanger i filmen ”Let it be” 

• The Beatles bryter opp og medlemmene reiser hver til sitt 

• Paul drar til Skottland og kjøper er gård og lager platen RAM 

o Underliggende fra coveret at John er en bukk som Paul temmer 

o John tar det personlig og svarer blant annet med sangen ”How can you sleep” 

o Sangen ”You gave me something” er en sang fra Paul til John hvor han sier 

”du har gitt meg mye, la meg gi noe tilbake” 

  

63. Pause 

64. Kunstnerisk ved Jørgen Einarsen og Sunniva Indrehus 

65. Spørsmål fra salen 

Jørgen Aarnes: 

• Det er mye mystikk knuttet til The Beatles og spesielt Paul. Hvordan oppsto 

konspirasjonsteorien om at Paul var død? 

Bjørg Helene Andersen: 

• Hva synes du om filmen ”Across the Universe” og hva mener du ligger bak den? 

 

Kyrre Ryeng: 

• Som quizmaster ga jeg spørsmålet ”når spilte The Beatles inn sin siste singel”. Hva mener 

du er fasiten? 

 

66. Politisk femminutt 

67. Eventuelt 
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Johan Haugland: 

• Stiller som UKEsjef 

 

Bjørg Helene Andorsen: 

• Stiller som leder for Samfundet 

 

Max Hallqvist: 

• Kulturpolitikk neste lørdag. Da skal vi ta for oss regjeringens politikk 

 

Nina Sølsnes: 

• Stiller som UKEsjef 

 

68. Kritikk av møtet 

Jørgen Aarnes: 

• Hvorfor er ikke dette møtet et festmøte? 

69.  Møtet er hevet 
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Samfundsmøte 
12. februar 2014 
 

Valg av UKEsjef 2015 
 

Beslutningsprotokoll 
 

70. Møtet er satt 

71. Styreprotokoll 

72. Godkjenning av Studentersamfundets budsjett 2014 

Dag Herrem: 

• Overskudd på 214000 i 2014 (mål) 

• 2014 er et normalt år. Konservative estimater 

• Gjengene styrer økonomien selv innenfor budsjettrammene 

• Flere tunge investeringer i 2014 

o Brannanlegg 

o Ventilering Klubben/Edgar 

o Storsalen (PA/duken/ventilering) 

o Endre profil i Edgar/Klubben 

 

• 2.9 millioner overskudd i 2014 som kan brukes til investeringer 

• Ca 4.2 millioner til bevilgninger til gjengene og styret 

• Konservativt budsjett 

• Samfundet skal bli bedre der det er bra 

 

73. Innledning ved Jørgen Espenes 

• Takknemlig for alt han har opplevd gjennom UKA. Godt valg til alle. 

 

74. UKEsjefvalg: Presentasjon av kandidatene 

• Johan Haugland 

• Nina Charlotte Sølsnes 

• Synne Marie Sollie 

• Viljar Rystad 

• Gjertrud Hole Kjøstolfsen 

• Anna Vederhus 

• Sirius Bakke 
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75. UKEsjefvalg: Utspørring av kandidatene 

Kine Sjøblom 

• Hva er din rolle og oppgave som leder i styret ditt? 

Dunja Matanovic 

• Hvordan skal UKA 2015 påvirke andre UKEr? 

Marius Jones 

• Fortell om noe dumt du har gjort og hva du lærte av dette. 

Jonas Helland 

• Om vi later som om vi sitter het om to år, og du er akkurat ferdig med vervet som 

UKEsjef. Hva var din største suksess under UKA 2015? 

Martin Borud  

• Hva er din power song? Kom med et utdrag av denne sangen. 

Sutharsan Jeyaseelan 

• Hvordan har erfaringer fra tidligere UKEr formet deg? Hva vil du ha med videre? 

Line Jacobsen 

• Forklar jobben som UKEsjef for en 6-åring 

Susanne Sandell 

• Om du blir valgt, hvilke sider av vervet vil være vanskeligst for deg? 

Ragnhild Fredheim 

• Ville du kuttet eller lagt til 500 UKEfunker? 

Aleksander Skre 

• Jeg har vært på flere UKEsjefvalg og alltid hørt at man skal tenke mer på UKEfunken 

og gjøre forholdene bedre for ham/henne. Hva er det dere vet som ikke Jørgen 

Espnes gjorde? 

76. Pause 

77.  Kunstnerisk ved UKErevyen 

Torgeir Bryge Ødegården fra FFK viser filmer og monologer som ikke ble tatt med i revyen. 

78.  UKEsjefvalg: Utspørring av kandidatene 

Anne Brit Lello 

• Hvilke ansvarsområder har du som UKEsjef? 

Kjetil Sonerud 

• Hva kan man bruke mindre ressurser og krefter på? Hva kan man gjøre dårligere? 

Per Fritjof Larsen 

• Hvordan skal din UKE slå et slag for miljøet? 

Thilde Marie Børsum 

• Hvordan har du tenkt til å bruke UKA til å fremme et politisk engasjement?` 

Erik Sandsmark 

• Hvordan skal du som UKEsjef ta vare på deg selv? 

Jørgen Espnes 

• I hvilken situasjon vil du trenge støtte fra styret? Hva kan styret gjøre da? 
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Dunja Matanovic 

• Velg en ting du ville kuttet og en ting du ville lagt til i kulturprogrammet. 

Marta Ranestad 

• Hvilke erfaringer fra livet vil du ta videre til vervet som UKEsjef? 

Eirik Rime 

• Hvem andre av kandidatene enn deg burde blitt UKEsjef? 

79.  Pause 

80.  UKEsjefvalg: Utspørring av kandidatene 

 

Janagan Balasingham 

• Hold en tale i en selvvalgt setting 

Line Jacobsen 

• Revyen ble intervjuet av NRK P1 og ble spurt om 12 timersskift og byggeperiode. Hva 

ville dere svart? 

Mari Helgestad 

• Kan dere framføre UKErevyens åpningsnummer med sang og dans?  

Marte Helland  

• Om dere ikke blir valgt i dag vil dere søke UKEstyret og/eller leder for Samfundet. 

Ja/Nei 

Markus Tobiassen  

• UKAs kasino har brutt lotteriloven. Hva vil du gjøre med dette? 

Oleiv Grimsrud 

• Hvilken rolle har de kunstneriske gjengene under UKA 2015? Hva er ditt beste minne 

fra OL 1994? 

Martin Osnes 

• Hvilke etiske hensyn mener du man skal kunne kreve av en hovedsponsor? 

Hans Kristian Henriksen  

• Hvilke konkrete tiltak vil du gjøre for å bedre situasjonen for UKEfunkene? 

Magne Tysdahl 

• Mener du det går en grense der Samfundet ikke bør tilby profilering under UKA? 

Synne Lerhol 

• Hvordan stiller du deg til at Studentmediene skriver fritt om UKA? 

81.  UKEsjefvalg: Avslutningsappell av kandidatene 

82.  UKEsjefvalg: Avstemning 

Sirius: 142 

Gjertrud: 139 

Viljar: 18 

Anna: 47 

Nina: 61 

Johan: 10 
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Synne: 89 

 

Blanke stemmer: 14 

Forkastet: 1 

Totalt: 521 

Ingen vinner av valget, går til avstemning nummer to. 

Sirius: 185 (44.36%) 

Gjertrud: 215 (51.55%) 

 

Blanke stemmer: 17 

Forkastet: 2 

Totalt: 417  

 

UKEsjef 2015: Gjertrud Hole Kjøstolfsen 

83.  Allsang ”Nu klinger” 

84.  Politisk femminutt 

85.  Eventuelt 

Anders Brastad 

• Gratulerer! Vi har en gave.  

o Pirum synger og tar meg seg Gjertrud 

Max Hallqvist 

• Gratulerer på vegne av Styret. 

Max Hallqvist 

• Neste onsdag er det ledervalg. Vel møtt. 

Bjørg Helene Andorsen 

• Stiller som leder for Samfundet 14/15. 

Jørgen Espnes 

• Takk til alle kandidater og alle som har hjulpet til i kveld.  

86.  Kritikk av møtet 

Eirik Vågeskar 

• Synes man ikke skal vise fulle resultater av stemmer. 

Tormod … 

• Vi burde kunne stemme over nett. 

Per Fritjof Larssen 

• Bør utelukkende være ølglass av glass, ikke plast. 

Lene Kristine Daastøl ved Eirik Torpe 

• Forsvarer bruken av plasglass. 

87.  Møtet er hevet 
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Samfundsmøte 
19. februar 2014 
 

Ledervalg 
 

Beslutningsprotokoll 
 

88. Møtet er satt 

89. Styreprotokoll 

90. Innledning ved Øyvind Lunke 

91. Presentasjon av kandidatene 

• Lene Kristine Daastøl benker Eirik Torpe. 

• Eirik Torpe 

o Glad for å se så mange gode kandidater. Vil ikke stille.  

• Norvald Ryeng 

o Kandidater kan ikke trekke seg. Torpe må være et alternativ under stemming. 

Kandidater holder en innledning 

• Bjørg Helene Andorsen 

• Aida Khodabandeh 

• Scott Arvesen 

• Per Fridtjof Larssen 

• Kyrre Ryeng 

 

92. Utspørring av kandidatene 

Aleksander Skre 

• Hva vil du som leder gjøre med samfundsmøtene? Hva vet du som ikke de tidligere 

lederne visste? 

Sirius Bakke 

• Ett år går veldig fort. Har du lyst til å jobbe med noen langsiktige strategier? 

Oleiv Grimsrud 

• Hvor er resten av de 10000 medlemmene i dag? Hva vil du gjøre for å trekke flere folk til 

møtene? 

Martin Borud 

• Hvordan vil du kunne bruke erfaringer fra tidligere verv på Samfundet? På hvilke områder 

kan du lære mer? 

Astrid Ånestad 

• Hva tenker du om Samfundets rolle i Trondheim? Hva synes du ville vært et godt tema for 

bydagen? 
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Thor Mikkel Nordahl 

• Nevn ett tema med innleder som viser hvordan du ser for deg et godt og spisst 

samfundsmøte. 

Jørgen Espnes 

• Hvordan kan Samfundet ta tilbake rollen som den viktigste politiske arenaen blant 

studenter? 

Marius Jones 

• Hva slags saker bør Samfundet engasjere seg i og hvordan? 

 

93. Pause 

 

94. Kunstnerisk ved Studentersamfundets Interne Teater 

De nye i SIT framfører sketsjer om kandidatene og ledere. 

 

95. Utspørring av kandidatene 

Bjørn Torkel Dahl 

• Er det på tide å revurdere å flytte valgene tilbake til lørdager? 

• Hvem av dere synes det er viktigst med en generell debatt med høyre og venstre side og 

en mer spisset debatt? 

Ingrid Wold 

• Hva har du lyst til å gjøre for at Samfundsmøtene skal være et naturlig samlingspunkt ? 

Bjørn Jaavall 

• Hvordan kunne du tenke deg å omdisponere budsjettet slik at for eksempel Samfundet 

kan bli mindre avhengig av UKA? 

Gjertrud Kjøstolfsen 

• Hva kan UKA og Samfundet gjøre for å bedre forholdet seg imellom? 

