Samfundsmøte
29. Januar 2020
UKEsjefvalg
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt – 18:06
Antall tilstede: 587
2. Styreprotokoll
Dagsorden ble godkjent uten innvendinger.
3. Åpen talerstol
4. Innledning ved Julian Mæhlen
5. Presentasjon av kandidatene
Rekkefølgen er trukket på forhånd.
Fartein Lemjan Færøy holder sin åpningsappell.
Selma Haga holder sin åpningsappell.
Maren Johanne Mood holder sin åpningsappell.
Joseph Whittington holder sin åpningsappell.
Maja Sofie Fjellström holder sin åpningsappell.
Eirik Kristoffer Myking holder sin åpningsappell.
Aurora Sauar holder sin åpningsappell.
Max Meinich holder sin åpningsappell.

6. Utspørring av kandidatene
Styret foreslår taletid på 30 sekunder for spørsmålsstillere, og 60
sekunder svartid for kandidatene. Videre foreslår Styret å sette
strek etter 12 spørsmål. Joseph Whittington synes dette er for få
spørsmål. Styret foreslår derfor å sette strek etter 15 spørsmål.
Dette godkjennes uten videre innvendinger.
6.1 Julian Mæhlen: Hva er UKA sitt samfunnsoppdrag?
6.2 Agnete Djupvik: Hvis du som UKEsjef fikk muligheten til å
legge til et arrangement, og til å fjerne et arrangement, hva ville du
valgt?
6.3 Åste Hagerup: Hvordan ser dere for dere at dere skal
samarbeide med eksterne studentorganisasjoner?
6.4 Nina Salvesen: Hvor kommer dere til å legge lista når det
gjelder konfidensialitet og informasjonsdeling?
Pause fra 19:21 til 19:34.
6.5 Marcus Grand: Hva nytt vil dere bruke de kunstneriske
gjengene til?
6.6 Martin Næss: Kan dere fortelle en suksesshistorie fra livet
deres som ikke handler om UKA?
6.7 Simen Vestad: Hvordan kommer du til å håndtere de tyngste
stundene vervet tar med seg?
6.8 Magnus Sigurd Lie: Er det fortsatt etisk riktig at Equinor er
hovedsponsoren til UKA?
6.9 Frida Nilsen: Hold talen dere skal holde foran tusenvis av nye
studenter på immen i august 2021.

6.10 Haldis Nærum: Det er mars 2021. Dere får én million kroner.
Hva vil dere gjøre med denne millionen?
6.11 Marius Clem: Hva er spesielt med dine planer for UKA21?
Pause fra 20:31 til 20:46.
6.12 Mikkel Angelo: Hva var det dårligste valget UKA-19 gjorde?
6.13 Sigmund Nygård: UKA kan anses som en bedrift av middels
til stor størrelse. Hva er det som gjør deg i stand til å lede denne
bedriften?
Vi tar en kort pause da kandidatene mistet musikken på øret. Noen
i FK må visst få moren sin til å ikke bruke spotify akkurat nå.
6.14 Astor Knutsen: Hvis dere kunne valgt én artist til å spille i
dødens dal, hvilken hadde du valgt?
6.15 Andreas Berg: Hvilket spørsmål skulle du ønske hadde blitt
stilt til deg, og hva hadde du svart?
7. Avslutningsappeller
Kandidatene holder sine avslutningsappeller i motsatt rekkefølge
av det de holdt i presentasjonen sin før utspørringen.

8. Avstemning
Leder av tellekorpset orienterer om retningslinjene for urnevalg.
Urnene åpnet klokken 21:36.
Urnene stengte klokken 22:05.

9. Pause
Pause fra 22:05 til 22:22.
10.

Kunstnerisk innslag ved forfatterkollegiet fra UKA21, VIVILLÉ

11.

