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1. Møtet er satt - 18:32 
2. Styreprotokoll 

Styret melder fra sin protokoll: «Styret har vedtatt at 
medlem nummer 3063536358 utestenges fra 
Studentersamfundet i Trondhjems område og virke til og med 7. januar 
2018. Dette for uakseptabel oppførsel kvelden 7. oktober 2017. 
Dommen blir gjort gjeldende fra 23. oktober 2017.» 
 
Videre godkjennes dagsorden uten merknader 
 

3. Politisk femminutt 
På talerstolen: Håvard Bertelsen 

- Norsk våpenproduksjon, Kongsberg Gruppen og Nammo 
- F35 på Ørlandet 
- Kritikk mot krigsprofitører 

 
4. Innledning ved Harald Kryvi 

Harald Kryvi, biologiprofessor fra Bergen innleder: 
- Overbefolkning og problemer med hurtig befolkningsvekst 

- Eksempel fra Jemen, fra 5 til 28 mill innbyggere 
- Dette har ført til en voldsom sultkatastrofe 

- Det kommer 220 000 nye mennesker til verden om dagen - netto 
- Vi trenger altså en ny millionby hver femte dag 
- Det er umulig å få alle disse opp til vestlig standard 



- Dette fører til uverdige liv for alle de som er født i fattigdom 
- Mennesker er noen idioter - det er naturen som får den største 

utfordringen  
- Arter utryddes, våtmark, regnskog og korallrev dør 

- Det må gis prevensjon til verdens kvinner slik at verdens kvinner 
kan bestemme antall mennesker på jorda 

- Spør man kvinner i den tredje verden hvor mange barn de vil ha er 
ofte svaret: “så få barn at jeg kan vite at alle mine barn får et verdig 
og godt liv” 

 
5. Innledning ved Fredrik Jutfelt 

Fredrik Jutfelt, førsteamanuensis ved NTNU, innleder om havet i 
fremtiden: 

- Forklarer prinsippet bak symbiosen mellom planter og mennesker 
- Viser grafer som illustrerer hvordan kloden “puster” 
- CO2-nivået i atmosfæren er historisk høyt 
- Vi har alltid hatt naturlige variasjoner, men siden den industrielle 

revolusjon har CO2-nivået skutt eksponensielt i været 
- Worst case fremtidsscenario er at vi ender opp nå et nivå som er 

irreversibelt katastrofalt for planeten. 
- Vi kan potensielt nå togradersmålet om vi slutter totalt å slippe ut 

CO2 
- Vi vil med andre ord få store ettervirkninger av det utslippet som 

allerede er gjort. 
- Potensielt ti graders oppvarming i Norge, som kan få store 

konsekvenser 
- Ulike arter har ulike forsvarsmekanismer for oppvarming av havet 
-  

 
6. Kunstnerisk innslag ved Snaustrinda Spelemanslag 

Fremfører: “Trondheim fra Halling” også kjent som “Dinosaurhallingen” 
Neste verk: Sturla Eide sitt bestillingsverk til Snaustrinda: “Kveldens 
første” 
 

7. Pause - 19:21 



8. Sofaprat 
Sofapraten ledes av styremedlem Synnøve Vereide. 

- Kryvi, du sier at vi blir for mange på kloden og ingen vil snakke om 
det, hvorfor er det så stort tabu? 

Harald Kryvi: Ingen politikere vil kritisere sin egen befolkning, men de 
burde snakke om det. En annen faktor er religion - vi skal ikke neven 
navn på hellige bøker. Det siste er lokal kultur. Mange blir tvangsgiftet i 
tidlig alder. Det er altså flere tunge faktorer som er vanskelig å gjøre noe 
med. 

- Er vi feige? 
Harald Kryvi: Ja, enormt feige. Særlig her i Norge. Norske feminister 
bør engasjere seg mer mot tvangsekteskap. Nasjonale politikere burde 
også tenke på dette i sine analyser. Det er en skam at vi ikke gjør mer. 

- Du har også tatt til orde for tobarnspolitikk? 
Harald Kryvi: Ja, det er et viktig tiltak. 

- Men hver kvinne føder jo 1,7 barn i Norge? 
Harald Kryvi: Ja, det er jo flott det! Kunne knapt blitt bedre. Burde være 
null barnetrygd for tredje, fjerde, femte barnet osv. 

- Fredrik Jutfelt, Harald Kryvi har sagt at klimaspørsmålet er ganske 
uviktig sett opp mot overbefolkning, hva tenker du om det? 

Fredrik Jutfelt: Overbefolkning er en faktor, men jeg tror at man kan ha 
ganske mange mennesker på denne planeten og fortsatt opprettholde 
en høy levestandard. 
Harald Kryvi: Ja da er vi inne på trosspørsmål, og da er vel alt tillatt!  
 

9. Sofaprat med spørsmål fra salen 
På talerstolen: 
Christoffer Nesse: Har dere troen på at teknologi kan føre til kunnskap 
til en bedre verden? 
Sigrid Bergseng Lakså: Er det en menneskerett å føre gener videre, 
eller bør kunstig befruktning forbys? 
Magnus Runnerstrøm: Finnes det en enklere modell enn disse 
vanskelige tallene som du presenterer, Jutfelt? 
Magnus Bjerke: Hva skal jeg gjøre når jeg kommer hjem for å være 
med på å redde verden?  
 



10. Orientering om nybygg ved leder Tale Bærland 
Tale Bærland, leder av Studentersamfundet i Trondhjem informerer og 
orienterer om nybyggprosessen, hva som er planen og at man ønsker å 
innkalle til allmøter der Samfundets medlemmer og øvrige interessenter 
kan komme med innspill til bygget og prosessen. 
 

11. Eventuelt 
Øyvind Bentås - Kritikk av Styrets manglende inkludering av 
medlemmer i nybyggsprosessen 
Gabriel Qvigstad - Prosjektleder for nybygg, svarer på kritikken 
 

12. Møtet er hevet - 20:41 
 
Møteleder Referent 

 
 
 

 
 
Tale Bærland Kristaver Birkeland Johansen 