Ola Rønning 

• Om Fjordmann hadde hatt lyst til å komme på et Samfundsmøte, ville du latt ham eller 

ikke? 

Mirna Aleric 

• Hva er ditt ultimate festmøte? 

Maiken Joachimsen 

• Hva er de forskjellige gjengenes plass på Samfundet, og hva kan man gjøre for at korene 

skal få plass på Samfundet igjen? 

Astrid Trondal 

• Presenter ditt beste Samfundsmøte med tema og innleder 

Morten Ansteensen 

• Det er vanskelig å få gode Samfundsmøter på ett år. Hva vil du gjøre med stukturen i 

styret? 
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96. Pause 

 

97. Utspørring av kandidatene 

Martin Gulseth 

• Hvilken kompetanse og kvaliteter ser du i styremedlemmene? 

Andrea Vedeler  

• Hvordan vil du og ditt styre forvalte interessene til de 10 000 medlemmene og ta del i 

driften av Samfundet? 

Sunniva Minken 

• Hvordan vil du håndtere interne konflikter i styret, og hvordan vil du få opp moralen hvis 

den er nede? 

Ida Tylleskar  

• Synes du lørdag kl 1900 er et godt tidspunkt for et samfundsmøte? 

Therese Gjelsten 

• Kom med din aller beste ice breaker. 

 

Øyvind Lunke foreslår å kutte talerlisten til syv personer. Noen protesterer, så storsalen går til 

votering ved opprekking av medlemskort. 

 

For: 123 

Mot: 42 

Blank: 5 

 

Talerlisten blir kuttet til syv personer. 

 

Christian Moen Fjære 

• Velg det beste kunstneriske innslaget du kunne tenke deg på et samfundsmøte. 

Maren Falch Skaret 

• Fortell litt mer om deg selv som leder. 

Jorid Midttun 

• Hva er din svakeste og sterkeste side? Hvordan får du energi i en presset og stressende 

situasjon? 

Erland Årstøl 

• Hva kommer du til å nedprioritere som leder? 

Knut Sverdrup 

• Spiller du et instrument? Fortell om det. Hvis ikke, diskuter om månelandingen i 1969 

virkelig skjedde. 

 

98.  Avslutningsappell ved kandidatene 

Kyrre Ryeng 
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Per Fridtjof Larssen 

Scott Arvesen 

Aida Khodabandeh 

Bjørg Helene Andorsen 

 

99.  Avstemning 

Tobias aasmoe, leder for tellekorpset gir informasjon om hvordan valget skal foregå. 

Storsalen stemmer og resultatene blir som følger: 

Kyrre Ryeng: 28 

Per Fridtjof Larssen: 108 

Scott Arvesen: 16 

Aida Khodabandeh: 67 

Bjørg Helene Andorsen: 83 

Sorsalen går til ny votering med Per Fridtjof Larssen og Bjørg Helene Andorsen som eneste 

kandidater. 

 

Per Fridtjof Larssen: 163 stemmer (60.15%) 

Bjørg Helene Andorsen: 104 stemmer (38.4%) 

Blanke: 4 

 

Totalt: 271 

 

100.  Allsang ”Nu klinger” 

 

101.  Politisk femminutt 

Øyvind Bentås 

• Rignes har kuttet produksjonen av bayer. Storsalen må tenke over at det finnes 

alternativer til Dahls. 

102.  Eventuelt 

Elisabeth Halle 

• Gratulerer på vegne av Hammarlauget til PF og de andre kandidatene for et godt valg. 

Thor Mikkel Nordahl  

• Gratulerer til alle kandidatene. Jeg vil gjerne oppklare et par ting som er blitt sagt; MG 

jobber med en engelsk hjemmeside. Har lyst til å gjøre alt jeg kan for å blæste Samfundet 

på en god måte. 

Kyrre Ryeng 

• Gratulerer til PF. Takk for kampen. 

Maren Falch Skaret 

• Graulerer til PF og alle kandidatene. På fredag vises Rocky Horror Picture Show.  

Bjørn Torkel Dahl 
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• Reklamerer for Buddyprogrammet I Trondheim. 

• Samfundet bør vurdere å selve halvtårsmedlemskap igjen. 

Martin Ervik 

• Trodde vi var kvitt PF. Gratulerer. 

Torjus Handvik 

• Sittende teatersjef I Regis Interne Teater. Gratulerer til ny leder. 

Max Hallqvist 

• Takknemlig for alle som stilte. Applaus for alle. Gratulerer til PF. Gleder meg til å bli bedre 

kjent med deg og ditt styre.  

 

103.  Kritikk av møtet 

Erik (…) 

• Gratulerer til Samfundet og PF. Har vært på en del ledervalg og lurer på om det er mulig å 

fastsette talertid og antall spørsmål før vi begynner. 

Frode (…) 

• Det er synd at man ikke kan ha ny spørsmålsrunde etter første votering. Det bør stilles et 

lovforslag. 

Magne Tysdahl 

• Styret bør kutte talerlisten før folk skriver seg på.  

 

104.  Møtet er hevet 
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Samfundsmøte 
1. mars 2014 
 

Bitcoins 
 

Beslutningsprotokoll 
 

105. Møtet er satt 

106. Styreprotokoll 

• Kunstnerisk ble droppet fra møtet på grunn av at Styret ikke hadde fått tak i noen. 

107. Innledning ved Mikal Villa 

• Systemutvikler og sikkerhetsekspert 

• Detaljert forklaring om den tekniske oppbyggingen av bitcoins 

108. Innledning ved Sturle Sunde 

• IT-konsulent i Florø kommune og står bak siden bitmynt.no. Utdannet innen data og 

informatikk fra UiO 

• Wikileaks fikk 95% av sin kapital sperret i 2010 etter avløringene, dette viser svakhetene 

med tradisjonell finans 

• Penger har ingen egenverdi, kun verdi som handleobjekt. Bitcoins er det samme 

• Kjøpte i 2008 et par sokker for ca 40 Bitcoins (BTC), dette er i dag verdt ca 150000. 

• BTC begynner å bli like stort som RIA, og nærmer seg andre store betalingsagenter som 

Mastercard og VISA i omsetning og total verdi. 

• Det er ingen mellommenn ved handel av BTC, kun direkte fra betaler til mottaker. 

o Dette i motsetning til f.eks VISA som går igjennom en betalingskanal 

109. Pause 

110. Kunstnerisk 

• Utgår 

111. Spørsmål fra salen 

Marvin Lillehaug 

• Hvordan fungerer BTC egentlig? 

• Hva skjedde med krakket på Mt. Gox 

Ivar Tryggestad 

• Kan jeg nå gå hjem og lage BTC, hvor lang tid tar det? 

Eivind Rindal 

• Hvor stor del av BTC besittes av spekulanter? Besitter kriminelle store verdier av BTC? Er 

BTC den nye gullstandarden? 

Kristian Reed 
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• Når man krever et lite gebyr for hver transaksjon med BTC, hvilket potensialet har 

valutaen da for små transaksjoner? 

Kjetil Sonerud 

• Hvordan forholder Skatteetaten seg til hvitvasking av BTC? 

• Det finne også andre digitale valutaer, kan dere si noe om de? 

Elise Tengs 

• Hvordan går jeg frem for å kjøpe BTC? 

• Hvordan kan jeg forklare min bestemor hva BTC er, og hvorfor det er fremtidens valuta? 

Max Hallqvist 

• Hva skal til for at statlige organer skal ta BTC alvorlig? 

• Hva er sjansen for at en annen digital valuta skal ta over for BTC? 

Einar Ryeng 

• Helt praktisk, hvordan få BTC inn i selvangivelsen? 

Harald Rødseth 

• Ift graf du (Sunde) viste tidligere, hvor alvorlige er fallene? 

• Hvor fullverdig kan BTC bli, kan man i fremtiden få lån i BTC? 

Erik Sagatun 

• BTC kan være mer enn en valuta, f.eks kan den brukes til forretningskontrakter, tanker 

rundt det? 

• Det går mye datakraft på mining av BTC, kan denne datakraften brukes til noe mer 

fornuftig? 

112. Politisk femminutt 

Eivind Rindal 

• I dag er en av de mest dramatiske dagene i moderne europeisk historie. Sitvasjonen i 

Ukraina er spent, og har likheter med det gamle Jugoslavia. Jeg foreslår en resolusjon til 

støtte for et unisont og sterkt Ukraina. 

113. Eventuelt 

Max Hallqvist 

• Neste møte er allerede kommende tirsdag. Vi får besøk av kunnskapsminister Torbjørn 

Røe Isaksen og professor i sosialmedisin Steinar Westin som skal snakke om hvordan 

man kan falle utenfor i velferdsstaten, vel møtt.  

 

114. Kritikk av møtet 

115.  Møtet er hevet 
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Samfundsmøte 
4. mars 2014 
 

Å falle utenfor i velferdsstaten  
 

Beslutningsprotokoll 
 

116. Møtet er satt 

117. Styreprotokoll 
• Nytt punkt på dagsorden, Spørrerunde, ble godkjent av Storsalen. 

118. Innledning ved Torbjørn Røe Isaksen 
• Boklansering 

• Etter man kom ut av skolen for 40-50 år siden kunne man alltid få en trygg ufaglært jobb i 

industrien. Alternativt kunne man dra på havet. 

• Før jobbet 6000 folk i industrien i Porsgrunn, de fleste av disse var ufaglært. I dag er det 

nærmere 3000, og mange av disse er akademikere og faglærte. 

• Unge norske gutter er overrepresentert i sosial statistikken 

• Ironisk nok bryr venstresiden seg mest om de som er på toppen, og ikke de som er på 

bunnen. 

• Norske elever sliter i lesning, skriving, matte og andre grunneleggende ferdigheter. 

Nesten 60% av de som dropper ut av VGS har strøket i matte. 

• Kommer du fra en ressurssterk familie er sjansene gode for at du selv gjør det bra på 

skolen, og tilsvarende er sjansene dårlige hvis du kommer fra en ressurssvak familie. 

• Aktivisering var tidligere et krav for alle. Den moderne velferdsstaten har fjernet dette. 

• Det å diagnoisere unge gutter og få de inn på sosialen virker mot sin hensikt. 

• Fargekoden, fremmedkulturelle som dropper ut har mange utfordringer 

119. Innledning ved Steinar Westin 

• Jeg har vært skeptisk til velferdsmodellen til den nye regjeringen 

• Mange undervurderer den viktige rollen til velferdsstaten i Norge 

• Jeg er enig i mye av det Isaksen sier, men er uenig i resepten 

• De universelle verdiene i velferdsstaten er grunnsteinen, alle skal med 

• Velferdsstaten har løftet frem muligheter for alle, f.eks gratis høyere utdanning. 

• Vi kan gjøre samme feil som andre land. Margareth Tatcher sa at vi kan gjøre utdanning 

bedre ved å kreve betaling, i dag er de fleste skoler i Storbritannia privat. 

• Kinesere sender delegasjoner til Norge og spør ”hvordan har dere fått til dette, det må da 

være oljen?”. Men velferdsstaten er skapt av en sosial bevegelse lenge før oljen. 
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• Er velferdsstaten utrydningstruet? Det kan virke sånn, og den har stort trykk utenifra, 

spesielt blant økonomer. 