Resultat fra avstemning
Kandidat

Antall stemmer

Prosent

Max Meinich

229

39.01%

Maren Johanne Mood

202

34.41%

Aurora Sauar

63

10.73%

Selma Haga

22

3.75%

Maja Sofie Fjellström

18

3.07%

Joseph Whittington

18

3.07%

Eirik Kristoffer Myking

17

2.90%

Fartein Lemjan Færøy

17

2.90%

1

0.16%

587

100%

Blanke stemmer
Totalt

Da ingen av kandidatene har fått flere enn 50% av de avgitte
stemmene går vi videre til ny utspørring med Max Meinich og
Maren Johanne Mood.
12. Ekstra valgrunde - Utspørring
Styret foreslår at taletid blir satt til 20 sekunder for
spørsmålsstillere, og 45 sekunder for kandidatene. Det blir også
foreslått å sette strek etter 15 spørsmål.
Forslaget godkjennes.
12.1 Thea Kristine Fremstad: Hvem er dere på fest? Hvilke
personlige egenskaper bør en UKEsjef ha i slike sosiale settinger?

12.2 Daria Barjaktarevic: Hva mener du er den største utfordringen
mellom UKA og Samfundet, og hva har du tenkt til å gjøre med
dette?
12.3 Gina Eckhoff: Hva blir deres største utfordringer? Hva
kommer dere til å slite mest med?
12.4 Jenny Lysholm Daviknes: Jeg er tatt opp i 6. opptak og vi har
møttes en gang før. Deretter møtes vi på huset i gangen. Hvordan
ville dere møtt meg?
12.5 Sander Eide: I tillegg til UKEblæsten, hvor viktig er
kulturprogrammet til de kunstneriske gjengene som kanskje ikke
har like mye potensiale for å tjene penger som andre
arrangement? Hvor villig er dere til å prioritere dette over andre
arrangement med mer potensiale for å tjene penger.
12.6 Julian Mæhlen: Hvilke fordeler/ulemper ser dere ved måter
UKA rekrutterer folk, grei ut.
12.7 Magnus Sigurd Lie: Hvordan kan vi hindre at vi grønnmaler
Equinor?
12.8 Synne Aadde Nordgård: Hvorfor skal jeg stemme på deg og
ikke din motkandidat?
12.9 Magnus Danielsen: Ville du prioritert velferd eller
overskuddskravet fra finansstyret?
12.10 Mathilde Enkerud: Hva er viktig?
12.11 Per Eigil Aalborg: Hvor viktig vil det være for dere at UKA
går med overskudd?

12.12 Marcus Grand: Hva mener dere en UKEsjef ikke skal være?
12.13 Andreas Berg: Hvem har du samarbeidet med før og hvilke
gode egenskaper hadde hen?
12.14 Ivar Solvang: Har dere erfaring med å ta vanskelige valg?
Klarer dere å ta upopulære valg?
12.15 Inge Sletten Ulvund: Si tre ting som er positivt ved din
motkandidat.
- Kandidatene skryter flott av hverandre.
13. Ekstra valgrunde - Avstemning
Urnene åpnet 23:38.
Urnene stengte 23:59.
14.

Ekstra valgrunde - Resultat av avstemning

Kandidat

Antall stemmer Prosent

Max Meinich

276

58.11%

Maren Johanne Mood

195

41.05%

4

0.84%

475

100%

Blanke
Totalt
Max Meinich er valgt til ny UKEsjef!

