
Samfundsmøte 
09. November 2019 

 

Cyberkrig 
Beslutningsprotokoll 
 

1. Møtet er satt – 19:03 
Antall tilstede: 253 

 
2. Styreprotokoll  

Godkjent ved akklamasjon.  
 

3. Åpen talerstol 
3.1 Eivind Rindal holder et innlegg om antisemittisme. 

3.2 Eirik Sande holder et innlegg om tilstanden i Chile 

 

4. Forslag til bevilgning fra Studentersamfundets Kampfond 
Kristaver Birkeland Johansen presenterer bakgrunnen for forslaget.  

 

“Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 9. 
november 2019 bevilger kroner 10.000 fra Studentersamfundets 
Kampfond til de antifascistiske demonstrantene som lørdag 2. 
november ble anholdt og bøtelagt etter sin motdemonstrasjon mot 
den høyreekstreme konferansen Scandza Forum.” 



4.1 Ludvig S. Jordet er litt skeptisk til at Samfundet skal støtte 
oppunder sivil ulydighet.  
 
4.2 Øyvind Bentås lurer på hvordan dette skal gjøres i praksis.  
 
4.3 Kristaver Birkeland Johansen svarer på spørsmålene over.  
 
4.4 Tony Vučić opplyser litt om hva som sto i media rundt saken.  
 
Ordstyrer orienterer om hvordan avstemningen skal foregå.  
Det stemmes ved opprekking av medlemskort. Lørdagskomiteen er 
tellekorps. Det kreves flertall og minst 100 stemmer for forslaget for at 
det skal bli vedtatt.  

Resultat: 
For: 85 stemmer 
Mot: 15 stemmer 
Blank: 67 stemmer 

 
Forslaget ble ikke vedtatt.  
 

5. Innledning ved Espen Hoff 
 

6. Innledning ved Bjørn Kråkevik 
 

7. Innledning ved Ingrid Oskarsen 
 

8. Kunstnerisk innslag ved Knauskoret 
Publikum og ordstyrers reaksjon tilsier at Knauskoret gjorde en 
eksepsjonelt god prestasjon i kveld.  

9. Pause 20:03 - 20:10 



10.Sofaprat med spørsmål fra salen 

10.1 Bent Johansen: Hvordan forholde industrien seg til 
feature-creep?  

10.2 Eivind Rindal: Er det en utfordring at studenter fra land vi 
vanligvis ikke allierer oss med studerer IT-sikkerhet hos oss? På 
hvilken måte utgjør våre universiteter en løsning på dette problemet? 

10.3 Cecilie Raustein: Har dere noen refleksjoner rundt hva som kan 
utløse NATOs artikkel 5?  

10.4 Magnus Bjerke: Hvordan ser en Cyberkriminell ut? 

10.5 Sindre Hunn Vaskinn: Har vi en global plan hvis alle satelitter 
slås ut? 

10.6 Karl Fredrik Honningsvåg: Er det nødvendigvis lett å vite når vi 
er under cyberkrig? 

10.7 Marius Bergsland: Hva er deres tanker rundt attribusjon?  

  



11. Valg av medlemmer til Rådet 
Styret innstilling:  

● Snorre Nilssen Vestli 
● Sveinung Heide Vaskinn 
● Miriam Finanger Nesbø 

11.1 Magnus Bjerke: Kan man stille spørsmål til kandidatene? 
Hvordan mener Rådet at Rådet bør ha en rolle i nybygg-saken? 

 

- Miriam svarer på sprørsmålet fra Magnus.  

Miriam velges ved akklamasjon! 
 

- Snorre svarer på spørsmålet fra Magnus. 

Snorre velges ved akklamasjon! 
 

- Sveinung svarer på spørsmålet til Magnus.  

Sveinung velges ved akklamasjon!  

 

 

12.Eventuelt 
12.1 Cecilie Raustein reklamerer for studentvalget ved NTNU. 

  



13.  Kritikk av møtet 
13.1 Magnus Bjerke: Takk til KSG som serverer øl i glass-glass.  

13.2 Eivind Rinda hater på kunstige lys.  

 

14.Møtet er hevet  
Møtet ble hevet 20:59 
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