• Norsk fagbevegelse har hatt et kontinuerlig trykk som har vært viktig i utviklingen av 

velferdsstaten, i motsetning til amerikanske fagbevegelse. 

• Høyremannen Jo Benkow stemte for den moderne velferdsstaten, og var viktig for 

høyresiden. Han mente at de som har mest er også de som er mest kritisk 

• OECD har mange meldinger om at norske vil gå til grunne økonomisk og sosialt, dette er 

TULL! 

• Hvorfor kan vi ikke være annerledeslandet? Vi har høy arbeidsdeltakelse, spesielt blant 

kvinner. 

120. Spørrerunde 
Torbjørn Røe Isaksen (tilsvar til innlegget til Steinar Westin) 

• Vi må ha en sterk økonomi som kan bære utgiftene, det har vi ikke i dag. 

• Venstresiden underdriver de reelle problemene. 

• Barnekullene etter krigen var store, dette gir flere gamle i dag og færre yrkesaktive, dette 

er ikke bærekraftig for økonomien. 

• Kultur er viktig, moral trumfer penger. Når systemet legger til rette for at man kan tjene 

mye penger fra velferdsgoder vil arbeidsmoralen gradvid forsvinne. 

Steinar Westin 

• Det er også fattigdom i Norge, spesielt blant enslige kvinner 

Torbjørn Røe Isaksen 

• Arbeidsinnvandring er en viktig debatt. 

• Fagbevegelsen er viktig i Norge. LO representerer både privat og offentlig sektor, og 

denne balansegangen gjør at de må ta mange hensyn. 

• En gruppe som ikke er representert i debatten er de som akkurat greier seg, rundt 20% av 

befolkningen. 

• Nøkkelen er alltid å komme seg inn i arbeidslivet. 

Steinar Westin 

• Det er nok en attraksjonsverdi av høy velferd, dette er et nødvendig onde 

• Det er høye krav til ungdommer i dag, de må konkurrere med utlendinger i mange 

sektorer 

Torbjørn Røe Isaksen 

• Uføretrygd er bra som prinsipp, men venstresiden vil ikke diskutere praksisen. Hvis 10 

personer i denne salen bli uføretrygdet sier statistikken av mange flere vil bli det på sikt. 

Steinar Westin 

• Kommentar til boken: Den amerikanske lavtlønte er mer utenfor samfunnet enn norske 

uføretrygdede 

Torbjørn Røe Isaksen 

• Vi må kunne snakke om problemene i Norge selv om mye fungerer bra 
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• Det at man kan gå rett ut fra grunnskolen og rett inn på NAV er et stort problem for 

samfunnet. 

Steinar Westin 

• NAV kan være et like stort problem. Vanskelig byråkrati. 

Torbjørn Røe Isaksen 

• Alternativet til å stille krav er at folk går hjemme og blir passivisert. 

• Offentlige etater er for dårlige til å aktivisere og stille krav. Den enkle løsningen er at 

etatene hjelper folk med det de trenger samtidig som man stille enkle krav. 

121. Pause 

122. Spørsmål fra salen 
Elise Djupedal 

• Flere reformer, bl.a reform-94 har prøvd å hindre frafall fra skolen, samtidig ligger denne 

statistikken stabilt på 30%. Den praktiske endringen er at flere fullfører, men har veldig 

dårlige karakterer. Hvordan forklarer dere at intensjonen og praksisen bak reformene 

spriker så mye? 

Siri Lønseth 

• Mye frafall på grunn av psykisk helse, mange sliter i møtet med NAV. Hva skal skje med 

pensjonssystemet når vi blir gamle? 

Eivind Rindal 

• Det er mangel på studentboliger. En case på SiT var en psykisk syk student som var 

ferdig med studiene ble kastet ut til fordel for en ny student. I en offentlig sektor som 

Høyre vil gjøre mer effektiv, er det plass for vanskeligstilte studenter å bruke mer tid på 

studiene? 

Maria Hesjedal 

• Mitt spørsmål har blitt besvart. Takk til Styret og innledere for et bra møte. 

Anna Brøyn 

• Det har vært mye fokus på hva vi skal gjøre med de som havner på NAV, men problemet 

ligger før det. Et viktig spørsmål er hvorfor folk er motivert til å jobbe. Hvordan kan vi 

motivere elever på grunnskolen til å jobbe mer? 

Astrid Mogstad 

• Vi krever veldig mye av norske elever, og det kan oppfattes som om kun karakter 6 er bra 

nok. Hvorfor er det så stigmatiserende å skille mellom elever, hvorfor kan vi ikke tilpasse 

utdanningen etter den naturlige forskjellen på norske elever? 

123. Politisk femminutt 
Marte Helland 

• Kunnskapsministeren har makt. Jeg oppfordrer deg til å ta kontakt med oss som er/skal bli 

lærere og høre hva vi tenker 

Elise Djupedal 
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• Mye av debatten i dag baserer seg på tall. Det er for få som snakker med elever som 

detter utenfor. 

Vilde Coward 

• Hvilke helsefremmede tiltak kan vi gjøre for å gjøre studiehverdagen bedre for studenter, 

tenk på det. Studenttingen skal diskutere dette og mye mer på Cafe Zito kl 17.00 på 

torsdag. 

Sondre … 

• Når jeg spiller dataspill får jeg en veldig mestringsfølelse, noe jeg ikke får på skolen. 

Retorisk spørsmål: hvorfor skal jeg da gå på skolen? 

Eivind Rindal 

• Jeg vil fremme et resolusjonsforslag, men vil være bort på lørdag når resolusjonen 

fremmes. Jeg mener stormaktene har et ansvar for å finne løsninger. Vi må tørre å 

snakke mot den voldsspiralen som nå finner sted, vi må også snakke mot voldsretorikken. 

Jeg er pessimistisk for utviklingen, men håper ikke den slår negativt ut. Snakk med deg og 

kom og stem på lørdag. 

124. Eventuelt 
Gjertrud Kjøstolfsen 

• Det er opptak til UKEstyret, søk innen 9. mars 

Per Fridjof Larsen 

• Jeg er påtroppende leder og leter etter et nytt Styre. Søk innen 12. mars. 

125. Kritikk av møtet 
Ingen ytringer 

126.  Møtet er hevet 
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Samfundsmøte 
8th Mars 2014 
 

Ukraine 
 

Agenda 
 

127. The meeting is set 

128. The boards protocol 

129. Entertainment by TSS 

130. Keynote by Victoria Grygorenko 

• Ukranian student in Oslo. Been active in the pro-western demonstrations in Oslo. 

• I hope to give som insight to the situation in Ukraine 

• Ukraine is the second largest country in Europe, situated by the Russian border. 

• 21th November 2013: The ukranian government suspended the signing of a European 

agreement 

• 29th November 2013: The president refused to sign the EUs treaty 

• 1st Desember 2013: After attack on protesters, 1 million participated in anti-government 

rallies. 

• People in Ukraine stands for: 

o European values such as peace, democracy and respect for human life 

o Human rights protection 

o Fair rule by law 

• 2 months of peaceful demonstrations 

• The government ignoring demonstrators and unconstitutional laws on 10th January 

• 19th January, police and demonstrators clash together in fights, several people were killed 

• 18-23rd February, violence escalates, snipers kills protestors. Janukovitsj flees to Russia. New 

temporary president and new technocratic government. 

• 23rd February, parlament annulled the law of regional languages 

• 27th February, Russia justifies attack on Crimea, stating they were protecting ethnic Russians 

• 1st Mars, Russia sends more troops 

• Even though there are many ethnic Russians in Crimea, only 15% wanted Crimea to be part of 

Russia. 

• Russians and ukranians are like swedes and Norwegians, they don’t want any fighting 

• Kremlin is preparing a law to make Crimea a part of Russia 

• Information is power, think critically. 
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131. Keynote by Torbjørn Knutsen 

• Professor at both NTNU and Luftkrigsskolen 

• I will try to put the crisis into an international perspective 

• Will try to shed some light on the international perspective 

• Putin says he would use Russian armed forces to protect Russian interests 

• You can take a look in the history back to the middle ages to explain the events that took place 

last week 

• The president flees because he is afraid. He was afraid of the people who knew he was 

corrupt and because he had lost all his strong supporters 

• He lost the support because he said no the the EUs treaty, but why did he say no? 

• The Russians gave him a large carrot, bigger than the EU could provide. 

• Putin has worked hard to regain control of the former Sovjet republics 

• To defend Crimea, and be able to do it legitimate, Russia is probably going to give out 

Russian passports to people in Crimea. 

• When Ukraine got a new government, Putin felt threatened and had to intervene 

• Russia wants to control Crimea partly because they have a large naval base there. 

 

132. Break 

133. Questions from the audience 

• Kyrre Ryeng 

o Theoretically, how far is Putin willing to og to keep power over the Crimea area? 

• Lars Martin Haugland 

o Is Putin afraid of his own people, and that protests might spread from Ukraine to 

Moscow? 

• Eirik Mofoss 

o How would you say the EU and the western powers has contributed to the crisis? 

• Ingrid Solemdal 

o How likely is it that Russia will cut off the gas to Europe, and how likely is it that the 

EU will respond differently this time compared to the last time this happened? 

• Eivind Kristiansen 

o How would the EU react if they were not dependant on Russian gas and oil? 

134. Resolution proposal by Eivind Rindal 

«Studentersamfundet I Trondhjem samlet til Samfundsmøte lørdag 8. mars 2014 

ønsker å erklære sin sympati og støtte til det ukrainske folket. Vi mener at folket i 

Ukraina har rett til å velge sine egne myndigheter på demokratisk vis. Omverden må 

respektere den demokratiske folkemeningen og Ukrainas suverenitet. Ukrainske 

myndigheter har også et ansvar for å sikre at minoritetsgrupper ikke blir utsatt for 

overgrep eller diskriminering.» 
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Only 80 people with valid membership cards was present in the audience. Suggestion 

to postpone both resolution proposals was approved by “Storsalen” by acclamation 

 

135. Resolution proposal by Thor Mikkel Nordahl 

«Studentersamfundet i Trondheim samlet til Samfundsmøte 8. mars 2014 støtter ikke 

regjeringens forslag om reservasjonsrett for fastleger. Vi mener at denne loven 

potensielt kan innsnevre kvinners rettighet til å bestemme over sin egen kropp og at 

fastlegenes religiøse eller moralske overbevisning ikke bør stå sterkt nok til å kunne 

fraskrive seg ansvar for henvisning til abortlege. Man har på grunn av moralsk eller 

religiøs overbevisning per dags dato liten mulighet til å reservere seg andre steder i 

arbeidslivet og vi mener derfor at regjeringen bør trekke forslaget.» 

