
Samfundsmøte 

13. oktober 

 

Utenfor fellesskapet 
Beslutningsprotokoll 

 
1. Møtet er satt - 19:05 
2. Styreprotokoll 

- Dagsorden godkjent 

 

3. Politisk femminutt 
- Eivind Rindal: “Vis meg dine venner, så skal jeg si deg hvem 

du er”. Saudi-Arabia og Saudi-Arabias konsulat er på mange 

måter Norges venner. På grunn av landets måte å agere på 

burde Norge revurdere sin kontakt med dette regimet. 

 

4. Innledning ved Amund Jensen 
- Pensjonist, men ikke pensjonert. 

- Bymisjonens innsamlingsaksjon handler om å gi.  

- Studentene kan ikke gi så mye penger, men de kan gi 

ungdommelig energi og pågangsmot 

- Mentor for program som heter “Mot og Mestring”. 

- Noen år som mentor og noen år som leder i næringslivet.  

- Det viktigste er å se de menneskene man møter og alle 

nyansene i dem. 

- Det handler om å feire nådde mål, sette nye mål og diskutere 

de målene man aldri nådde.  

- Jobber med målsetting for mennesker med ulike utfordringer. 

- Mål er ulike for alle mennesker. 

- Vi har mye å gi og det handler langt ifra bare om penger.  



 
5. Innledning ved Siv Limstrand 

- Først og fremst takk for at vi i Kirkens Bymisjon får komme 

hit - til det runde røde hus. 

- Det er få steder det passer bedre å snakke om både 

fellesskap og utenforskap. 

- SHoT-undersøkelsen om studentenes hverdag viser negativ 

trend.  

- Studentene er en del av alle systemene rundt dem. 

- Fadderukene og lignende. Bidrar både til fellesskap og 

utenforskap. 

- Studentene har gode forutsetninger for å holde møte om 

utenforskap.  

- Det skal være så lett å sette ord på utenforskap: 

- Noen er ikke med. Noen er utenfor.  

- Utenforskap er så mangt - fattigdom, sosialt fellesskap, 

fritidsaktiviteter.  

- Utenforskap er relativt, men for de det gjelder er det ikke 

relativt - det er veldig ekte.  

- Noen havner utenfor veldig brått, andre har alltid vært det og 

sliter med å endre det.  

- Det er ikke stor forskjell på de som er innenfor og de som er 

utenfor, men det gjøres stor forskjell på oss.  

- Hvordan bygger man aksept for mangfold? 

- Respekt, omsorg og rettferdighet - tre begrep som stammer 

fra erfaringen om at det er underskudd på nettopp dette.  

- “Be the change you wish to see in the world”. 

- Det er handlinger som teller.  

6. Innledning ved Aksel Tjora 
- Professor ved NTNU 

- Tar utgangspunkt i et annet litterært bidrag - egen bok, “Hva 

er fellesskap”.  

- Inngangen til begrepet fellesskap er akademisk. 

- Interessen for fellesskap er knyttet til et diffust begrep 

akademisk sett, men det rommer mye potensiale.  



- Fellesskap som begrep kan også gi oss noen retninger og 

handlingsrett - og alternativer. 

- Retorisk kan fellesskap helbrede nasjonale traumer - som 

ved 22. juli.  

- Verden kan endres gjennom retorikk og handling, heller enn 

gjennom overvåkning og forfølgelse.  

- Hva består egentlig fellesskap av? Hva er kilder til og årsak 

til fellesskap? Hva gjør at fellesskap ødelegges? 

- Det er seks-sju tilnærminger til begrepet fellesskap. 

- Hvordan kan man jobbe med konkrete situasjoner som kan 

generere en type samvær der flere føler seg inkludert? 

- Studentersamfundet bidrar til å skape fellesskap, men må 

samtidig huske at det fellesskapet skaper utenforskap - for 

de fleste er Samfundet et hus med mange låste dører. 

 

7. Kunstnerisk innslag ved Snaustrinda Spelemannslag 
- Det spilles og synges 

 

8. Pause 20:10-20:22 
 

9. Sofaprat med spørsmål fra salen 
- Definisjoner av fellesskap, tilhørighet og utenforskap.  

- Her er det viktig å ikke generalisere 

- Kan også møtes rundt det å være utenfor.  

- Tittelen til møtet er god - det er et viktig tema. 

- Snakker om mekanismene i samfunnet som fører til at flere 

og flere føler seg utenfor.  

- Snakker om ungdom med utfordringer. Deltar i “Mot og 

Mestring”. 

- På den arenaen er deltakerne trygge og føler 

tilhørighet.  

- Hvis alle bidrar til å samle mennesker og invitere alle inn, vil 

vi få et bedre samfunn.  

- Har etterhvert fått et “normalitetssamfunn”. Bidrar til 

utenforskap. 



- Fellesskap handler mye om hva du har mulighet til.  

- Åpnes døra om du banker på? 

 

9.1 Mathilde Enkerud: Hvordan kan man lage fellesskap uten å 

samtidig skape utenforskap? 

 

9.2 Tor Inge Urke: Hvor gode er vi på å igangsette prosjekt for 

fellesskap og hvor gode er staten på å tilrettelegge for dette? 

 

9.3 Eivind Rindal: Hvordan kan vi hindre folk, og da spesielt unge 

menn som har blitt definert som tapere av samfunnet, faller inn i 

kriminelle eller ekstreme miljø? 

 

10. Eventuelt 
10.1 Martine Lysebo: Velferdstinget vil vite hvorfor studentene ikke 

syns kollektivtrafikken er bra nok og oppfordrer alle til å svare på 

facebookundersøkelsen til VT vedrørende dette.  

 

10.2 Adrian Castillo: Fotogjengen tar bilder og til ta flere bilder. 

Send dem en mail om du vil leie fotograf. 

 

10.3 Lena Strand Haugen: I morgen er det Språkkafé i Edgar i regi 

av Norsk Start.  

 

10.4 Tor Inge Urke: Bli bøssebærer for TV-aksjonen. 

 

11. Kritikk av møtet 
Ingen ytringer. 

 
12. Møtet er hevet. Eirik takker gjengene som har bidratt og 

innlederne. Møtet heves klokken - 21:11. 
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