Samfundsmøte
27. august 2016
Festmøte: Kjærestegaranti
1. Møtet er satt – 19:07
2. Stars and Stribes ved Strindens Promenade Orchester
3. Styreprotokoll – Godkjent
Møteleder: Gabriel Qvigstad
Referent: Miriam Nesbø
Fra Styrets protokoll: På styremøtet 23. august fattet Styret et vedtak som lyder “Styret
vedtar opprettelsen av Debattkomiteen”.

4. Politisk femminutt
På talerstol
Eivind Rindal – Innlegg om at kjærlighet, både utenfor landet, men også her
hjemme, ikke alltid blir akseptert. Oppfordrer til deltakelse i Prideparaden i
Trondheim om to uker. “Til og med i oppegående land er det folk som ønsker å
kneble kjærlighet”.

5. Innledning og sofaprat m/Tuva Fellmann og Tove Lill Karlsen
Tove Lill Karlsen (Hjernen bak “Kjærestegarantien”): Forteller om hvordan
“Kjærestegarantien” ble skapt, og at det er en enklere måte å si “kom til Trondhjem, du

kommer til å trives”. Garantien ble klagd inn til markedsrådet, som svarte i diktform i
favør av “kjærestegarantien”.

Sofaprat med Tove Lill Karlsen: Er mer en “møtenoengaranti”, og det er mye takk til
Samfundet.

Tuva Fellmann (Programleder i Juntafil på P3): Problematiserer hvorfor alle vil ha
kjæreste. Ingen av de single i salen vil være singel. Tuva forteller at det er mye kjipt ved
å ha/være en kjæreste: Blir kjedelige, har svigerforeldre, må dra i parmiddager hvor
kjønnsrollene blir veldig sterke. Guttene får drikke whiskey ogsnakke om fitte, mens
jentene må snakke om yoga. Slik går det når dere ikke har noe annet til felles enn det å
være et par.
“Kjærlighet er utrolig hyggelig, men det kommer med ulemper”.

3 tips: 1. Gå på date med smarte folk – lett for folk i Trondheim. 2. Date kule folk. Ikke
kjipe folk. Fins masse kjipe folk. 3. Velg noen som vet hva sex er. De trenger ikke være
kjempegod på det, det kommer med trening, men de bør vite sexens funkjson.
“Date og få kjæreste osv. men ikke bruk all energien på det. Kos dere, og ligg masse
rundt! Ikke stress”.

Sofaprat med Tuva og Tove Lill: “Fortsett å vær et menneske, ikke bare en kjæreste”.

6. Pause – 19:58
7. Kunstnerisk innslag ved Candiss
Ærklærte sin kjærlighet til Gabriel, hentet han opp på scenen, og sang “Sussebass”
mens de flokket seg rundt han.

8. Studentene dater
SIT leser opp innsendte kjærlighet/datinghistorier fra studentene.

Monika Heggem og Simen Gvein har de første par minuttene av første date foran
Storsalen før de deltar i en troskapskonkurranse. Monika vinner en middag for to i
Lyche ved å slippe ballongen først, i ekte Paradise Hotelstil.

9. Spørsmålsrunde
På talerstolen
Henrik Winther
Eivind Sten Andreassen
Ane Vorhaug
Eivind Rindal – Utfordrer Samfundets leder til å redegjøre for Samfundets rolle
som kjærestegarantist.
Gabriel Qvigstad svarer Eivind Rindal
Julian Langlo – Stiller seg til rådighet for Monika.
Aleksander Skre – Hvorfor blir jeg så singel av å være med i Pirum?

10. Allsang: Nu klinger
Forsanger: Ingrid Fongen

11. Eventuelt
På talerstolen
ISFiT – har opptak
Fridtjof Klareng Dahle – DK har første møte onsdag 19:00 i Klubben, og har
også opptak
Eivind Rindal – Åpning av Trondheim Pride på Torvet lørdag 10.09 med Erna
Solberg. Paraden starter fra Solsiden 13:00, og han ser fram til å se Samfundets
røde fane i paraden. Oppfordrer til å bli frivillige i både Samfundet og Pride.
Bent Heier Johansen – Når blir det valg av nytt FSmedlem?
Svar: 17.september
Christian DahlNielsen – Informerer om Samfundsmøte om Thorium kommende
lørdag

Gabriel Qvigstad – Minner om at han gikk til ledervalg på mer politikk og debatt,
og presenterer sitt første resolusjonsforslag.

12. Kritikk av møtet
På talerstolen
Ingrid Marie Heiene – Har ikke troa på kjærestegarantien, og sier det står på
menneskene selv. Understreker at mennesker er individ og ikke ufulstendige om
de ikke har kjæreste.
Aleksander Skre – Synes møtet var koselig, men minner om at det er møteleder
som skal be salen falle til ro, og ikke sofaprater.
Renate Søgård – Oppfordring til å være mindre heteronormative.

13. Møtet er hevet – 21:04
Takk til: Tuva Fellmann, Tove Lill Karlsen, Strindens Promenade Orchester, Candiss,
SIT, Forsterkerkomiteen, Regi, Videokomiteen, Studentmediene,
Markedsføringsgjengen, ITK, Rådet, Lørdagskomiteen, Fotogjengen, Gifsekretariatet,
Vaktene, Ingrid Fongen, samt Kafé og serveringsgjengen.
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