Festmøte
08. Februar 2020
MGP
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt – 18:08
Antall tilstede: 174
2. Stars and stribes ved Strindens Promenade
Orchester
3. Styreprotokoll
Dagsorden godkjent uten innvendinger.
Fra Styrets protokoll:
Disiplinærsak V02/20:
“Styret har vedtatt å idømme medlem nummer 12747751914 utestengelse fra
Studentersamfundets område og virke, samt inndragelse av medlemskort i to - 2 uker, til og med 7. februar 2020. Dette er for å ha lånt bort medlemskortet sitt til et
ikke-medlem. Dommen er gjeldende fra 25. januar 2020”

Disiplinærsak V03/20:
“Styret har vedtatt å idømme medlem nummer 1274724026 utestengelse fra
Studentersamfundets område og virke, samt inndragelse av medlemskort i to - 2 uker, til og med 7. februar 2020. Dette er for å ha lånt bort medlemskortet sitt til et
ikke-medlem. Dommen er gjeldende fra 25. januar 2020”

4. Festlig talerstol
4.1 Eivind Rindal: Eivind taler.

*prank*

5. Festtale ved Ole Christian Øen
Ole gjør en glimrende entré med røyk og sang!
6. Kunstnerisk innslag ved TKS og TSS
7. Pause
Pausen varte fra 18:33 til 18:46.
8. Sofaprat med spørsmål fra salen
8.1 Eivind Rindal: Hvor kommer relasjonen mellom Pride og MGP
fra? Hvordan har det seg at relativt konservative land som f.eks.
Serbia og Israel har såpass merkverdige innslag?
8.2 Marcus Grand: Hva er grunnen til at vi har sluttet med live
orkester fra scenen?
8.3 Marthe Macody: Hva er suksessoppskriften på en skikkelig bra
MGP fest?
8.4 Gaute Solemdal: Hvilken MGP vinner er dere mest uenig i?
8.5 Ludvig S. Jordet: Hva tenker dere om at det brukes effekter
som ikke vises i salen, men som vises på TV? Beveger vi oss mot
at alle bare sender en musikkvideo?
8.6 Bor de Kock: Hvis dere kunne lagt til en regel til MGP, hva ville
dere ha lagt til?
8.7 Randi Smeplass: Hvilket aspekt ved MGP-fremføringene synes
dere er minst viktig?

9. Allsang “Nu klinger”
Leder for TKS, Jori Gjelland Lie, er forsanger. Strindens spiller.

10. Eventuelt
10.1 Jacob Sjødin: Jacob melder sitt kandidatur til ny leder av
Studentersamfundet.
11. Kritikk av møtet
11.1 Ingrid Skrivervik Sultani: Ingrid er veldig fan av tema, og
synes det er synd at det er relativt få som har møtt opp. Ingrid er
litt kritisk til at møtet starter klokka 18. Kanskje det også skyldes litt
at det ikke har vært gjort alt for mye PR. Ingrid håper Styret kan ta
med seg dette videre, og takker samtidig for et flott møtet!
12. Møtet er hevet
Ordstyrer orienterer om Styrets kommende arrangement;
- 12. Februar: Styrevaffel
- 12. Februar: Onsdagsdebatt: GMO
- 15. Februar: Samfundsmøte - Fylla
Møtet er hevet klokken 19:58.

__________________
Møteleder
Frida Jerve

____________________
Referent
Petter Hj. Jacobsen

