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Valg av UKEsjef 2019 

Beslutningsprotokoll 

 
1 .     Møtet er satt – 18:31 

2.     Styreprotokoll 
a.  Dagsorden godkjent ved akklamasjon 

med Styrets forslåtte endringer 
3.     Politisk femminutt 

a.     Ingen ytringer 
4.     Innledning ved Martin Næss 

a.     Martin forteller om hva han har gjort i sin tid som UKEsjef 
– møter, taler representasjon 

b.     Presenterer imponerende statistikk over de siste to år 
c.     Det er viktigere å se etter motivasjon enn erfaring i en 

UKEsjef 
5.     Presentasjon av kandidatene 

a.     Julian Mæhlen, forteller om egne kulturopplevelser og 
hva som gjør UKA spesiell. UKA har blitt proft, og det kan 
gå på bekostning av sjarm. UKA skal være Norges 
gøyeste, ikke proffeste festival. Viktig å bevare 
studentpreget UKA har hatt. Har lært mye om UKA og 
organisasjonsdrift som TSS-sjef. 

b.     Toralf Frich, starter med å snakke om UKEfunker og 
venner han har fått. Beholde bredden i prorgrammet, men 
også tenke nytt og grønt 

c.     Nora Elisabeth Seland, gledet seg til dagen lenge. 
Startet som selskapskokk. Hardt verv som husansvarlig – 



utallige timer. Optimering av organisasjonen er hennes 
mål, se hva UKA kan gjøre bedre. 

6.     Utspørring av kandidatene 
a.     Martin Næss : Hvilke verdier vil du legge til grunn for ditt 

verv som UKEsjef? 
b.     Gjertrud Hole Kjøstolfsen: Hvordan ville du forklart 

UKEsjef-rollen til bestemoren din? 
c.     Aleksander Skre : Hvordan vil du som leder for 

Samfundets største gjeng håndtert konflikter/samarbeid 
med de andre gjengene? 

d.     Gabriel Qvigstad: Hva er UKA-19 eksternt, og hva skal 
folk sitte igjen med etter UKA? 

e.     My Tamuly : Hva er deres viktigste styrker og svakheter i 
rollen som UKEsjef? 

f.      Sofie Afseth: Hvilke tanker har du om UKAs størrelse 
med tanke på antall arrangementer og antall UKEfunker? 

g.     Erik André Jakobsen: Hvis du var UKEsjef i 2017, hva 
ville du gjort annerledes? 

h.     Bent Johansen: Vil du videreføre oblat og 
akkrediteringssystemet fra UKA-17? 

i.      Bjørn Grimsmo: Hva er viktigst av overskuddet til UKA 
og suppe til Supperevyen? 

j.      Haldis Nærum: Om Coca-Cola ville sponse UKA mot å 
male Samfundet om til en colaboks – hva slags pris og på 
hvilke vilkår ville dere sagt ja? 

k.     Nina Selnes : Det pøsregner på immen – hvordan 
motiverer dere UKEfunkene som skal ut på gresset og 
representere UKA? 

l.      Sondre Kvam: Hva vil strømlinjeforming og 
profesjonalisering gå på bekostning av? 

m.   Tage Bærfjes : Hva er deres drøm for hva UKA kan tilføre 
Huset? 

n.     Martin Næss : Hvis dere skal kutte/legge ned noe fra 
UKA – hva og hvorfor? 



o.     Daniel Damvall: Avstanden fra topp til bunn i 
UKEhierarkiet kan være stor eller liten – med tanke på 
det, hvordan vil du utføre ditt verv? 

p.     Leif Arne Hatlem: Hvem trenger du i ditt UKEstyre for å 
utfylle deg selv? 

q.     Tollak Hauk Braaten: Hva vil dere med Dødens Dal? 
Hvorda unngå utbrente teltfunker? 

r.      Helene Hove : Hvem er du i denne rare familien som er 
Samfundet? 

s.     Thomas Krogstad Eriksen: Hva skal UKA-19 gjøre for å 
inkludere ensomme studenter? 

t.      Erik Jacobsen Lauvås : Har dere noen forslag til hvordan 
UKA skal få bedre samarbeid mellom de faste gjengene 
og UKEgjengene? 

u.     Lars Furu Kjelsaas : Hvordan ser din UKE ut om du 
slapp å bidra til UKEfond med et overskudd – men bare 
gå i null? 

v.     Tomaris Samet: Hvordan forbedre og effektivisere 
informasjonsflyten innad i UKA? 

w.   Tormod Bjørnhaug: Hvilke konkrete tiltak vil du sette i 
gang for å forhindre at nøkkelpersoner møter veggen? 

x.     Kristoffer Selbekk : Hvor viktig er lysreklamen for dere – 
på tross av elektronisk gesims? 

y.     Erik Seternes : Hva har d u valgt bort for å bli UKEsjef? 
z.     Magnus Mellem: Hvordan skal UKA-19 bli grønnere? 
æ.   Bendik Vitso: Hvis det hadde vært hundre kandidater – 

hvordan ville du sørget for at folk husket det? 
ø.     Gjertrud Hole Kjøstolfsen: Hva er deres power-song? 

Fremfør litt av den. 
å.     Agnete Djupvik : Hvor lang bør veien opp til UKEstyret 

være? Hvordan vil du få til den avstanden? 
aa.  Kaja Kveilo: Hvorfor har sjetteopptaksfunker noen 

ganger en dårlig opplevelse, og hvordan skal dette 
utbedres? 



bb. Per Eigil: Søker du UKEstyret om du taper? Hvilket dyr 
er du? Endre et svar fra tidlige, hvilket og til hva? Har du 
noe valgflesk? Cashless – yay or nay? 

cc.   Venke Borander : Hva blir det vanskeligste, kjipeste, 
tøffeste hvis du blir valgt? Hva ser du mest frem til? 

7.     Avslutningsappeller 
a.     Julian Mæhlen: UKA skal være sjarmerende, skal 

snakke med alle i GSK. Ser veldig fram til å jobbe med 
UKA – takk for en god opplevelse i Storsalen! 

b.     Nora Elisabeth Seland: Jeg stiller i kraft av hvem jeg er 
som person og hva jeg har utrettet. 

c.     Toralf Frich: Alt jeg nevnte tidligere: de grønne 
løsningene, har veldig, veldig lyst! Litt omstrukturering må 
til – jeg er bare meg. 

8.     Avstemning 
a.     Urnene stengte 22:04 

9.     Resultat av avstemning 
a.     Julian: 202 
b.     Nora: 81 
c.     Toralf: 57 
d.     Blanke: 14 

Julian Mæhlen er valgt som UKEsjef for UKA-19 med 57,1% av 
stemmene. 
Han takker for tilliten og spretter en flaske musserende. 
10.  Eventuelt 

a.     Tale Bærland, leder av Studentersamfundet i Trondhjem 
b.     Tormod Bjørnhaug, medlem 
c.     Thomas Krogstad Eriksen, leder av Velferdstinget 
d.     Sveinung Heide Vaskinn, leder av Rådet 
e.     Gjertrud Hole Kjøstolfsen, UKEsjef -15 
f.       Gjermund Næss, medlem 
g.     Nora Elisabeth Seland, kandidat 
h.     Martin Næss, UKEsjef -17 
i.      Petter Kornelius Eiken 

På dette tidspunkt blir UKEsjef kidnappet av kampklare pirumitter 



11.  Kritikk av møtet 
a.     Nina 

12.  Møtet er hevet – 22:55 
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