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Ledervalg 
Beslutningsprotokoll 

 
1. Møtet er satt - 18:11 

 
2. Styreprotokoll 

Dagsorden godkjent ved akklamasjon. 
 

3. Politisk femminutt 
3.1 Eivind Rindal: Skal velge Samfundets framtidige politiske profil. 
Ber Storsalen tenke over dette. I verden rundt er det studenter som 
står i konflikt bare for å ytre seg. Oppfordrer til flere resolusjoner i 
Storsalen. Ber lederkandidatene ta stilling til problematikken og si ifra. 
Spesielt Kina er problematisk og bør få tydelig beskjed fra studenten i 
Trondheim. Lederen av Samfundet må være sitt ansvar bevisst.  
 

4. Innledning ved Eirik Sande 
I dag er det Storsalen som bestemmer hvem som skal være 
Samfundets leder fra 17. mai 2019, og det er opp til kandidatene å 
overbevise oss, Samfundet, om hvem som fortjener den æren. 
Styret, som ledes av, vel, Samfundets leder, er ett av tre styrende 
organer sammen med Finansstyret og Rådet. Styret er 
medlemmenes representanter og det er alle de 13 700 personene vi 
representerer. For vår del skiller vi ikke mellom medlemmer som 



jobber som frivillige, og medlemmer som kommer hit en gang i blant - 
vi eksisterer for alle med medlemskap. 
Styrets rolle har ikke endret seg stort over tid, men hva hvert enkelt 
styre og den enkelte leder har valgt å gjøre med ansvaret og makten 
som følger har vært merket av storsamfunnet og tida de har eksistert 
i. 
I dag er det ikke de store politiske meningene og steile fronter som 
preger hverken ledervalget eller samfundsmøtene. I perioder har 
engasjementet kanskje vært noe lavt, men vi ser nå i større grad at 
Samfundet igjen reiser seg som en meningsbærer for Trondheims 
studenter. 
Så hvem tror vi kan utgjøre den beste lederen for Samfundet? Det er 
det vi skal se etter i kveld, og jeg gleder meg til å finne det ut 
sammen med resten av dere. Godt valg!  
 

5. Åpningsappeller 
5.1 Benedikt Erikstad Javorovic: Studentene er en viktig stemme i 
samfunnet. Vi undervurderer studentene om vi tror at det vi holder på 
med bare får konsekvenser for studentbobla, vi kan gjøre mye mer.  
Resolusjoner skal brukes mer aktivt, og Samfundsmøtene skal ha 
tydeligere tema. Styret og leder skal få ut info til medlemmene.  
Spesielt de med lederansvar må i større grad ta ansvar for og svare 
for det de jobber med og for. Det skal ikke være skittkasting, men det 
skal være i offentligheten.  
 
5.2 Frida Jerve: Leder av Kulturutvalget. På Studentersamfundet føler 
man seg hjemme. Dette kommer av at Samfundet rommer så mye. 
Ønsker at alle skal føle tilhørighet til Huset. Spesielt samfundsmøtene 
må være lett tilgjengelige for alle medlemmene, man skal debattere, 
ikke bare se på at andre debatterer. Da må veien til talerstolen være 
kort.  
 



5.3 Kristaver Birkeland: Stiller til valg igjen. Tror det har vært fra med 
et års pause. Har vært innom ISFiT siden sist valg. Hovedmålet er 
debatt. Samfunnsdebatt er i vinden, og samfundsdebatten må tas 
med videre. Storsalens stemme i nybyggdebatten skal være 
klinkende klar. Medlemskap er eierskap.  
 

6. Utspørring av kandidatene 
6.1 Jan Henrik Jahren: Hvordan vil kandidatene få Samfundet ut i 
media på gode måter?  
 
6.2 Gina Arnesen Eckhoff: Leder av Markedsføringsgjengen. Hva vil 
kandidatene vektlegge når de må svare på vegne at Samfundet i 
media? 
 
6.3 Gabriel Qvigstad: Ønsker dere å utvide debattilbudet og isåfall 
hvordan?  
 
6.4 Mathias Rødland: Hva er deres drømmesamfundsmøte og med 
hvilke innledere?  
 
6.5 Sophie Berg: Er det riktig at huskoordinator skal lede GSM og 
romfordelingsmøtet? Styret er en arrangerende gjeng. Er de 
upartiske nok? 
 
6.6 Inga Mageli: Organisering av SDK og temaansvarlig i Styret. 
Hvordan skal organiseringen være av disse i ditt styre? 
 
6.7 Nils Arne Lindaas: Hvordan vil dere sikre god rekruttering av 
frivillige til Samfundet? 
 
6.8 Ragnhild Dalslåen: Hvordan skal studentpolitikere 
ansvarliggjøres? Skal de inn på Samfundet? 
 



6.9 Thomas Eriksen: Hva er ditt beste argument for at vi ikke skal 
stemme på deg?  

 
7. Pause 19:11-19:27 

 
8. Kunstnerisk innslag ved Samfundets Interne Teater 

 
9. Fortsettelse av utspørring 

Fortsetter utspørringens nummerering fra punkt 6 
 
6.10 Eivind Rindal: Hvilken tradisjon skulle du helst sett at ikke var en 
tradisjon på Huset og hvilken tradisjon som har forsvunnet vil du ta 
tilbake?  
 