 

Postponed to another meeting 

136. Political five minutes 

No utterings 

137. Other issues 

• Eirin Ruud Hansen 

o Neste samfundsmøte 15. Mars om Bistand og Korrupsjon 

138. Criticism of the meeting 

No utterings 

139.  The meeting is adjourned 
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Samfundsmøte 
15. mars 2014 
Bistand og korrupsjon 
Dagsorden 

140. Møtet er satt 
141. Styreprotokoll 
142. Innledning ved Bernt Apeland 

• Takk for å få komme tilbake, en av de plassene I Norge som gir meg mest energi 
• (Delvis) sitat fra Vaclav Havel, første president i Tsjekkia: «Jeg er verken pessimist eller 

optimist, men jeg er håpefull», det er jeg også 
• Hva driver og hva bremser utvikling? Korrupsjon er en stor bremsekloss 
• 3 år siden krigen i Syria startet, den dyreste bistandsoperasjonen noensinne 
• Norge har hatt en stabil utvikling siden 1900, noen av grunnene til det er 

o Et fungerende rettsystem 
o Tillit til styremaktene 

• 1000-års målene til FN har vært viktige for å få til stabil vekst i verden, noen av gunnene til 
at de fungerer er at de er få og konkrete. 

o Utrydde ekstrem fattigdom 
o Grunnutdanning til alle 
o Fjerne kjønnsforskjeller 
o Redusere barnedødlighet 
o Bedre helsen til verdens mødre 
o Bekjempe HIV/AIDS, malaria og andre sykdommer 
o Bærekraftig utvikling 
o Tilrettelegge for global samhandling og utvikling 

• De områdene som generelt henger etter i verden i dag er Afrika sør for Sahara og Sør-Øst 
Asia 

• Sammenligner Kina og India: 
o Kina har hatt et betydelig fall i antall fattige, mens dette tallet har vært stabilt i 

India 
o Kina har lagt mer til rette for vekst, og tallene viser også dette 

• Siden 90-tallet har antall kriger i verden gått ned, men har økt noe de siste årene 
• Gladnyhet: Verden går virkelig fremover. F.eks barnedødlighet har gått betydelig ned 

o Antall barn som blir vaksinert har dramatisk økt, i dag får 85% av alle barn 
vaksinasjon 

o Det er i dag 57 millioner barn som ikke får gå på skole vs 104 millioner i 1990 
• Jeg tror at fremtiden formes av de med sterkest tro på at den kan endres 
• Krig og konflikter er den sterkeste bremsen på utvikling, Korrupsjon er også en sterk faktor 
• Eksempel på korrupsjon. Militæret i Indonesia får 20% av inntektene sine fra staten, da 

må de skaffe de resterende 80% selv. Mye av dette kommer fra illegal handel med 
regnskogtømmer 

• Jeg anbefaler alle å involvere seg i debatten om de nye 1000-års målene som skal 
komme i 2015, dette kan du gjøre blant annet på internett 

• Vi får en verden hvor folk blir rikere og friskere, men dette har gått på bekostning av 
jordkloden, som blir sykere og fattigere. 

143. Innledning ved Ingeborg Moa 
• Jeg kommer fra Norsk Folkehjelp, vi blir 75 år i år 
• Vi har mange arbeidsoppgaver 

o Mer rettferdig fordeling av jordens ressurser 
o Minerydding 
o Konfliktløsning 

• Også i Norge har vi korrupsjon. Eksempel på dette er tidligere vannverkssjef ved Nedre 
Romerike Vannverk og 2 asfaltselskaper i Nord-Trøndelag 

• Korrupsjon vil skje, men hvordan kan vi hindre og minske det? 
• Transperency International har laget liste over de mest/minste korrupte i verden. 

o Direkte sammenheng med velstand 
• Eksempel på gråsonetilfelle: Norsk Folkehjelp møtte stammeleder i Myanmar, hvor vi 

nektet å gi han en gave for å samarbeide. Det kan alene bremse fredsarbeidet. 
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• Eksempel på hvor bistand har bekjempet korrupsjon og generert inntekter: Norge ga 26 
millioner i støtte til skattemyndighetene i Zambia, som i løpet av noen år genererte 240 
millioner i inntekter. 

• Eksempel fra Rwanda: Transperency Rwanda fikk an ansatt drept da han undersøkte en 
korrupsjonssak, og myndighetene var lite behjelpelige med å etterforske. 

• Annet mer positivt eksempel: Kvinne ble mer eller mindre tvunget av sjefen til sex, og fikk 
sparken da hun nektet. Hun tok opp saken og fikk jobben tilbake. 

• Avslutningsvis, bistand kan bekjempe korrupsjon og skape utvikling. Bygg sterke lokale 
organisasjoner og delta i dem. Støtt folkelig engasjement. 

144. Pause 
145. Kunstnerisk ved Snaustrinda 
146. Spørsmål fra salen 

Storsalen godkjenner Guro Grytli Seim som ordstyrer 
 
Storsalen godkjenner å sette strek ved 4 spørsmålsstillere 
 

Guro Grytli Seim: 
• Er det fristende å ty til korrupsjon for å få gjennomført prosjekter, at målet helliggjør 

midlene? 
• Hvis dere merker at partnere eller andre dere jobber med krever/bedriver korrupsjon, 

hva gjør dere da? 
• Vi skal ha resolusjonsforslag om at studenter bør lære mer om korrupsjon, synes dere 

dette er viktig? 
• Det blir ofte ramaskrik når det oppdages korrupsjon i Norge, og dette kan skape en 

hysj-hysj kultur. Hvordan kan vi legge mer til rette for at folk kan varsle? 
• Koster det for mye penger å kontrollere og hindre korrupsjon? 
• Burde vi gi bistand stat-til-stat eller bør vi gi penger til mindre ikke-statlige 

organisasjoner? 
• Kan korrupsjon noen gang være positivt? 

 
Eivind Rindal 

• Økonomisk utvikling kan være så mangt. Utflating av utviklingen i BRICS-landene 
viser at det ikke alltid går fremover. Tidligere økonomiske stabile land i Sør-Europa 
opplever nedgang i økonomien, og får blant annet bygd ned sine offentlige etater, og 
dette legger mer til rette for korrupsjon. Hvilke faresignaler ligger i dette? 

 
Martin Scheiene 

• Dere har konstatert at korrupsjon skjer, jeg vil fokusere mer på hvorfor. Hva er 
fellesfaktorene for at korrupsjon skjer? 

 
Merete Haddal 

• Jeg er også medlem av FN-studentene. Det er små summer av bistand som 
forsvinner til korrupsjon. Er det egentlig så viktig? Bør det f.eks så viktig at bør inn i 
1000-års målene? 

 
Oddvar Ystgård 

• Ytringsfrihet og fri presse er viktig for å bekjempe korrupsjon. Tror dere at man må bli 
et demokrati for å bekjempe korrupsjon? Kan alle land bli demokratier? 

 
147. Resolusjonsforslag ved Eivind Rindal 

 
Ordlyden er som følger: 
 
«Studentersamfundet I Trondhjem samlet til Samfundsmøte lørdag 15. mars  
2014 ønsker å erklære sin sympati og støtte til det ukrainske folket. Vi mener at folket i 
Ukraina har rett til å velge sine egne myndigheter på demokratisk vis. Omverden må 
respektere den demokratiske folkemeningen og Ukrainas suverenitet. Ukrainske myndigheter 
har også et ansvar for å sikre at minoritetsgrupper ikke blir utsatt for overgrep eller 
diskriminering.» 
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Ingen andre ytringer fra salen 
 
Avstemming ved kortopprekking: 
 For: 182 
 Mot: 0 
 Blank: 10 
 

148. Resolusjonsforslag ved T.M. Nordahl 
 

Ordlyden er som følger 
 
«Studentersamfundet i Trondheim samlet til Samfundsmøte 15. mars 2014 støtter ikke 
regjeringens forslag om reservasjonsrett for fastleger. Vi mener at denne loven potensielt kan 
innsnevre kvinners rettighet til å bestemme over sin egen kropp og at fastlegenes religiøse eller 
moralske overbevisning ikke bør stå sterkt nok til å kunne fraskrive seg ansvar for henvisning til 
abortlege. Man har på grunn av moralsk eller religiøs overbevisning per dags dato liten mulighet til 
å reservere seg andre steder i arbeidslivet og vi mener derfor at regjeringen bør trekke forslaget.» 
 
Ingen andre ytringer fra salen 
 
Avstemming ved kortopprekking: 
 For: 180 
 Mot: 4 
 Blank: 11 
 
149. Resolusjonsforslag ved Marius Jones 

 
Ordlyden er som følger 
 
«Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte 15. mars 2014 mener at kunnskap om 
korrupsjon blant studenter i Norge bør økes. Norske studenter ender ofte opp i sjefsposisjoner der 
de forvalter store pengesummer, enten i næringslivet eller i offentlig forvaltning. Bedre kunnskap 
om og holdninger til korrupsjon vil gjøre studentene bedre rustet til å forvalte midler, ta 
økonomiske beslutninger og unngå gråsonetilfeller.  
  
Korrupsjon er skadelig for samfunnet og fører til beslutninger som kan ha negative økonomiske og 
operative konsekvenser for bedrifter som rammes. Dessuten er det ulovlig, enten korrupsjonen 
skjer i Norge eller i utlandet. Norske bedrifter bør derfor jobbe aktivt for å forebygge korrupsjon. 
Flere bedrifter arbeider allerede med antikorrupsjonsprogrammer som innebærer opplæring, 
trening, rapportering og kontroll. Å styrke kunnskap og holdninger hos norske studenter vil 
forberede dem på utfordringene de vil møte når de kommer i jobb. Denne kompetansen vil også 
telle positivt på jobbmarkedet.» 
 
Ytring fra Erlend Fritvold 

• Ordlyden kan være tvetydig, kan misforstås 
 

Ytring fra Kaja Juul Skarbø 
• Hva stemmer vi egentlig på, fag på skolen eller generelt mer kunnskap? 

 
Avstemming ved kortopprekking 
 For: 172 
 Mot: 6 
 Blank 21 

 
150. Politisk femminutt 
 
Astrid Ånestad 

• Jeg er med i Changemakers. Vi har i dag snakket mye om korrupsjon og bistand, men 
kapitalflukt er også et stort problem. 60% av all handel skjer mellom datterselskap 
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innad i en bedrift. Rapporter viser eksempler på plastbøtter solgt for $7000 innad i et 
selskap, og dette viser hvordan man kan overføre kapital til skatteparadiser. 

• Changemakers ønsker mer land-til-land rapportering, og vi krever også mer åpenhet 
om hvem som egentlig eier de store selskapene i verden. Oppfordring til alle: Det er 
viktig å ha et bevisst forhold til korrupsjon, skattetyveri m.m. 

 
Hanne og Einar 

• Vi er med i studentorganisasjonen til Miljøpartiet De Grønne. Vi ønsker mer vegetarisk 
mat i kantinene på campus og et grønnere campus. 

• Rettferdig handel er viktig for en rettferdig verden. Fair Trade er et viktig virkemiddel for 
utvikling i verden. Vi er stolte av at Trondheim kommune er blitt en Fair Trade kommune, 
og håper at NTNU og HiST kan følge. 

• Det er lett å glemme miljøet når man snakker om utvikling. Vi i Norge må selv gjøre tiltak 
for det globalet klimaet, og kan ikke bare forvente endring fra andre. 

 
Eivind Rindal 

• Dette er en av de mest oppløftende møtene jeg har vært på i år, det viser at 
engasjementet blant studenter fortsatt eksisterer. Applaus til Styret. 

• Vår generasjon vil havne i en brytningstid. Verden utvikler seg, og vi skal være 
tilpasningsdyktige. Jeg vil også hilse fra leder på Studentparlamentet til NTNU og HiST. 