15. Allsang “Nu klinger”
Forsanger var Candisse Esther Torsvik Gieselmann
16. Eventuelt
16.1 Julian Mæhlen: Respekt til alle kandidater. Julian informerer
om at både Max’ bestefar, mor, og onkel også har vært UKEsjefer.
Gratulerer så mye Max! Du skal få erfaringsskrivet mitt i kveld.
16.2 Sveinung Heide Vaskinn og Eivind Rindal: Gratulerer så mye
på vegne av Rådet!
16.3 Simon Bjørneset: Kjære Max. Jeg husker godt en 17. mai for
ikke så lenge siden da ble spurt om å stille til UKEsjef og du sa
“ikke faen”. Vi visste likevel godt at du vurderte det allerede da. Det
har vært fantastisk og ha deg som sjef i Regi, og jeg er helt sikkert
på at du kommer til å gjøre en fantastisk jobb nå også. Jeg
utbringer en skål til deg fra meg og fra hele Regi! Gratulerer så
mye.
16.4 Tobias Korsmoe: Jeg var en gang veldig heldig og fikk lov til å
være med i en gjeng som enkelte kanskje har hatt noe imot
gjennom dette valget, da tenker jeg selvfølgelig hun ene. Pirum.
Jeg vil takke deg for at nettopp du er den som skal ta koret til nye
høyder. Før jeg gir meg vil jeg gratulerer deg så mye, det er veldig
tøft å stille. Det har vært en debatt, helt klart. Også vil jeg ha sagt
dette bare for å ha det på det rene: Propheten lever, på det aller
sterkeste.
16.5 Maren Johanne Mood: Gratulerer så mye! Dette blir utrolig
gøy. Om du trenger hjelp til å arrangere fakkeltog, 17. mai tog eller
UKEtog så vet du hvem du skal snakke med. Gratulerer!

16.6 Marcus Grand: Gratulerer Max! Takk til alle kandidatene.
Strindens sender deg en stor gratulasjon. Strindens vil være ditt
orchester og UKA sitt orchester under UKA21, selvsagt. Der det
trengs fanfare eller jazz, der er vi. Helt til sist vil jeg si: få tilbake
UKEdyret. Før hadde UKA en maskot og det var et UKEdyr, og
det, det trenger vi faktisk. Strindens har forresten dekket hele
valget live på Instagram og Facebook.
16.7 Fartein Lemjan Færøy: Nå har jeg fått pilsen min så nå kan
jeg slappe helt av. Gratulerer Max, veldig bra jobba. Nå vil jeg
minne deg på, nå blir du en populær kar, men jeg vil minne deg om
avtalen alle vi kandidatene lagde istad om å ta en shot oppe på
Festivalen etterpå, der er selvfølgelig alle velkommen. Skål for
Max!
16.8 Mathilde Enkerud: Gratulerer Max på vegne av hele ISFiT. Vi
gleder oss til å samarbeide videre med UKA og fortsette alt som
har vært så bra til nå. Jeg håper også at du og jeg kan ha et
samarbeid felles og støtte hverandre, det kan føre til mye bra.
Dritkult.
16.9 Martin Næss: Gratulere så masse! Da jeg så statistikken til
Julian om hvor mange kandidater det har vært her i kveld så er jeg
så glad for at jeg slapp å være en del av dette valget her, det har
vært det tøffeste valget jeg har vært vitne til. Gratulerer til alle som
har stilt og gjort en kjempejobb, og spesielt til deg Max som stakk
av med seieren. Gratulerer på vegne av UKEstyret17. Jeg håper vi
kommer til å snakkes masse i tida fremover.
16.10 Joseph Whittington: Først og fremst takk til alle kandidatene.
Det var litt stress men vi var modige og kom oss igjennom det.
Max, vi har snakka om det her litt lengre enn du er villig til å
innrømme her fra talerstolen. Du er min UKEsjef. Gratulerer.

16.11 Selma Haga: Først og fremst takk til alle som stilte til
UKEsjef i dag. Dette er så fortjent Max. Du er en så sinnsykt
gjennomgod type, du er så hyggelig og snill mot alle. Dette
kommer du til å naile så sykt. Lykke til! Dette blir så bra!
16.12 Nina Salvesen: Jeg vil mimre litt tilbake til Bypremieren
under UKErevyen. Da sto jeg på denne talerstolen, kanskje noen
av dere husker det, det gjør ikke jeg. Da snakket jeg blant annet
om at jeg synes det var så bra at det er så mange bra damer i
lederstillinger rundt om kring i Trondheim, men jeg må rette litt på
meg selv nå, det finnes jævlig mange bra menn også. Gratulerer
Max, dette er så fortjent, jeg gleder meg til å se hva du får til.
16.13 Åste Hagerup og Simon Løvdal: Sammen med Nina
representerer vi nesten 50 000 studenter, og vil vil utbringe en stor
gratulasjon til deg Max. Vi håper at du ser verdien av å samarbeide
med oss. Vi gleder oss til tiden som kommer. Gratulerer så mye!
16.14 Hele Regi (med Trygve Poppe i front): Den siste tiden har
Max vært vår gjengsjef og en bestevenn for veldig mange av oss.
På vegne av gjengen, gratulerer så utrolig mye, dette blir så bra.
Du skal være vår UKEsjef, og du vil alltid være vår venn, Du vil
alltid ha oss i ryggen. Gratulerer.
16.15 Styret ved Studentersamfundet (Med Inga Mageli i front): På
vegne av Samfundetstyret vil vi gratulerer Max så mye som ny
UKEsjef. Gratulerer også til kandidatene som gjorde en fantastisk
jobb i dag. Vi gleder oss masse til å jobbe med deg i tiden
framover.