6.11 Julian Mæhlen: Demokrati. Hva skal dere gjøre for at 
medlemmene skal komme til Samfundet for å debattere og stemme, 
istedet for å sitte hjemme? Hvordan skal talerstolen bli så fri som vi 
ønsker at den skal være?  
 
6.12 Ludvig Samuelsen Jordet: Forslag til å utvide taletiden, ett 
minutt til spørsmål og to minutter til svar.  
 
Det stemmes over taletid:  
For: 84 
Mot: 128 
Blankt: 16  
 
Taletiden utvides ikke.  
 
6.13 Magnus Bjerke: Hva vil det si å uttale seg på Samfundets 13600 
medlemmers vegne? 
 



6.14 Fredrik Akre: Linjeforeninger. Kan dere sørge for bedre 
samarbeid med linjeforeningene og isåfall hvordan? 
 
6.15 Per Fridtjof Larssen: Personlig spørsmål. Hvem er gærne i siste 
runde av Giskesaken? VG, Giske, Arbeiderpartiet eller Fagforbundet? 
 
6.16 Cecilie B. Raustein: Skal Samfundet mene noe opp mot NTNU? 
Og hvordan skal samarbeidet med Studenttinget være dersom 
Samfundet skal mene noe?  
 
6.17 Gustav Thommesen: Deltakelse i Storsalen. Hva vil du gjøre for 
å få folk på talerstolen? Kan vi gjøre det løsere og morsommere?  
 
6.18 Anders C. Sørby: Bør Styret være en samlende enhet for 
gjengene på Huset?  
 
6.19 Bent Heier Johansen: Disiplinærmakt. Det er en gjengsjef som 
nå sitter med mye ansvar for disiplinærsaker. Skal denne ordningen 
videreføres eller endres?  
 

10. Pause 20:19-20:32 
 

11. Kunstnerisk innslag ved Samfundets Interne Teater 
 

12. Fortsettelse av utspørring 
Fortsetter utspørringens nummerering fra punkt 6 
 
6.21 Lars Dahlgren: Studentene er en fattig gjeng som er sårbar for 
prisøkning. Hva vil dere gjøre for å holde prisene på øl nede? 
 
6.22 Snorre Repål: Benker Bent Heier Johansen.  
Bent Heier Johansen godtar/aksepterer benkingen.  
 



6.23 Gina Arnesen Eckhoff: Har dere til til å være med på overlapp 
med Styret fram mot 17. mai eller hvordan vil dere prioritere tiden? 
 
6.24 Sigrid Bergseng Lakså: Hvordan vurderer du din egen og 
Styrets egnethet til å behandle disiplinærsaker?  
 
6.25 Jenny Westrum-Rein: Hvor går grensa og hvem er for drøy for 
Samfundets talerstol?  
 
6.26 Hanna Strømholt Bremnes: Hvordan tenker dere at dere skal få 
flere mennesker inn i Storsalen? Noen er bare medlemmer og 
kjenner ikke til intern lingo. Hvordan inkluderes disse?  
 
6.27 Gabriel Qvigstad: Hva skal dere gjøre for å sikre Nybygg? 
Finansieringen skal sikres på deres vakt.  
 
6.28 Eivind Rindal: Hva er den viktigste politiske enkeltsaken ifølge 
dere?  
 
6.29 Odin Østvedt: Er det en aktivitet (synging eller dansing eller 
lignende) dere er dårlige på?  
 
6.30 Pernille Duvholt: Jeg vil gjerne at dere viser oss hva dere er 
dårlige på.  
 
6.31 Inga Mageli: Hva er det viktigste dere tar med dere inn i et 
lederverv?  
 
6.32 Liv Marie Rønhovde: Hva skal dere gjøre for å gjøre Samfundet 
mer internasjonalt? Vi har flere fremmedspråklige studenter.  
 
 

 



13. Pause 21:37-21:59 
 

14. Kunstnerisk innslag ved Samfundets Interne Teater 
 

15. Fortsettelse av utspørring 
Fortsetter utspørringens nummerering fra punkt 6 
 
6.33 Jan Henrik Jahren: Kan kandidatene formulere en resolusjon de 
vil fremme?  
 
6.34 Synnøve Vereide: Hvilken lederskikkelse identifiserer du deg 
med?  
 
6.35 Sigrid Bergseng Lakså: Hvordan skal dere på best mulig måte 
sikre medlemmene en realisering av Nybygg?  
 
6.36 Ludvig Samuelsen Jordet: Kommer dere til å stille til det nye 
Styret om dere ikke blir valgt som leder i kveld?  
 
6.37 Elin Anhari: Hva gjør dere når dere ikke er på Samfundet og 
hvilken politisk tilhørighet har dere?  
 
6.38 Agnete Djupvik: Oppfordrer kandidatene til å skryte av seg selv 
og fortelle Storsalen hvorfor de skal velges.  
 
6.39 Mathias Kristiansen: Hvordan vil dere jobbe for godt samarbeid 
mellom Samfundet og festivalene ISFiT og UKA?  
 
6.40 Per Fridtjof Larssen: Spørsmål til hver enkelt kandidat: 
Kristaver: Hvordan skal du la et nytt styre ta eierskap til egen stilling? 
Dette med tanke på dine egne erfaringer i Styret.  
Frida: Hvordan skal Styret jobbe med KU rundt politiske tema?  



