
Samfundsmøte 
19. januar 2019 

Er Gud død? 
Dagsorden 

1. Møtet er satt 

2. Styreprotokoll 

3. Politisk femminutt 

4. Innledning ved Bjørn Are Davidsen 

5. Innledning ved Erik Tunstad 

6. Kunstnerisk innslag ved Ukekoret Pirum 

7. Pause 

8. Sofaprat med spørsmål fra salen 

9. Pause 

10.Presentasjon av forslag vedrørende romprogram for Nybygg 

11.Diskusjon vedrørende romprogram for Nybygg 

12.Avstemning rundt romprogram 

13.Pause 

14.Resultat av avstemning 

15.Ekstra valgrunde: Diskusjon vedrørende romprogram for Nybygg 

16.Ekstra valgrunde: Avstemning vedrørende romprogram for Nybygg 

17.Pause 

18.Ekstra valgrunde: Resultat av avstemning 

19.Eventuelt 

20.Kritikk av møtet 

21.Møtet er hevet 



Forslag vedrørende romprogram for Nybygg 
 

Forslag 1 

Fremmet av medlem nummer 784822026 

“Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 19. januar 
2019, gir tilslutning til at arbeidet med nybygg på Fengselstomta kan 
fortsette. Rapporten fra Nybyggkomiteen i Utredning: Rom- og 
funksjonsprogram for utvidelsen av Studentersamfundet i Trondhjem 
legges til grunn. Nybygget planlegges med en blackbox, mye nye 
offentlige arealer slik at så mye som mulig av Samfundets områder kan 
brukes til publikumsformål, samt prioritere interne areal slik at så mye 
som mulig av Samfundets interne aktivitet kan foregå på huset.” 

Svarer til rapportens alternativ 1 

 

Forslag 2 

Fremmet av medlem nummer 784822026 

“Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 19. januar 
2019, gir tilslutning til at arbeidet med nybygg på Fengselstomta kan 
fortsette. Rapporten fra Nybyggkomiteen i Utredning: Rom- og 
funksjonsprogram for utvidelsen av Studentersamfundet i Trondhjem 
legges til grunn. Nybygget planlegges med en konsertsal, blackbox, noe 
nye interne arealer, samt prioritere offentlige arealer slik at så mye som 
mulig av Samfundets områder kan brukes til publikumsformål.” 

Svarer til rapportens alternativ 2 

 

 

 

 

 



Forslag 3 

Fremmet av Finansstyret 

“Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 19. januar 
2019, gir tilslutning til at arbeidet med nybygg på Fengselstomta kan 
fortsette. Anbefalingen fra Nybyggkomiteen i Utredning: Rom- og 
funksjonsprogram for utvidelsen av Studentersamfundet i Trondhjem 
legges til grunn. Nybygget planlegges med en konsertsal, blackbox, noe 
nye offentlige arealer, samt prioritere interne areal slik at så mye som 
mulig av Samfundets interne aktivitet kan foregå på huset.” 

Svarer til rapportens alternativ 3 

 

Forslag 4 

Fremmet av medlem nummer 784822026 

“Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 19. januar 
2019, gir tilslutning til at arbeidet med nybygg på Fengselstomta kan 
fortsette.  Rapporten fra Nybyggkomiteen i Utredning: Rom- og 
funksjonsprogram for utvidelsen av Studentersamfundet i Trondhjem 
legges til grunn. Nybygget planlegges med en konsertsal, mye nye 
offentlige arealer slik at så mye som mulig av Samfundets områder kan 
brukes til publikumsformål, samt prioritere interne areal slik at så mye 
som mulig av Samfundets interne aktivitet kan foregå på huset.” 

Svarer til rapportens alternativ 4 


