
Samfundsmøte 
25. Januar 2020 
Selvmord 
Beslutningsprotokoll 

1. Møtet er satt – 19:03 
Antall tilstede: 550 

 
2. Styreprotokoll  

Dagsorden godkjent uten innvendinger.  
 
Fra Styrets protokoll: 

“Styret har vedtatt å idømme medlem nummer 58194921 inndragelse av 
internkort i fire - 4 - dager, til og med 26.01.2020. Dette for å ha oppholdt 
seg på Samfundets område, til tross for utestengelse i sammenheng 
med en pågående disiplinærsak. Dommen er gjeldende fra 23. januar 
2020” 
 

 

3. Åpen talerstol 
3.1 Eivind Rindal: Eivind skildrer om “myter” fra Bibelen. Eivind 
oppfordrer alle til å bruke litt tid på å diskutere dette i kveld.  

3.2 Adrian Castillo: Adrian leser opp to sitat fra Twitter om 
selvmord.  

 
4. Innledning ved Thea Røstbakken 

 
5. Innledning ved Fredrik A. Walby 

 



6. Innledning ved Else Kåss Furuseth 
 

7. Kunstnerisk innslag ved Snaustrinda Spelemannslag 
 

8. Pause 
Pausen varte fra 19:56 til 20:11. 
 

9. Sofaprat med spørsmål fra salen 
 
9.1 Sindre Skaar: Det sies at menn dominerer 
selvmordsstatistikken, men det er flest kvinner i media, ref. 
instagram. Er det slik at kvinner som tar selvmord er bedre “tv”? 
 
9.2 Brikt Wiedswang: Hvor flinke er kommuner i urbane strøk til å 
nå ut til den gjennomsnittlige 60-åringen i distriktet?  
 
9.3 Ludvig S. Jordet: Pressen omtaler sjelden selvmord. Er det en 
litt utdatert holdning? 
 
9.4 Cecilie Raustein: Hvordan skal man forholde seg til det å sitte 
igjen med skyldfølelse?  
 
9.5 Frøy Hamstad: Hvor går grensa for hvordan man skal fremstille 
selvmord i film og bøker? 
 
9.6 Nina Salvesen: Hva skal man si til noen som kommer til deg og 
deler selvmordstanker?  
 
9.7 Lorentz Wirth: Hvordan er det med forholdet mellom mørketid 
og selvmord? 
  



 
10. Eventuelt 

10.1 Eivind Rindal: Eivind kommenterer sitt eget innlegg under 
politisk femminutt.  
 
10.2 Maren Johanne Mood: Maren stiller sitt kandidatur til UKEsjef.  
 
10.3 Maja Sofie Fjellstrõm: Maja stiller sitt kandidatur til UKEsjef.  
 
10.4 Selma Haga: Selma stiller sitt kandidatur til UKEsjef.  
 
10.5 Fartein Lemjan Færøy: Fartein stiller sitt kandidatur til 
UKEsjef.  
 
10.6 Eirik Kristoffer Myking: Eirik stiller sitt kandidatur til UKEsjef.  
 
10.7 Nina Salvesen: 11. februar skal det velges to representanter 
og to varaer til styret i Studentersamskipnadden.  
 
10.8 Adrian Castillo: Det er deprimerende i Lofoten. Sett egoet 
deres på hylla, spør heller en gang for mye enn en gang for lite.  
 
 
 
 

11. Kritikk av møtet 
11.1 Cecilie Raustein: Takk for at dere tar opp dette temaet. Det er 
bra vi tok oss god tid i dag.  
 
11.2 Gina Eckhoff: Det beste samfundmøtet jeg har vært på. Stor 
skryt!  

  



 
12. Møtet er hevet 

Ordstyrer reklamerer for Styrets kommende arrangement:  
- Tirsdagsdebatt om NATO med Bjørnar Moxnes og Anniken 

Huitfeldt  
- UKEsjefvalg på onsdag 
- Grønn-lunsj med Une Bastholm på torsdag, med baguetter 
- Frokost med Audun Lysbakken på fredag, med baguetter  
- Samfundsmøte om Israel- Palestina  

Møtet er heves 21:26. 
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