
Samfundsmøte 
6. april 

 

Hvor blir det av romvesenene? 
Beslutningsprotokoll 

 
1. Møtet er satt - 19:05 

180 tilskuere. 
 

2. Styreprotokoll 
Dagsorden godkjent ved akklamasjon. 
 
Videre har Styret følgende å melde fra sin protokoll:  

I samråd med Odin Jacobsens familie har Styret vedtatt å henge opp 
plakaten angående Odins forsvinning på styrets tavle ved Søndre 
side ut semesteret. Dersom noen har tips i saken ber vi dere ta 
kontakt med politiet i Trondheim eller Odins familie.  

 
3. Politisk femminutt 

3.1 Eivind Rindal: Politisk innlegg om at AP har vedtatt å ikke gå inn 
for konsekvensutredning i LoVeSe. Videre oppfordrer Rindal alle 
unge til å være årvåkne og ta vare på verdiene og ressursene våre.  

 
 

4. Kunstnerisk innslag ved Knauskoret 
 
  



 
5. Innledning ved Irene Karoliussen 

● Hvordan leiter vi etter liv i rommet, og hva er egentlig 
definisjonen på liv? Her er ikke forskere enige.  

● Vi har sett etter liv flere plasser i vårt eget solsystem, men vi 
har også lyttet, jamfør det kjente “wow”-signalet.  

● Exo-planter, “goldilock” sone og rom-teleskop.  
  

6. Innledning ved Jo Røislien 
● Diskuterte mye med klassekamerater da han gikk på 

Gløshaugen. 
● Har vært på tur i USA og besøkt flere rom-relaterte plasser.  
● Hva er sannsynligheten for at det finnes utenomjordisk liv? 
● Hvordan oppstår det noe som lever av noe som ikke lever? 
● Drake-ligningen anslår at det finnes mellom 20 til 50 000 000 

intelligente sivilisasjoner der ute. Vi vet i alle fall med sikkerhet 
at svaret ikke er null, fordi ingen av komponentene i ligningen er 
null.  

● En stol lever ikke, men mose lever.  
● Bare biologer synes mose er spennende.  
● Liv må ha mulighet til å reprodusere, og utvikle seg.  
● Det vises en video om hvordan man ekstraherer DNA fra 

okseballer.  
 

7. Pause 19:52 - 20:08 
 

8. Sofaprat med spørsmål fra salen 
8.1 Anders Sørby: Hva er det romvesener egentlig vil? Er 
dyrehageteorien realistisk?  
8.2 Sofie Olaisen: Hvis det finnes en annen livsform enn oss, altså 
som ikke er avhengig av karbon, hvordan vet vi at vi ikke allerede har 
funnet det? 



8.3 Joakim Wergeland: Tror dere det finnes flere univers enn det vi 
lever i nå? 
8.4 Hanna Jarstø: Hva tror dere er sannsynligheten for at vi finner liv i 
løpet av de neste 50 åra?  
8.5 Christiana Bjørkli: Tror dere det er tilfeldig at liv startet i saltvann, 
og at spinalvæsken rundt hjernen vår er saltvann?  
8.6 Sigrid Solheim: Ville dere heller ha fått vite at det finnes liv men at 
vi ikke klarer å bevise det, eller bevis for at for at det har eksistert liv 
men at det nå har utdødd?  
9.7 Magnus Thorslund: Er det kanskje liv overalt rundt oss, bare at vi 
ikke klarer å observere det?  
9.8 Synnøve Vereide: Hvis du hadde fått mulighet til å kommunisere 
med et romvesen, hva hadde du spurt det om da? Hadde du tatt med 
en brunost?  
 
Magnus avslutter sofapraten med å takke for året som har gått, og 
kaster padden sin gjennom rommet.  
 
 

9. Rådet presenterer sin innstilling til finansstyret 
 
 

Eivind Rindal forklarer prosessen ved valg av medlemmer til 
finansstyret. 
Rådets innstilling: 

● Leder: Dag Herrem, 2 år 
● Medlem: Silje Vestues Kjelstad, 2 år 
● Medlem: Amund Aarvelta, 2 år 
● Medlem: Øyvind Hauge, 1 år 

 
 

10. Eventuelt 



Det forrige styret v/Tale roser det avtroppende styret for den gode 
jobben de har gjort det siste året  

 
11. Kritikk av møtet 

Snorre Vestli: Oppfordrer det nye styret til å ekspetimentere med 
hvordan samfundsmøtene gjennomføres.  
Miriam Nesbø: Støtter opp under det Snorre sa. Mer dialog mellom 
publikum og innlederne!  

 
12. Møtet er hevet  

Møtet heves klokken - 21:23. 
 

 
 
Møteleder Referent 
 

                 
Eirik Sande        Petter Hjørungnes Jacobsen 