• Tips til studentene fra MDG 
o Lag resolusjoner over hva dere mener, få med Studentersamfundet 
o Ta kontakt med studentpolitikere 
o Velferdstinget kan hjelpe dere med bl.a. mer vegetarisk mat og andre saker 

Kaja Juul Skarbø 
• I dag har det vært mye fokus på bistand, og innlederne sier at det har vært en positiv 

utvikling på bakgrunn av bistand. Det er ikke nødvendigvis hele sannheten, mye utvikling 
har kommet på bakgrunn av intern handel 

 
151. Eventuelt 

 
Marius Swane Wishman 

• Leder for FN-studentene i Trondheim 
• Vi har møte førstkommende mandag i vårt lokale i Kjøpmannsgata. Jo Jakobsen kommer 

for å snakke om blant annet Folkeretten 
 

Guro Grytli Seim 
• Jeg er med i Entrepenørskolen. Hvis dere vil skape utvikling og vekst bør dere søke. Vi 

har infomøte i Kjel 1, 1. april kl 17.00, og søknadsfristen generelt er 15. april. 
 

Andrew … 
• Jeg har tidligere vært med i Klubbstyret. 
• Neste helg på Brukbar og Supa vil vi arrangere Leutenfesten. 2 dager med masse artister. 

Sjekk leutenfest.no 
 

Max Hallqvist 
• Samfundsmøte neste helg om AKP-ML. Vi får besøk av Helge Øgrim. 
• Jeg vil også takke FN-studentene og Ingeniører Uten Grenser for et fint samarbeidsmøte. 

 
Thomas … 

• Psykologiforeningen har arrangement 18. mars. Sjekk det ut. 
 

Mads Sømme 
• Det skal være konsert med Skambankt nå etterpå, setter stor pris på om folk kan forlate 

lokalet etter møtet er ferdig. 
 

Marius Jones 
• ISFiT har opptak. Sjekk ut isfit.org eller kom på S4 kl 18:00 på onsdag. 
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152. Kritikk av møtet 
 

Tormod Gjestland 
• Folk bør lage resolusjonene kortere og mer konkrete. Jeg vil minne om at hvis man 

ønsker skriftlig valg kan 10 personer gå sammen og sende dette inne til Styret på forhånd. 
 

Petter … 
• Generell kritikk mot resolusjonene, de var lange og vanskelige. I forhold til resolusjon om 

Ukraina synes jeg den var tvetydig, var ikke Janukovitsj den siste demokratiske valgte 
presidenten? Jeg foreslår å stemme på nytt til neste møte. 

Svar fra Eivind Rindal 
• Janukovitsj er den siste demokratisk valgte presidenten, men han har utlyst stort 

maktmisbruk. Jeg synes resolusjonen er bra som den er, og motstiller meg nyvalg på den. 
 
153.  Møtet er hevet 
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Samfundsmøte 
22. mars 2014 
 

AKP-ML  
 

Beslutningsprotokoll 
 

154. Møtet er satt 

155. Styreprotokoll 
Marte Helland på vegne av Rådet: 

«Medlem 067934 ekskluderes fra Studentersamfundet i Trondhjem i seks måneder med 

umiddelbar virkning, grunnet vold.» 

Dagsorden, med forslag om å endre punkt 7 fra «Presentasjon av Styret 2014/15» til 

«Godkjenning av Styret 2014/15» ble godkjent ved akklamasjon. 

 

156. Innledning ved Helge Øgrim 
• Redaktør i Journalisten, en av lederne av AKP(m-l) på 60- og 70-tallet 

• Leder av RU i tidsperioden 1973-76. 

• Trond Øgrim var m-l bevegelsens guru, han betydde mye for særegenheten til norsk m-l 

bevegelse. 

• Fra 1983 var bevegelsen i fritt fall 

• Bevegelsen hadde 2000 faste medlemmer på topp, samt tusen flyktige medlemmer 

• Den norske bevegelsen var relativt størst sammenlignet med andre Vest-Europeiske land. 

• Endringer i verden mot slutten av 60-tallet. Brudd med foreldregenerasjonen, den kalde 

krigen, Vietnamkrigen, Apharteid, atomvåpen og store barnekull etter krigen ga alle 

grunnlaget for den politiske bevegelsen. 

• Det var stort spenn av bevegelser. Man må ikke forveksle AKP(m-l) med 

protestgrupperinger som var anti-autoritære. 

• Anarkister og hippier hatet AKP(m-l), blant annet fordi bevegelsen ikke var anti-autoritær. 

• Det kom klare elementer av pietisme inn i den norske AKP(m-l) bevegelsen. 

• Trond Øgrim spilte en påfallende sterk rolle, selv om han ikke hadde noen sentral rolle 

utover å sitte i hovedstyret. 

o Han kunne ikke gå på ski eller sykle, men var veldig akademisk. 

o Det kommer snart 2 biografier om han 

• Både ledelsen, medlemstall, møtene og generalforsamlingene til bevegelsen ble holdt 

hemmelig, og AKP(m-l) brukte også dette for å blåse seg selv opp. 



 

 48 

• Det var en sterk disiplin i AKP(m-l), folk hadde stor arbeidsvilje og brukte mye tid på 

frivillig arbeid. Eksempel er folk som sto opp tidlig for å gå med Klassekampen før de gikk 

på arbeid. 

• Bevegelsen vant frem med en «brutal debattstil». De hørte ikke på motdebattant og kjørte 

egen retorikk. 

• Det var dårlig med ressurser, men når 2000 folk betalte kontingent, og noen også betalte 

langt mer enn forventet, fikk man inn nok penger til at det gikk rundt. 

• Klassekampen ble startet helt uten offentlig støtte. 

• Noe penger kom også inne fra Kina, blant annet igjennom oppdrag til den kinesiske 

ambassaden. Det var ikke så uvanlig i sin samtid, og det var heller ikke snakk om så mye 

penger. 

• Selv om det var streng disiplin og hierarki så fikk alle være med, og det var sterkt 

kameratskap. 

• Fienden var imprealistene, spesielt USA. I Norge var fienden de nærmeste på 

venstresiden, SF og «Sosial-facistene» AP, samt PST. AKP(m-l) sympatiserte med 

Albania og Kina. 

• Maoismen var den sterkeste påvirkningen, den hadde romantiske og poetiske trekk som 

kumulerte i Kulturrevolusjonen. Den romantiske forestillingen om at «ideologi kan flytte 

fjell» sto sterkt. 

• Albania ble også viktig. De var alliert med Kina og ingen andre. Landet ble romantisert 

som underdog, og selvstendig. 

o Albania brøt med Kina i 1967, og AKP(m-l) prøvde å holde dette hemmelig for 

egne medlemmer 

• AKP(m-l) har blitt fremstilt som en elite i sin samtid. «Hvordan kan de smarteste bli med i 

AKP(m-l)?» 

o Det er noe i dette, og flere tidligere medlemmer besitter i dag viktige stillinger. 

Samtidig finnes flere eksempler på folk som har falt utenfor, flere ble «skadeskutt» 

av å være med. 

• Det er en selvgodhet på venstresiden, mange ser på høyresiden som dumme. 

• Brudd i AKP(m-l) i 1973. Bevegelsen begynte å tro på 3. verdenskrig. Folk innad ble 

kategorisert i sikkerhetskategorier. De begynte også å overvåke NKP i påvente av 

Sovjetisk invasjon. 

• AKP(m-l) knakk etter dette, en forklaring var veldig høyt arbeidspress. 

• Kun et fåtall av de 5000-7000 menneskene som var innom bevegelsen er i dag ekte 

maoister. 

o Noen få er nostalgiske over den revolusjonistiske tiden i Kina. Drømmene vi bar 

på etterlot 50 millioner døde i Kina, og også en del mennesker i Albania.  

157. Kunstnerisk ved Studentersamfundet Symfoniorkester  
• Studentersamfundets Symfoniorkester skal spille konsert i Lademoen Kirke den 9. april. 
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• 2 sanger ble spilt 

o Orientalsk festmarsj av Carl Nielsen 

o Soviet March av James Hannigan 

158. Pause 

159. Spørsmål fra salen 
Anders Kvanli 

• Jeg er leder for SVs studentlag i Trondheim 

• Jeg synes du brukte litt for mye latterliggjøring i ditt innlegg. Du sa at man måtte 

flykte til Sverige, hva legger du i dette? 

Medmat … (Tjen Folket) 

• Hvordan kan man kritisere kommunister i Norge når de var med på å kjempe 

frem flere seire for arbeidsfolk i Norge? 

• Hvorfor får kommunistene i fattige land større oppslutning? Eksempel er India 

hvor fattige undertrykte folk blir lei og slutter seg opp om kommunistbevegelsen 

Marius Jones 

• Hvor relevant er Marx’ materialistiske samfunnsanalyse i dagens samfunn? 

Elise Tengs 

• Er det noen bevegelser i dag som har samme potensial for å skape engasjement 

og oppslutning som som AKP(m-l) hadde? 

Eivind Rindal 

• Dere (Styret) kunne fått symfoniorkesteret til å spille Albanias nasjonalsang 

• Vold ble brukt av bevegelser som lignet på AKP(m-l) i sin samtid. Eksempel på 

dette er Baader-Meinhofen i Tyskland. Hvor langt unna var AKP(m-l) fra å bli en 

voldelig og radikalisert gruppe? Hvorfor ble ikke AKP(m-l) mer radikal og voldelig? 

Harald Rødseth 

• Du nevnte at man ville forby rock’n’roll. I sin storhetstid, hvordan så bevegelsen på 

pop. Musikk? Hvilken forhold hadde bevegelsen til religion og religiøse 

medlemmer? 

Markus Tobiassen 

• Oppfordring: Sædmund Fiskvik, som også var aktiv i bevegelsen skal gi ut plate 

på Studentersamfundets egen plateselskap, sjekk det ut. 

• Du nevner sekterisme. I dette ligger at man skal forfølge medlemmer, det skal 

være vanskelig å komme seg ut med mer. Hvilket av disse trekkene fant man 

igjen i AKP(m-l)? 

Nora Overvoll Ghaffari 

• Leder for lokallag til Natur og Ungdom 
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• Jeg vil diskutere premisset for debatten. Dagens møte har en innleder som har 

gått ut av og kritisert bevegelsen. Som journalist skal men belyse begge sider av 

en sak. Er det derfor greit at du kommer og kun belyser en siden av saken? 

• Det er ofte 2 typer folk som diskuterer AKP(m-l). De som er kritiske og farget av 

egen erfaring, og de som forsvarer bevegelsen. Er du farget av dine egne 

opplevelser? 

Astrid Ånestad 

• Dere ville løse store verdensproblemer, samme som miljøbevegelsen. 

Miljøbevegelsen finner mye av sin inspirasjon og motivasjon fra FNs klimapanel, 

hvor fant dere inspirasjon og motivasjon fra, og hva var dere kilder? 

 

160. Godkjenning av Styret 2014/15 
Ytring fra Eivind Rindal 

• Hva studerer de i Styret, og hva er deres inspirasjon for å bli med? Hva er 

påtroppende leders tanke med å hente inn disse folkene? Jeg ønsker at 

godkjenningen utsettes en uke slik at det nye styret kan skrive en presentasjon av 

seg selv og slik at Storsalen vet hvem de stemmer på. 