Benedikt: Hva er din holdning til SM og Nybygg? Spesielt med tanke 
på din bakgrunn i Studentmediene.  
Bent: Kommer du til å være her det neste året?  
 

16. Avslutningsappeller 
 

17. Avstemning  
 

18. Pause 23:00-23:35 
 

19. Resultat av avstemning 
 

Kristaver 42,7 % 120 

Frida 39,5 % 111 

Benedikt 16,0 % 45 

Bent 1,1 % 3 

Blankt 0,7 % 2 

Forkastet 0 % 0 
 

281 stemmer avgitt. Frida Jerve og Kristaver Birkeland Johansen går 
videre til neste runde.  
 

20. Ekstra valgrunde 
20.1 Per Fridtjof Larssen: Oppfordrer de som stiller spørsmål til å 
fatte seg i korthet.  
 
20.2 Alexander Orvik: Hva betyr Samfundet for deg?  
 
20.3 Jørgen Sund: Hva vil dere gjøre for at flere ordinære 
medlemmer skal engasjere seg?  



20.4 Ingvild Therese Xara Brazil Fongen: Hvilke gode egenskaper 
har din motkandidat?  
 
20.5 Aleksander Skre: Hvilken del av et tog er du?  
 
20.6 Per Eigil Aalborg: Hvor store motstandere er dere av cashless 
og hvordan skal dere jobbe mot cashless?  
 
20.7 Tale Bærland: Hvis dere skulle skrevet kronikk på vegne av 
medlemmene, skal skulle dere skrevet om og hvorfor?  
 
20.8 Magnus Thorslund: Hvordan skal debatten på Samfundet løftes? 
Hva skal gjøres?  
 
20.9 Inga Mageli: Hva konkret kan vi gjøre for å få flere personer på 
Samfundsmøtene?  

 
21. Ekstra valgrunde: Avstemning 

 
22. Ekstra valgrunde: Resultat 

 

Kristaver 44% 106 

Frida 56% 135 

Blankt 0% 0 
 

241 stemmer avgitt og Frida Jerve er Studentersamfundet i 
Trondhjems nye leder.  

 
23. Allsang: “Nu klinger” 

 
 



24. Eventuelt 
24.1 Kristaver Birkeland Johansen: Gratulerer til Frida! 
 
24.2 Sveinung Vaskinn: Takker alle kandidatene. Gratulerer til Frida 
fra Rådet!  
 
24.3 Julian Mæhlen: Gratulerer til Frida! 
 
24.4 Tale Bærland og Gabriel Qvigstad: Gratulerer til Frida på vegne 
av Guldklubben! … og Hammarlauget.  
 
24.5 Arne Sund: Gratulerer til Frida fra Finansstyret!  
 
24.6 Sophie Berg og Nora Kruse: Gratulerer til Frida fra 
Kulturutvalget.  
 
24.7 Mathilde Persson: Gratulerer til Frida fra pangene i KU.  
 
24.8 Magnus Thorslund: Gratulerer til Frida. Søk Styret!  
 
24.9 Benjamin Haslev: Gratulerer til Frida fra Fotogjengen.  
 
24.10 Gina Arnesen Eckhoff: Gratulerer til Frida fra 
Markedsføringsgjengen.  
 
24.11 Benedikt Erikstad Javorovic: Gratulerer til Frida. Under Dusken 
gleder seg til samarbeid.  
 
24.12 Bent Heier Johansen: Gratulerer til Frida! Hvorfor benke folk? 
 
24.13 Eivind Rindal: Gratulerer til Frida!  
 
24.14 Amalie Helle: Gratulerer til Frida!  



24.15 Max Meinich: Gratulerer til Frida fra de tekniske gjengene!  
 

25. Kritikk av møtet: 
25.1 Sigrid Solheim: Kritikk av at arrangement kræsjer.  
 
25.2 Ingvild Therese Xara Brazil Fongen: Kritikk av mangel på 
kvinnelige forsangene!  
 
25.3 Nora Kruse og Sophie Berg: Etterfest på KUs hybel!  

 
26. Møtet er hevet  

Eirik takker innlederne og gjengene som har bidratt. Møtet heves 
klokken 01:05. 

 
 
 
 
Møteleder Referent 
 

 
 
Eirik Sande     Sigrid Bergseng Lakså 


