
Samfundsmøte 
07. september 2019 

 

Neste stopp: Månen 
Beslutningsprotokoll 
 

1. Møtet er satt – 19:06 
Antall tilstede: 130 

 
2. Styreprotokoll  

 

3. Åpen talerstol 
 

4. Innledning ved Hallvard Sandberg 
 

5. Innledning ved Marianne Vinje Tantillo 

 
6. Kunstnerisk innslag ved Trondhjems Kvinnelige 

Studentersangforening 

 

7. Pause 19:42 - 19:55 
 

8. Sofaprat med spørsmål fra salen 



8.1 Sivert Bakken: Hva tror dere vil skje hvis vi får en ulykke som 
Challenger igjen? 

8.2 Even Eide: Hva mener Elon Musk når han sier han vil detonere 
hydrogenbomber ved polene på Mars, og hvorfor sender vi ikke 
roboter istedenfor mennesker ut i verdensrommet?  

8.3 Fredrik Akre: Hvorfor dro de til Månen 6 ganger til etter Apollo 
11? 

8.4 Hans Theodor Johnsen: Tror dere at noen av de aktuelle 
Mars-aktørene kommer til å gjennomføre en selvmordstur til Mars? 

8.5 Arne Sund: Tror dere det vil fortsette å være statlige aktører ved 
roret? 

8.6 Frøy Hamstad: Hva er planen vår for alt for mye romsøppel? 

8.7 Jenny Elise Øyen: Hvor drar vi etter vi har dratt til Månen og 
Mars? 

 

9.  Eventuelt 
9.1 Eirik Sande: Sit arrangerer foredrag “Annerledeshet som styrke” 
nå på torsdag, kom!  

9.2 Miriam Nesbø: Rindal hadde oppfordret alle til å gå i Pride!  

10.  Kritikk av møtet 
10.1 Ludvig Samuelsen Jordet: Plastglass, ikke kult. Vandremikrofon 
er kul, men jeg er veldig glad i talerstolen, så det hadde vært kult om 
man kunne brukt talerstolen under sofapraten hvis man ønsker det.  

10.1 Eirik Sande: Jeg var i utgangspunktet litt negativ til 
vandremikrofon, men jeg synes det funket bra!  

Det er fortsatt en del ubalanse når det kommer til kjønn, så jeg 
oppfordrer alle som er under 25 år og av et annet kjønn enn det 
mannlige om å ta ordet!  



10.3 Miriam Nesbø: Litt problemer i forhold til akustikken. 

10.4 Fredrik Akre: Jeg er enig med Ludvig, men hvordan blir bildene?  

10.5 Ludvig Samuelsen Ludvig: opptaket blir også bedre fra 
talerstolen. 
10.6 Simon Folkman Hedland: Det blir litt dårligere bilder når folk 
sitter i stolen enn hvis de står ved talerstolen ja.  

11.Møtet er hevet  
Møtet ble hevet 20:59 

 
 

    
 
 
 
 
 
Møteleder  Referent 
Frida Jerve Petter Hjørungnes Jacobsen 
 
 