16.16 Adrian Padget: Tusen takk Max for et fantastisk samarbeid
de siste to og et halvt årene vi har vært i Regi sammen. Dette var
en fantastisk avslutning til det vi startet å dytte deg litt i retning av
for kanskje to og et halvt år siden. Til sist vil jeg takke deg så
utrolig mye for det vennskapet vi har hatt de siste 20 årene da vi
først hilste på hverandre i barnevogna hjemme hos meg. Tusen
takk.
16.17 Inga Diserud: På vegne av Klubbstyret, gratulerer Max, vi er
så utrolig glade og stolte for at vår maskot er UKEsjef for UKA 21.
Gratulerer!
16.18 Eirik Kristoffer Myking: Ærede Max, jeg har aldri vært så stolt
over å tape mot en så verdig person som deg. Du er helt rå, jeg er
så stolt over å ha tapt og stilt mot deg. Og jeg er stolt over å ha fått
en eneste stemme mot deg i det hele tatt. Takk for at du stilte, jeg
er sikker på at du kommer til å gjøre en ufattelig god jobb. Tusen
takk.
16.19 Maja Sofie Fjellström: Nå sa Eirik alt jeg hadde tenkt til å si.
Jeg ble sykt imponert under andre runden da jeg hørte hva du sa.
Jeg tror du blir å utrette store ting, jeg gleder meg til å se hva du
får til under UKA 21. Det blir en fornøyelse og følge med på.
Gratulerer så masse!
16.20 Bartosz Jakubowski: På vegne av KSG, jeg kjenner deg ikke
så sinnsykt godt, men Simon snakker veldig fint om deg. Du har
vår støtte. Vi er veldig glad for å ha fått en UKEsjef som er intern
og kjenner Samfundet inn og ut. Du kommer til å være veldig fin. Vi
gleder oss til å slukke tørsten til alle Trondheims studenter.
16.21 Alexander Orvik: Nå vet vi at UKA er i gode hunder. Ny
tradisjon fra UKA 19; en prikkfri UKE.

16.22 Birgitte Røhnebæk: På vegne av Samfundets Interne Teater.
Vi har mye samarbeid med Regi, vi gleder oss til UKA 21 og til å
finne ut av hva slags framtid teatrene har.
16.23 Arne Sund: Jeg har på meg Finansstyrethatten. Vi skal
jobbe mye sammen. Vi er kjempespente på de diskusjonene som
kommer fremover. Jeg tror dette blir veldig bra. Lykke til!
16.24 Aurora Sauar: Gratulerer Max og takk til de andre
kandidatene, og spesielt Maren. Dere var utrolig flinke. Det er
mange som har lurt på om vi kjente hverandre siden vi går på
samme studie, det gjør vi ikke, men familiene våre kjenner
hverandre. Mødrene våre var på fylla sammen i jula og... sånn er
det. Jeg forventer ikke å se deg i forelesninger fremover.
16.25 Frida Nilsen: Gratulerer så mye Max! Jeg er fortsatt PR-sjef
for UKA19, og i November var kanskje de fleste tilbake på
skolebenken, men en liten gjeng på seks stykker, Grafikken, sto på
hele eksamensperioden og lagde denne flotte boka (UKEboka) til
alle UKEfunker. Denne boka er ikke bare bilder, men også
morsomme tekster og sitater, og fine hilsener til alle som har vært
med i UKA. Tusen takk til Nina, Torgeir, Jørgen, Sunniva, Viktor og
Erik. Alle UKEfunker kan hente boka si straks. Jeg håper dere får
glede av den!
16.26 Vegard Eidem Pedersen: Jeg står her på vegne av FK, vi er
kjempestolte over å få en tidligere Regisjef som UKEstyreleder. Vi
vet at du kommer til å gjøre en dritgod jobb for vi har jobba masse
med deg, vi har vært på fest med deg og virkelig blitt kjent med
deg, og jeg har bare vært med i halvannet år! Fra hele FK, skål til
deg!

