Samfundsmøte
3. september 2016
Fra oljeeventyr til
Thoriumsaga?
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt – 19:05
2. Styreprotokoll – Godkjent
Møteleder punkt 1. – 10. Og 12. – 14.: Gabriel Qvigstad
Møteleder punkt 11.: Magnus Bjerke
Referent: Maren Kronlund

3. Politisk femminutt
På talerstolen


Eivind Rindal: Oppfordrer til at Lyche blir første serveringsted i byen med
insektburger på menyen

4. Innledning ved Øyvind Berg
Introduksjon til thorium og kjernekraft. Oppfordrer til utforming av nasjonal plan for
hvordan norsk thorium best kan nyttigjørest som energiressurs.

5. Innledning ved Egil Lillestøl (CERN)
Forklarer at vi i dette århundret kommer til å gå tom for uran, og thorium kan erstatte
dette. I dag kan vi få thorium nesten gratis, siden det i dag regnes som et biprodukt som
folk blir betalt for å oppbevare. Thorium ikke like farlig som uran. Lillestøl gir
thoriumrapport til Samfundet i gave.

6. Sofaprat med Øyvind Berg og Egil Lillestøl
Enighet om at det er viktig å behandle stråling med respekt. Lillestøl trekker fram
viktigheten av god sikkerhet og overvåkning av anlegg. Berg mener det viktigste er å
begynne å bygge opp kompetanse ved de norske universitetene.

7. Pause – 20:00
8. Kunstnerisk innslag ved Pikestrøm (Linjeforeningskoret til EMIL
synger om klimaforandringer)
9. Innledning ved Stein Dale
Trekker fram de økonomiske aspektene, så vel som hvorfor vil ikke har valgt Thorium i
stor grad.

10. Sofaprat med Eyvind Berg, Egil Lillestøl, og Stein Dale
På talerstolen:






Eirik Bjørn
Tale Bærland
Isak Rate Støre
Eivind Rindal
Simen Furumo

11. Resolusjon angående intensivering av kampen mot klimaendringer
Møteleder: Magnus Bjerke
På talerstolen:










Gabriel Qvigstad fremmer resolusjonsforslag på vegne av Styret
«Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte 3. september 2016
mener at Norge må intensivere kampen mot klimaendringene ved å satse
betydelig mer på miljøforskning i tillegg til å gå frem som et foregangsland for et
nullutslippsamfunn.»
EIvind Rindal: Resolusjonen må tydeliggjøres. Rindal oppfordrer Styret til å
komme tilbake med et tydeligere forslag til vedtak.
 Replikk Gabriel Qvigstad: Vi må starte et sted for å gi et signal.
Øyvind Bentås: Tynn resolusjon. Bidrar ikke til debatt.
Tale Bærland
Sondre Skår: Ikke fokuser for mye på Kina, men vend dere mot Kina.

Det voteres ved opprekking av medlemskort. LØK er tellekorps.
For: 69
Mot: 145
Blank: 11
Totalt medlemskort løftet: 225
Resolusjonsforslaget falt.

12. Eventuelt
På talerstolen:





Martin Næss: UKA er 100 år neste UKE. Søk gjengsjef og nestlederverv!
Kristine Bjartnes: Tøft møte. Oppfordrer de som stemte nei forde de ville ha en
sterkere resolusjon til å sende inn forslag.
Erland Årstøl: Vil se et forslag som sparker. Arbeidet er for svakt.
Gabriel Qvigstad: Si fra til Styret hva dere mener. styret@samfundet.no

13. Kritikk av møtet
På talerstolen:





Fridtjof Klareng Dale: Ønsker avvikling om man gjør rede for om man er medlem,
eller ikke medlem, på talerstolen. Inkluder alle.
Bent Johansen: Innedere er lysskye dyr. Gi dem fastmikrofon, så de blir stående.
Magnus Bjerke: Tar selvkritikk over at han i gledesrus over å få sitte i lederstolen
glemte å spørre om noen ønsket skriftlig votering.
Øyvind Bentås: Enig med Fridtjof, men mener det er viktig å si om man er
medlem/ikke når det gjelder resolusjonsforslag.Ikke sett strek for å melde inn




spørsmål før siste innleder er ferdig. Gjør resolusjonsforslag lettere tilgjengelig
på some.
Fridtjof Klareng Dale: Uenig i Bentås. Argumenter i saker har ingenting med
medlem/ikkemedlem å gjøre.
Børge Myran: Skryt! Godt møte. Bra samspill mellom innlederne.

14. Møtet er hevet – 21:38

Møteleder:



Gabriel Qvigstad
Punkt 1. – 10. Og 12. – 14.

Magnus Bjerke
Punkt 11.



Referent:

Maren Emilie Hellem Kronlund

