
Samfundsmøte 

31. oktober 2015 

antiKLIMAks 

Beslutningsprotokoll  

 

 

1. Møtet er satt – 19:03 

 

2. Kunstnerisk innslag ved Trondhjems Studentersangforening 

Dirigert av Gavin David Lee 

 

3. Styreprotokoll – godkjent 

Møteleder: Øyvind Bentås 

Referent: Ingeborg Bringslid 

 

4. Politisk femminutt 

På talerstolen 

Eivind Rindal – Hva kan vi gjøre for eget land? Knyttet opp til 

flyktningekrisen. 

 

5. Innledning ved Aslak Brun 

Vil svare på fire spørsmål: Blir Paris antiklimaks igjen? Hvordan vil avtalen se 

ut? Hva kan Norge gjøre? Hvordan fungerer klimahandlinger?  

Største bekymringer er at avtalen ikke blir ambisiøs og om at den inneholder 

for liten grad av forpliktelser. 

 

6. Innledning ved Ole Henrik Ellestad 

Kritiserer IPCC sine argumentasjoner. De har skiftet mening ofte. Resultatet 

de peker på stemmer ikke overens med det som er den egentlige trenden.  

 

 



7. Innledning ved Hilde Opoku 

«Vi kan ikke gamble». Snakker om Miljøpartiet De Grønne’s innstilling til møtet 

i Paris og generelle syn på klimakrisen. 

 

8. Pause – 20:09 

 

9. Sofaprat 

Øyvind Bentås leder sofapraten. Det settes strek ved ti talere. 
 
På talerstolen 

- Hans Jacob Sandberg – Viser film om isbjørner på Svalbard. 
Spørsmål til Ellestad: Hvorfor han andre meninger enn deg? 

- Håvard Bertelsen – Spørsmål til Opoku: Hva ville du fått til i 

Paris?  
Øyvind stiller oppfølgingsspørsmål til Brun: Har vi nok ambisjoner i 
Paris? 

 
Videre på talerstolen 

- Øystein Blixhavn – Spørsmål til Ellestad: Hva er 
klimaskeptikerenes mål? 

- Marit Finnland Trøite – Hvorfor er Sverige mer med i klimafondet 
enn Norge? 

- Gabriel Qvigstad – Hadde det vært mer hensiktsmessig å se på 
alle gasser som virker inn på klima? Hva skjer ved 2 grader? 

- Eivind Rindal – Er det noe sort hull i Europa i en slik klimakrise? 
- Hans Kristian Henriksen – Spørsmål til Ellestad: Hvis du hadde 

en student som hadde levert en oppgave mot, er det godt nok 
(Når det er et stort flertall med oppgaver for)? Hvorfor har du rett, 
og ikke resten? 

- Knut Wikstrøm – Hvilket motiv har IPCC om de tar feil? 
- Lars Martin Haugeland – Hva er Norges strategi i Paris? 
- Tale Bærland – Skal vi kun fokusere på utslipp innad i landet 

eller og se på forbruk som fører til indirekte utslipp?  

 

10. Eventuelt 

På talerstolen  

Nicholas Christiansen – Neste lørdag er det festmøte med jazz som 

tema. 

 

 



11. Kritikk av møtet 

På talerstolen  

 Magnus Bjerke – Kritikk til KSG. Plastglass til et møte om klima? 

Martin, medlem – Kritikk til at det kun er én akademisk innleder, fra en 

side av saken. 

 Person – Kritikk til at møteledelsen virker partisk i saken. 

 

12. Møtet er hevet – 21:06 

 

 

Møteleder:   Referent: 

Øyvind Bentås  Ingeborg Bringslid 

         

 

 


