Samfundsmøte
22. oktober 2016
Krenket
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt – 19:14
2. Kunstnerisk innslag ved Studentersamfundets Studentersangforening
Dirigent: Gavin David Lee
TSS synger: «Kaksikpuhendus», «Skjenkarsveinen», og «The Rocky Road to Dublin»

3. Styreprotokoll
Fra styrets protokoll kan vi melde at «Styret har vedtatt å idømme medlem nummer
2737643444 utestengelse fra Studentersamfundets private områder samt inndragelse
av medlemskortet i 4 – fire – uker, for å ha vel vitende lånt bort legitimasjon samt ID-kort
til mindreårig med formål om innslipp på Studentersamfundet 1. oktober 2016. Dommen
blir gjort gjeldende fra 17. oktober 2016».

4. Politisk femminutt
På talerstolen:
Eivind Rindal
Hani Hussein

5. Innledning ved Thomas Knarvik
Kunstner og karikaturtegner. Forteller om opplevelsen med å få en helt bokopplag brent
av forleggeren i frykt for muslimske reaksjoner. Knarviks reaksjon? Han ga den ut som
e-bok. Dette fordi det er viktig å ta diskusjonen. Reaksjonene på illustrasjonen er
kommentaren. Bildene i seg selv er ikke verdt mye uten reaksjoner og diskusjoner. Han
mener vi skal jobbe mot at verden har blitt så lettkrenket.

6. Innledning ved Linn-Elise Øhn Mehlen
Trekker fram saken om da generalsekretær i Rød ungdom, Anja Brekke, utfordret den
omdiskuterte private facebookgruppa «Mannegruppa Ottar» med en video hvor hun var
lei av at det er greit og si at «gutter er gutter». Brekke ble angrepet i sosiale media i
etterkant. De truet henne med at de skulle voldta henne, drepe henne, og hintet til
angrep på leiren til Rød ungdom som unektelig vekker minner fra 22. Juli. Mehlen setter
fokus på at det ikke kan være sånn at kun de som orker dette, som greier å la
voldtektstrussler prelle av har ytringsfrihet.

7. Pause – 19:46
8. Kunstnerisk innslag ved Studentersamfundets interne teater
KUP

9. Sofaprat
Hva er politisk korrekthet? Knarvik: Det er konsensustenkning om at det egentlig ikke er
så farlig, og at vi ikke skal ta fram alle sidene av saken. Dette fører til populistiske
tanker og partier i mangel på diskusjonsrom. At vi ikke tør å ta diskusjonen og debatten
i frykt for krenkelse.
Hvordan få bedre debattklima? Mehlen: Gi flere rom. Ikke bare publiser kronikkene til
Steinfeldtene i verden.

10. Spørsmål fra salen
På talerstolen:
Øyvind Bentås

Audun Drivenes
Harald Rødseth
Lauritz Guldal Einarsen
Vian Pashei

11. Bevilgning fra Samfundets Kampfond til «Klimasøksmål Arktis»
Forslag om bevilgning fra Samfundets Kampfond fremmet av medlem Hans Jacob
Sandberg.
«Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte 22. oktober 2016 støtter

hervet Klimasøksmål Arktis sin sak ved bevilgning av 15.000 kroner fra
Studentersamfundets Kampfond til aksjonen.»
På talerstolen:
Øyvind Bentås
Eivind Rindal
Hans Jacob Sandberg
Ingrid Marie Heiene
Votering ved opprekking av medlemskort:
For: 87
Mot: 38
Blank: 20
Totalt: 145
Vedtaksforslaget om bevilgning er ikke vedtatt da det ikke er over 100 stemmer for.

12. Eventuelt
13. Kritikk av møtet
På talerstolen:
Lauritz Guldal Einarsen
Else Kjønn
Helene Haave

Øyvind Bentås
Waad A. Alrady

14. Møtet er hevet – 21:10