Svar fra Marte Helland, Rådet 

• Det er praksis at Storsalen velger leder, og at leder selv velger sitt styre. Hvis det 

ønskes skriftlig valg kan 10 personer gå sammen om dette. 

Ytring fra Marius Jones 

• Grunnlaget for Styret er Per Fridtjof sine vurderinger, og jeg stiller meg helt bak 

hans vurdering. 

Per Fridtjof Larssen 

• Jeg velger folk etter intervjuer og flere samtaler, og føler jeg et godt grunnlag for å 

gjøre det valget jeg har gjort 

 

Styret presenterer seg 

 

Jonas Bjerkelund:  

• Innstilt som økonomiansvarlig. Studerer elektronikk på NTNU. Erfaring fra ARK 

samt som økonomisk ansvarlig i KU 

Bjørg Helene Andorsen:  

• Innstilt som internarrangements-ansvarlig. Studerer Arkitektur på NTNU. Erfaring 

som formann i ARK med mer. 

Miriam Wang Pedersen:  

• Innstilt som PR-presseansvarlig. Studerer Juss. Erfaring fra Studentmediene. 

Geir Eikeland:  
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• Innstilt som huskoordinator. Studerer Kybernetikk på Gløshaugen. Har erfaring 

som husansvarlig i UKA-13. 

Tony K. Bjerketveit:  

• Innstilt som temaansvarlig. Studerer religionsvitenskap på NTNU. Erfaring fra KU 

og MG. 

Petter Langlete.  

• Innstilt som temaansvarlig. Studerer biofysikk og medisinsk teknologi. Erfaring 

som regissør fra UKA, samt husmann i Klubbstyret. 

Åse Hestnes ikke til stede. Hun er innstilt som nestleder. 

 

Marte Helland fra Rådet 

• Dagsorden kan utsettes hvis det leveres skriftlig forspørsel, og det godkjennes 

med 2/3 flertall. 

Eivind Rindal 

• Se på dette som en skriftlig forespørsel. Jeg mener vi skal engasjere oss i hvem 

som bestemmer møtene våre. 

 

Storsalen går til votering om utsetting av dagsorden 

Tellekorpset godkjent ved akklamasjon 

 

Resultat: 
 For: 8 

 Mot: 109 

 Blank: 4 

 

Dagsorden ble ikke utsatt. 

 

Eivind Rindal 

• Først har man en utspørring av nye-styret, så går man rett til akklamasjon. Jeg 

fremmer forslag for å ta godkjenning av Styret på nytt ved kortopprekking. 

Marte Helland 

• Det er riktig som Rindal sier, Styret kan selv bestemme om de vil ha omvalg med 

kortopprekking. 

Øyvind Lunke 

• Da sier Styret at det blir nytt valg med kortopprekking 

 

Votering om å godkjenne Styret 2014/15 

Tellekorpset godkjent ved akklamasjon 

 



 

 52 

Resultat: 

 For: 113 

 Mot: 0 

 Blank: 2 

 

Styret 2014/15 ble godkjent 

 

161. Politisk femminutt 
Ingen ytringer 

162. Eventuelt 
Marius Jones 

• ISFiT har opptak, søknadsfristen er allerede førstkommende mandag. Se isfit.org 

for mer informasjon 

 

Max Hallqvist 

• Samfundsmøte neste lørdag om Syria, til oss kommer Robert Mood.  

 

Sigbjørn Lund Olsen 

• Under Dusken har nylig publisert en artikkel om avtemming på 

Studentersamfundet, og mulighetene for elektronisk avstemming. Både 

avtroppende og påtroppende leder var negativ til dette. Jeg og en annen stemte 

for en lovendring i fjor, som ikke ble vedtatt. Hvorfor kan studentdemokratiet på 

NTNU ha elektronisk valg og ikke vi? Er det viktigere med anonymitet enn at alle 

kan delta? I et demokrati er det viktig å legge til rette for at alle skal kunne 

stemme. Det er organer på Samfundet, som Rådet og FS, som har mye de skal 

ha sagt, som ikke får så mye oppmerksomhet. I et skikkelig valg er det valgkamp, 

hvor man kan promotere seg selv. Vårt formål er å være studentenes naturlige 

samlingspunkt, men med 3% valgdeltagelse i våre valg er dette et problem. Vi bør 

finne metoder for å nå ut til alle medlemmene. 

 

Linn Haugen og Marit Mathiesen 

• På vegne av styret 2012/13 vil vi gratulere nye-styret. 

 

Gjertrud Hole Kjøstolfsen 

• UKA har også tatt opp UKE-styret for UKA-15, her kommer en rask presentasjon. 

• Mathias Strand: Salgssjef 

• Janusha Baheerathan: Næringslivssjef 

• Sirius Bakke: Økonomisjef 
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• Nina Charlotte Sølsnes: Adminsjef 

• Synne Marie Sollie: Kultursjef 

• Fridtjof Woldsdal Glorvigen (ikke til stede): PR-sjef  

• Svanhild Djupedal (ikke til stede): Teatersjef 

 

Oleiv Grimsrud 

• Formann i TSS. Den 30. mars har vi 2 konserter i Øysteinsalen i Erkebispegåren. 

Sjekk mannskor.no. 

Marius Jones 

• Gratulerer til både UKE-styret og Styret med opptak 

 

Per Fridjof Larssen 

• Angående elektronisk valg. Saken fortsetter i Under Dusken neste uke, ta gjerne 

kontakt med meg for å diskutere videre. 

 

Max Hallqvist 

• Jeg vil på vegne av både gamle- og nye-styret si gratulerer til UKE-styret. 

 

163. Kritikk av møtet 
Eivind Rindal 

• Kritikk til Rådet. Rådet skal være et viktig organ som skal beskytte medlemmene 

om blant annet Styret og andre maktorganer. Jeg liker ikke tonen og retorikken fra 

Rådet i dag. Mange tror medlemskortet bare er et rabattkort, men det ligger også 

et ansvar og en makt i å være medlem av Studentersamfundet. 

• Kritikk til styret. Mange gikk i pausen i dag, dere bør tenke på hvordan få folk til å 

bli igjen etter spørsmålsrunden. Det kan være vanskelig for eksterne å engasjere 

seg, og der har Rådet/Styret et ansvar. 

• Drømmemøte: Få den amerikanske ambassadøren, Jonas Gahr Støre og Hans 

Wilhelm Steinfeld som innledere. 

Mette… 

• Bra at Rindal påpeker dette med godkjenning. Jeg håper engasjementet ikke dør 

ut. 

Nicolas Elvemo 

• Synd at man må godkjenne Styret når man ikke har grunnlag for det. Man bør 

vurdere en ordning som UKE-styret hvor man blir presentert og ikke godkjent. 

164. Møtet er hevet 
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Samfundsmøte 
05. april 2014 
 

Festmøte: Øl 
 

Dagsorden 
 

165. Møtet er satt 

166. Stars and Stribes ved Strindens Promenade Orchester 

167. Styreprotokoll 
Marte Helland fra Rådet: 

• Rådet skal innstille medlemmer til FS. Følgende vil være på valg på 

generalforsamling. 

o Magne Mæhre 

o Steinar Bjørlykke 

o En tredje person vil annonseres etter hvert 

 

Nytt punkt på dagsorden, punkt 9, Nu Klinger ble godkjent av Storsalen 

 

168. Innledning ved Austmann 
• Vi er Thomas Sjue, Anders Cooper og Vinko Sindelar. Thomas er hovedinnleder 

• Austmann bryggeri startet i fjor etter flere års planlegging av oss tre. Vinko var blant 

annet kjøkkensjef på Microbryggeriet 

• Kjempeblakke i 2010, vi trengte penger og gikk til banken med forespørsel om lån på 

5 millioner kroner. Fikk nei fra alle. 

• Fikk til slutt lån når foreldrene gikk inn som kausjonister 

• Ting tok fart fra januar 2013, og mellom januar og juii i fjor skjedde ting i et voldsomt 

tempo. 

• Kjøpte et gammelt lagerbygg fra Shell på Byneset, det var en «dårlig ide» fordi vi 

måtte bygge alt fra bunn 

• Siden da har vi fått inn 3 faste ølsorter på polet, samt fått en stor avtale med 

Norgesgruppen. 

• Mangus ble fjerdemann på laget. Han var høyt og lavt, og hjalp til med å sette opp 

byggverket. Da han nektet å dra hjem, ble han også første ansatt. Ulrik ble andre og 

foreløpig siste ansatt. 

• Det bruker hovedsakelig byggkorn som malt, hvete har mer lim-effekt og er dårligere. 
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• Mesking er når man blander og koker opp vann og malt 

• Humle er en viktig ingrediens, dette er en konglelignende plante 

o Sørger for bitterhet samt smak og aroma 

• Gjær 

o Vi bruker et åpent 4-kantet gjærkar, dette er en gammel metode 

o Når vi bruker åpent gjærkar kan vi bruke gjær fra en batch i neste. Gjæren vår 

nå er 38. generasjon 

• Det finnes 2 hovedtyper ølfamilier: Ale og Lager 

• Navnet Austmann kommer fra 900-tallet og vikingtiden. Da reiste vikingene vestover, 

og folkene de møtte kalte de for østmenn, Austmann 

• Noe av suksessen skylles at trøndere og studenter i Trondheim er loyale mot oss. 

• Vi har en sterk lidenskap til øl, som er viktigere enn å drikke mange øl og bli full 

169. Innledning ved Martin Borud og Eirin Korvald 
Eirin Korvald 

• Vi går Kjemi og industriell Bioteknologi på NTNU 

• Vi har en masteroppgave som ser på hvor mye sukkerensymene blir påvirket av 

temperatur. Alle vet at mesketemperatur har mye å si, vi skal finne ut hvor mye det 

har å si. 

Martin Borud 

• Her er resultatene. Viser powerpoint med fine grafer 

170. Pause 

171. Kunstnerisk ved Trondheims Kvinnelige 

Studentersangforening 
TKS har konsert i morgen kl 18.00 i Ilen kirke. Det koster 120 kroner for studenter. Komkom. 

 

172. Spørsmål fra salen 
Stein-Martin Fagerland 

• Dere i Austmann har spennende og fine navn på ølene deres. Hvordan kommer dere 

frem til disse? 

• Replikk fra Mari… 

o Det er fett med poetiske navn, tommel opp 

Vebjørn Loen 

• Jeg er fra Nord-Møre. Første møte med øl var store kvanta Tuborg. Drakk videre mye 

Dahls da jeg kom til Trondheim. Mye av Dahls sin produksjon er i dag flyttet til 

østlandet. Om 10-20 år, er Austmann eid av et større bryggeri, og brygges det fortsatt 

i Trondheim? 

• Replikk fra Shaham … (Bluebox) 
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o Nøgne Ø er et eksempel på at det ikke alltid er negativt å bli kjøpt opp av et 

større bryggeri. 

Eivind Rindal 

• Råd til Austmann: ikke bli for store. Dere er små og ildsjelsdrevet og det vises på 

produktet. Spørsmål, ville de originale Austmennene kjent seg igjen i produktet som 

man finner i for eksempel Daglighallen? 