16.27 Jonas Brøske Danielsen: Gratulerer så mye Max, du har
virkelig vært gjennom en ildprøve sammen med alle de andre. Jeg
kan meddele at UKEkoret Pirum kommer til å troppe opp under din
ledelse. Kan du komme frem på scenen så vi kan inspisere deg?
Ta på deg UKEflagget så vi kan sjekke at alt er greit.
Pirum kidnappet den nyvalgte UKEsjefen.
17.

Kritikk av møtet

17.1 Julian Mæhlen: Utrolig bra ledet møte Frida, en applaus til
dere. Det er egentlig ganske sykt å bli ferdig, klokka er jo ingenting
(00:58), så tidlig. Du har vært veldig tydelig, så du hvor få blanke
stemmer det var? Akkurat sånn det skal være på et valg.
17.2 Sveinung Heide Vaskinn: vil legge til det, veldig bra ledet.
Veldig bra oppmøte. Det har blitt telt opp til sammen over 1000
stemmesedler, det har jeg aldri vært med på før. Takk for
oppmøtet. Veldig bra jobbet, veldig god jobb av tellekorpset!
17.3 Joseph Whittington og Selma Haga: Vi representerer
Arena19, vi har merket litt på hvor stor belastning det her kan være
for Storsalen. Nå var det tydelig at de to kandidatene med flest
stemmer gikk videre til en ny votering. Men i fremtiden, i slike
tilfeller som dette bør det vurderes en annen måte å holde valget
på. Utfallet er ikke nødvendigvis rettferdig, noe som
avstemningsorden bør sørge for.
17.4 Simon Bjørneset: Simon retter litt kritikk mot at det var relativt
få spørsmål til kandidatene.
17.5 Knut Vågnes Eriksen: Veldig bra møte Frida og Petter og alle
andre som har bidratt i kveld. Jeg vil gjerne at Styret skal foreslå at
antall spørsmål skal være et antall som gjør at alle kandidater
starter å svare på like mange spørsmål.

17.6 Nina Salvesen: Jeg ønsker at Styret kan se på dette med
Digitalt valg. Elise er også med i grafikkstyret!
17.7 Eivind Rindal: Det er ikke nytt at vi diskuterer å endre måten
vi gjør ting på. Det har over tid vært drøftet å innføre et
preferansvalgsystem. Vi har enda ikke lyktes med å forenes om én
modell. Hvis dette skal gjennomføres må det være et tydelig ønske
fra hele organisasjonen å gå i en sånn retning. Det vil også
medføre en del praktiske endringer på hvordan man praktisk
gjennomfører oppleggene. Både på hvordan vi teller stemmer, og
hvordan vi gjennomfører ting. Hvis vi skal digitalisere må vi også
diskutere om medlemmer som ikke er tilstede i lokalet kan
stemme. Det er også noe med sikkerheten rundt hvordan vi
gjennomfører ting. Hvis det er et ønske om endring håper jeg å få
en skriftlig henvendelse til raadet@samfundet.no slik at vi kan se
på det og diskutere oss frem til en god løsning. God kveld.

18. Møtet er hevet
Ordstyrer gratulerer den nyvalgte UKEsjefen på vegne av alle
Samfundets medlemmer, og takker de som skal takkes.
Møtet ble hevet 01:07.

__________________
Møteleder
Frida Jerve

____________________
Referent
Petter Hj. Jacobsen