Kyrre Ryeng 

• Jeg frykter at Ringnes vil flytte produksjonen av Dahls til østlandet. Hvis 

Studentersamfundet skulle brutt med Dahls, vil dere i Austmann gå inn som ny 

samarbeidspartner? 

Magnus Bru 

• Hvilken temperatur mesker dere på? 

• Svar: Magnus Bru, vi mesker på 67 

Eirin Ruud Hansen 

• Hvor mye prøving og feiling ligger bak et flaskeprodukt? 

Aleksander Skre 

• Hva er deres favoritt Austmann-øl, og hva vel dere smake fra Austmann i fremtiden? 

Nicolas Elvemo 

• Hva tenker dere om at dere lager øl om folk ikke forstår? Skyter dere noen ganger 

over hodet på folk med for komplisert øl? 

Martin Eikeset Koren 

• Hvordan holder dere villgjæren unna? Er gjæring i åpent kar noe hjemmebryggere 

også kan gjøre? 

• Hvis dere skal begynne med sur-gjær, må dette da gjøres i separate lokaler? 

Øyvind Bentås 

• Kommer vi til å se et Mikkeller-Austmann øl? 

• Får vi Vestavind i Daglighallen? 

• Hva er egentlig forskjellen på Porter og Stout? 

 

173. Nu Klinger 
Anders Fiskvik er forsanger 

 

174. Politisk femminutt 
Eivind Rindal 

• De små fagene på universitetene våre står i fare for å bli utryddet av 

kunnskapsdepartementet, men i dag er det festmøte om øl, så jeg kan trekke en 

annen parallell. 

• Hva er et samfundsmøte uten en analyse av det post-moderne. Moderne øl, typisk 

Dahls er maskinelt og masseprodusert. Post-moderne øl bygger på et vitenskaplig 
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fundament, og bygger samtidig på tradisjoner. Jeg ser frem til en øl som heter «Post-

moderne Stout», som hedmarking er jeg vant til mye skog, så jeg ser også frem til en 

øl som er basert på einer, gran og furu.  

 

175. Eventuelt 
Jørgen… (LSL) 

• Discokonsert med Leisure Suit Lovers i kveld i Storsalen. 

 

176. Kritikk av møtet 
Anders Fiskvik 

• Kritikk til kveldens forsanger på Nu Klinger. Burde ikke hatt trykk på «sønner» under 

sangen. Jenter, dere bør ta opp kampen. 

Pål … 

• Jeg fikk beskjed i døra om at noen gjenger slipper gratis i kveld. Er dette vanlig 

praksis? I så fall er dette uheldig. 

Tormod Gjestland 

• Det er bra at vi synger Nu Klinger, men vi kan godt utvide repertoaret litt. Hva med en 

studentsang om øl?  

 

177. Møtet er hevet 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 58 

Samfundsmøte 
23. april 2014 
 

Generalforsamling 
 

Beslutningsprotokoll 
 

178. Møtet er satt 

179. Styreprotokoll 
Dagsorden for hele møtet godkjent ved akklamasjon 

180. Generalforsamling 

181. Valg av ordstyrer 
Øyvind Lunke godkjent ved akklamasjon 

182. Valg av 2 medlemmer til å undertegne 

beslutningsprotokoll 
Marte Helland og Jon Harald Grave godkjent ved akklamasjon 

183. Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden til Generalforsamling godkjent ved akklamasjon 

184. Godkjenning av årsmelding for 2013 

 
Dag Herrem fremlegger årsmelding og årsregnskap på vegne av 

Finansstyret: 

• Alle dokumenter ligger tilgjengelig på samfundet.no. Det kan 

være vanskelig å forstå tallene, så jeg skal prøve å bryte de 

ned. 

• 2013 var et veldig godt år for Samfundet. UKA-13 var 

vellykket og det var forbedring av drift i alle ledd. 
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• I UKE-år er det normalt 13-15% mindre inntekter. ISFiT 

veier noe opp for ellers normalt tap. Det er derfor vanskelig å 

få driften i pluss under UKE-år. 

• Inntektsføring: 

o 45% i ikke-UKE-år 

o 55% i UKE-år 

• FS’ forventning til UKE-overskudd: 6.1 millioner kr 

• UKA-13 har slått mange rekorder, blant annet 

o Rundt 90000 solgte billetter 

o 265 arrangementer 

o 17000 folk så revyen 

• Total omsetning på huset i 2013: 35,7 millioner kr 

• Årsoverskudd: 910.661 kr 

• Kontaktstrøm: 3.78 millioner kr 

• Omsetning med UKA: 86 millioner kr. Vi har med dette 

større omsetning enn del fleste festivaler i Norge. 

• Organisasjonen som sådan fungerer godt. Driftsresultatet for 

2013 er ca 660.000 kr, dette er betydelig bedre enn i 2012 og 

2011, som gikk i minus 

• Balanse på Samfundet er ganske enkelt 

o Huset kan aldri selges og har derfor ingen reel verdi 

o Langsiktig gjeld har heller ingen reell verdi 

o Kun omløpsmidler og kortsiktig gjeld som er relevant 

for disponible eiendeler 

 

Servering 
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• KSG har levert høyt over budsjett, 2.5 millioner kr. Dette 

kommer av en kombinasjon av dårlig budsjettering og høy 

omsetning 

• Økning i vareforbruk på 1.3%, dette skal vi holde et øye med 

og unngå at blir en stor utgift i de kommende årene. Økende 

vareforbruk kommer blant annet av at vi har flere dyre varer 

til salgs, for eksempel øl i Daglighallen. 

• Svært god utvikling på Lyche og Daglighallen. Klubben er på 

vei tilbake etter noen år med dårlig omsetning. Edgar viser en 

fallende tendens, noe vi skal jobbe med å snu 

 

Arrangement 

• Vanskelig å tjene penger på arrangementer i UKE-år. Blant 

annet fordi UKA har større og mer profilerte arrangementer 

enn hva huset kan stille med. 

• Stort problem på fredagen, da er det for lite folk på huset 

• Vi har en margin på 0.7% før vi går i minus, det er alt for lite. 

 

Gjengene 

• Studentmediene er omorganisert. Dette var en tung og 

vanskelig prosess, som har kommet i mål på en god måte. 3 

gjenger har blitt en, og gitt opp noe av egen identitet. 

Gjengen heter nå Studentmediene i Trondheim (SMiT). 

• SMiT sliter noe med annonsesalg som er en del av en større 

utvikling i mediebransjen 

• Driftstyret har blitt formalisert. 

• KSG har startet ølproduksjon, dette vil det satses videre på. 
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• Gjengene har generelt vist god disiplin på budsjett og 

økonomi. 

 

Medlemmer 

• Vi har blitt 11045 medlemmer i 2013, og passerte også 10000 

samme år. Dette er en historisk bragd. 

 

Bygg og vedlikehold 

• Daglighallen har blitt pusset opp som UKAs byggeprosjekt. 

Dette ble en dyr prosess, men resulatet har blitt svært 

vellykket. 

• Det har ikke vært noen andre store prosjektet på huset, men 

en del oppussing som har vært kostbar. 

• Vi er nå i en mellomfase hvor flere store prosjekter utredes. 

 

Administrasjonen 

• Admin er flyttet til Sangerhallen som en midlertidig løsning. 

Dette har vært upopulært blant korene, som har mistet 

øvingslokale. Det jobbes med å finne en god permanent 

løsning. 

• Utleieleder har blitt en 100%-stilling, og det satses på å tjene 

penger på utleie. 

 

Sesam 

• Sesam leier sine lokaler av Samfundet, og det har vært jobbet 

med en ny leieavtale. 

• Det har vært en tvist om diverse punkter i leieavtalen, men ny 

avtale er nå på plass, og dette vil på sikt gi mer penger til 
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Samfundet. Begge parter er fornøyd og ny avtale vil tre i 

stand 24. mai. 

 

Investeringsplan 2014-2018 

• Dette er den første slike planen vi har laget, og håper det kan 

gi mer langsiktig planlegging av prosjekter. 

• Omhandler bygg, vedlikehold, lokaler, drift, sceneteknisk 

m.m. 

• Den skal baseres på innspill fra gjengene, selv om vi ser at 

behovet er som vanlig større enn inntektene. 

 

Lokaler 

• Klubben opprustes med nye møbler 

• Edgar skal få en ansiktsløfting 

• Det vil inntalleres et bryggeri på Lyche-kjøkkenet 

• Byggeprosjektet for UKA-15 er Bodegaen. 

 

Prosjekter 

• Brannanlegget vårt fungerer ikke ift scenerøyk 

o Det er undertrykk i Storsalen som driver røyken ut av 

lokalet. Det må derfor meldes ut mange brannvarslere 

hver gang det skal brukes scenerøyk, noe som ikke er 

helt i henhold til lover og relger. 

o Det er et mål om å endre trykket i Storsalen 

• Det skal installeres bedre ventilasjon i Edgar, Klubben og på 

Selskapssiden 

• Vi har 2 uløste prosjekter 

o Lokaler for administrasjonen 
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o Høyskoleparken som arena for UKA-17 

 

Cashless 

• Utskjelt konsept. Vi ser på løsning hvor man kan betale med 

medlemskortet. 

o Innskudd/uttak i kassene 

o Gratis i bruk 

o Skal få ned køene og kostnader 

• Det er også mulig å kombinere cashless med en kalender/app, 

det er mange muligheter 

 

Fengselstomta 

• Vi avventer en grunnundersøkelse som går fra Samfundet og 

helt opp til Moholt. 

o Det er signaler om at det kan bygges 

o Dette skal være avklart ila våren 2015 

• Vi har i dag 30 millioner kr til nybygg, og vi mangler rundt 

20 millioner kr. Vi trenger derfor noen rike onkler eller andre 

som er glad i Samfundet 

 

Årsmelding for 2013 ble godkjent ved akklamasjon 

 

185. Godkjenning av årsregnskap for 2013 

 
Jon Harald Grave, på vegne av Rådet: 

• Alle dokumenter har vært tilgjengelig på oppslagstavle og på 

internett 
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• Rådet finner regnskapet formelt i orden og anbefaler at 

Storsalen godkjenner regnskapet som det foreligger nå. 

 

Årsregnskap for 2013 ble godkjent ved akklamasjon 

 

186. Innkomne saker 
Ingen innkomne saker til Generalforsamling 

187. Valg av medlemmer til Finansstyret 

 
Jon Harald Grave på vegne av Rådet: 

• Rådet vil innstille Magne Mæhre til gjenvalg som nestleder, 

og Steinar Bjørlykke til gjenvalg om medlem. 

• Rådet jobber med å finne en tredje kandidat, og vi kan ønske 

å ha en ekstraordinær Generalforsamling når vi finner denne 

kandidaten. 

 

Eivind Rindal: 

• Siden det er to personer til to verv, ønsker jeg at vi har 

skriftlig valg for å se om Storsalen virkelig ønsker disse 

personene til disse vervene. 

 

Øyvind Lunke: 

• For å ha skriftlig valg må 10 personer komme med skriftlig 

forespørsel. 

 

Jon Harald Grave: 

• Vi har ingen andre kandidater, og anbefaler derfor at vi går 

direkte til akklamasjon 
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Eivind Rindal: 

• Dette er et viktig valg, og de som blir valgt har mye makt 

over Samfundet drift og økonomi. Jeg ønsker derfor fortsatt 

at vi avholder skriftlig valg 

 

Øyvind Lunke: 

• Da tar vi kortopprekking på hvor mange som ønsker skriftlig 

valg. Hvis 10 personer er for må disse komme med skriftlig 

forespørsel. 

 

Klubbstyret er tellerkorps 

2 personer krevde skriftlig valg, forslaget ble ikke tatt til følge 

 

Valg av Magne Mæhre som nestleder i FS 

• Godkjent ved akklamasjon 

 

Valg av Steinar Bjørlykke som medlem i FS 

• Godkjent ved akklamasjon 

 

Beslutningsprotokollen til Generalforsamling er bevitnet og godkjent 

 

 

 

 Marte Helland     Jon Harald Grave 
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188. Pause 

189. Godkjenning av livsvarige medlemmer 

 
Max Hallqvist på vegne av Styret: 

• Styret vil innstille følgende personer. 

o Dag Herrem 

o Kasper Øvreness 

o Knut Støwer 

o Ola Finneng Myhre 

o Sigbjørn Lund Olsen 

o Silje Vestues 

 

Godkjenning: 

 Dag Herrem: Godkjent ved akklamasjon 

 Kasper Øvreness: Godkjent ved akklamasjon 

 Knut Støwer: Godkjent ved akklamasjon 

 Ola Finneng Myhre: Godkjent ved akklamsjon 

 Sigbjørn Lund Olsen: Godkjent ved akklamasjon 

 Silje Vestues: Godkjent ved akklamasjon 

 

190. Presentasjon av gjengsjefer 

 
Tobias Aasmoe, Klubbstyret. Anette Jonassen, Profil. Hans Tobias Slette, 

Diversegjengen. Anders Strand, Videokomiteen. Martin Ervik, 

Lørdagskomiteen. Espen Lie, Informasjonsteknologikomiteen. Martin 

Adams Kvam, Forsterkerkomiteen. Maren Kronlund, Studentmediene i 

Trondheim. Maren Falch Skaret, avtroppende Kulturutvalget. Mathilde 

Vang Pehrson, påtroppende Kulturutvalget. Gjertrud Hole Kjøstolfsen 
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UKA-15. Martin Borud, Samfundets Interne Teater. Stig Viste, Akademisk 

Radioklubb. Lene Kristine Daastøl, Kafe- og Serveringsgjengen. Marius 

Jones, ISFiT-15. Tormod Bjørnhaug, Sikring. 

 

191. Politisk femminutt 

 
Scott Neerland Arvesen: 

• Rådet sa tidligere at det må være 100 medlemmer for å 

godkjenne et regnskap. 

Marte Helland svarer for Rådet: 

• Dette er en definisjonssak. Rådet ønsker ikke å uttale seg nå 

da vi ikke har helt klarhet i lovene. Vi skal komme tilbake på 

senere møter med mer tydelig definering av lovene 

Scott Neerland Arvesen: 

• Kan Rådet si at det var greit at vi var under 100 medlemmer 

på møtet i dag? 

Marte Helland: 

• Vi var 118 personer til stede når vi godkjente regnskapet, så 

det formelle var uansett på plass i dag. Mer detaljer om 

lovene kan vi ikke komme med i dag, men vil komme med 

dette senere. 

 

Eivind Rindal: 

• Jeg ønsker at dere skal rekke opp hånden. Hvor mange av 

dere er medlemmer på Samfundet, men ikke er eller har vært 

en del av en gjeng? (noen få, rundt 5 personer rakk opp 

hånden) 
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• Det har vært etterlyst fra både avtroppende og påtroppende 

leder mer engasjement i Storsalen. I praksis har vi i dag ikke 

et demokrati, er det god demokratisk praksis at FS, Rådet og 

Styret er enige på forhånd, og deretter ber Storsalen klappe 

igjennom dere forslag? 

• Dere er flinke til å holde Samfundet internt. Jeg mener det er 

viktig at vi ikke blir en funksjonærorganisasjon. 

• Generelt på saker er det i diverse forumer vanlig praksis og 

først ha spørsmål til saken, deretter kan man komme med 

ytringer, før man til slutt går til avstemming. 

• Vi må finne ut hvorfor ikke flere medlemmer er her i dag. Jeg 

synes generalforsamlingen er dårlig promotert. Burde det 

ikke stå på for eksempel Gesimsen? Jeg anbefaler 3-klveret 

av styrende organer å se på hvordan Samfundet kan bli mer 

demokratiske. 

 

Vilde Coward: 

• Jeg er avtroppende leder i Velferdstinget på NTNU 

• Vi hadde valg av leder og nestleder før påske. Anne Finstad 

ble valgt som ny leder og Hans Petter Kleppan ble valg som 

ny nestleder. 

• Vi har også kommer med 2 resolusjoner, og vi håper også at 

Samfundet kan stå bak disse. 

o Kommunen skal spleise på legetjenester til studentene 

o Regjeringen skal sponse psykososiale tjenester for 

studenene 

 

192. Eventuelt 
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Lene Kristine Daastøl: 

• De flinke kokkene på Lyche setter opp improkjøkken på 

Lyche. De varer fra i dag til lørdag (26. april 2014) 

 

Bjørn Jaavall: 

• Jeg og Maren fra KU setter opp svingkurs i Storsalen på 

fredag. Påmelding på swingkurs@samfundet.no 

 

193. Kritikk av møtet 
Marjeris Romero: 

• På valget av medlemmer til FS savnet jeg å ha ansikter 

knyttet til navn, det burde kanskje blitt laget en presentasjon? 

• Jeg fikk aldri innkallelse til Generalforsamling på mail. GF 

har generelt vært for dårlig promotert 

 

Kyrre Ryeng: 

• Husk at mediegjengen heter Studentmediene i Trondheim 

(SMiT), mens selskapet heter AS MedieStud. Dette står feil i 

blant annet årsberetningen. Husk dette til neste år. 

 

Scott Neerland Arvesen: 

• Kritikk til Styret. Det er for få medlemmer av FS til stede, 

dere burde få flere i FS til å stille. 

 

194. Møtet er hevet 
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Samfundsmøte 
17. mai 2014 
 
”Festmøte: 17. mai” 
Beslutningsprotokoll 

 
 
1. Møtet er satt 

2. Stars and Stribes ved Strindens Promenade Orchester 
3. Styreprotokoll 

Dagsorden ble godkjent ved akklamasjon. 

4. Kunstnerisk ved Studentersamfundets Symfoniorkester 

5. Kunstnerisk ved Trondhjems Studentersangforening 

6. Allsang ”Ja, vi elsker” 

7. Festtale ved Are Kalvø 

• Jeg er et av uttrykkene som betyr det motsatte av hva det sier ”med all respekt” 

• 200 år siden grunnloven, uten at det er noe å skryte av 

• Alltid jubileum i Norge 

• Om et par hundre år skal man feire det som skjer i dag, men det skjer jo ikke så mye 

• Vi trenger en ”vår tids bragd” 

• Lettere med bragder før. Lett å finne opp ting når ingen ting finnes fra før. 

• Den kjedelige delen av livet begynner når man er ferdig å stuere, som er lengre på 

grunn av medisinske fremskritt 

• Livet handler om grilling og oppussing, med mindre man tar pause og ser program om 

grilling og pussing 

• Bragdene virker ensomme og slitsomme 

• Grunnlovstiden er veldig lang tid siden, til og med før Beat for Beat 

• Folk var ikke smartere i 1814 

o Man måtte være mann over 25 år for å stemme 

o Man måtte ha jord for å stemme, som tilfeldigvis alle på Eidsvoll hadde 

• 40-åringer for 200 år siden lagde grunnlov, 40-åringer i dag drikker lokal-brygget 

gjørmeøl til 800 kr halvliteren 

• En fare med å engasjere seg er at man blir engasjert. Man kan bli en type som 

poengterer at en meksikansk restaurant i Nordre ikke er en ekte restaurant 

• Det skremmer meg at engasjerte folk styrer landet 

• ”Alr som ikke dreper deg gjør deg sterkere” er bare tull, se på muskelsvinn 

8. Pause med kake- og kaffeservering 

9. Kunstnerisk ved Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening 
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10. UKA informerer 

Jørgen Espnes: 

• Det som er viktig med UKA er ikke pengere, men følelsen. Ta vel imot Kjetil. 

Kjetil Sonerud: 

• Kort innføring av UKAs økonomi 

• Som Jørgen, UKA først og fremst en følelse 

• En enorm innsats av frivillige 

• For noen er UKA 3 uker med fest, for noen er det 2 år med hardt arbeid 

• Krav til overskudd fra FS: 6,1 millioner 

• Omsetning: 44% billetter, 28% servering, 28% annet 

• Kostnader: 29% kultur, 16% personal, 4% investeringer, 36% driftsutgifter, 15% annet 

• Invisteringer: 1,6 millioner til Daglighallen 

• Det er vanskelig å budsjettere for UKA, over 50 millioner i omsetning 

• Tusen takk til hele økoseksjonen, UKA hadde ikke gått uten dere 
Jørgen Espnes: 

• Tusen takk til UKA-styret, nestledere, gjengsjefer og ukefunker 

• Overskudd: 8,7 millioner 
Dag Herrem: 

• Samfundet har på egen hånd for første gang hatt positivt driftsresultat uavhengig av UKA, det 

skal 1200 frivillige på Samfundet ha takk for 

• UKE-overskuddet er historisk, stor takk til UKEstyre, og gir oss mulighet til å drifte huset videre 

11. Kunstnerisk ved Samfundets Interne Teater 
12. Allsang ”Nu Klinger”  

Strindens og TSS forsangere 

13. Styrets takk  

Styret takker alle gjengsjefene på huset 

14. Utdeling av livsvarig medlemskap 

Dag Herrem 

Ola Finneng Myhre 

Kasper Øvreness 

Knut Støwer 

Sigbjørn Lund Olsen 

Silje Vestues 

15. Kunstnerisk ved Snaustrinda Spelemannslag 

16. Maktovertakelse 

17. Kunstnerisk ved Knauskoret 

18. Eventuelt 

• Eivind Rindal: Leve konstitusjonen! 

• Elisabeth Halle og Erling Kjeldsrup: Skål til det nye styret 

• Morten Andstensen: Andrea Holevik og UKA 13 gratuleres 
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• Andrea Vedeler og Anette Jonasen: Godkjent 1,6 millioner til oppussing av Edgar. Starter 

mandag og ønsker å være ferdigstilt i uka 46. Ønsker alle velkommne til åpning. Takk til 

KSG, FS og Profil.  

• Martin Hervik: Takk til gamle styret 

• Anne Brit Lello: Hipp Hipp Hurra 

• Jim Frode Hoff: Første vers av ”Nu Klinger” synges 

• Gjertrud Hole Kjøstolfsen: Takk til UKA-13 

19. Kritikk av møtet 

• Kjetil Sonerud: selvkritikk, takk til FG! 

• Eirik Torpe: Stiller spørsmål til reservasjonsretten og kunstneriske under festmøtet 

20. Møtet er hevet 
 


