
Samfundsmøte 
27. februar 2020 
Ledervalg 
Beslutningsprotokoll 

1. Møtet er satt – 18:10 
Antall tilstede: 255 

 

2. Styreprotokoll  
Dagsorden godkjennes uten innvendinger.  
 

3. Åpen talerstol 
3.1 Eivind Rindal: Eivind snakker om og reflekterer rundt Norges 
frieste talerstol. Kanskje den bør revitaliseres på en eller annen 
måte for å få flere til å ville komme med sine innspill, og ikke bare 
sine spørsmål.  

3.2 Sophie Berg: Sophie oppfordrer til å ikke applaudere etter 
kandidatene har svart på spørsmål.  

3.3 Tormod Gjestland: Hvis man har noe å si, gjør det fra 
talerstolen. 

 
4. Innledning ved Frida Jerve 

Frida orienterer om hvordan det er å være leder av 
Studentersamfundet. Husk at lederen som blir valgt i kveld ikke er 
ferdig utlært. Stem på den kandidaten du mener har best 
potensialet til å bli en god leder.  

  



5. Presentasjon av kandidatene 
Rekkefølgen er trukket på forhånd. 
Gina Arnesen Eckhoff holder sin åpningsappell. 
Jacob Sjødin holder sin åpningsappell. 
Magnus Thorslund holder sin åpningsappell. 
Ingvild Oxaas Wie holder sin åpningsappell. 

 
6. Utspørring av kandidatene 

Styret foreslår taletid på 30 sekunder for spørsmålsstillere, og 60 
sekunder svartid for kandidatene. Dette godkjennes.  
 
6.1 Jan Henrik Jahren: Hva vil den første resolusjonen ditt styre 
fremmer handle om? 
 
6.2 Eirik Sande: Hva er det du har gjort i livet ditt som best har 
forberedt deg til å være leder?  
 
6.3 Aleksander Skre: Er UKA en gjeng på Samfundet, eller er de 
en ekstern aktør?  
 
6.4 Eivind Rindal: Nevn én tradisjon du vil fjerne, én tradisjon du vil 
beholde, og én tradisjon du vil innføre.  
 
6.5 Sophie Berg: Hvordan vil dere bruke samfundsmøtene til å 
fremme debatt, og hvordan vil dere skille dette fra andre 
arrangement her på Samfundet? 
 
6.6 Sondre Yggeseth: Hvordan vil du som Samfundetleder møte 
media?  
 
6.7 Nina Salvesen: Hvordan skal dere gjøre Samfundet mer åpent 
for de som ikke er interne? Hvordan ønsker du å samarbeide med 
andre foreninger?  
 



6.8 Karen Mjør: Hvordan vil du best mulig videreføre det arbeidet 
som er gjort med SDK?  
 

7. Kunstnerisk innslag ved SIT 
 

8. Utspørring av kandidatene 
 
8.1 Per Fridtjof Larssen: Hva er deres personlig forhold til politikk?  
 
8.2 Katja Brødholt: Hvilke tak vil du ta for å faktisk gjøre en grønn 
forskjell?  
 
8.3 Marcus Grand: Trenger egentlig Samfundet et eget 
kulturtilbud? Kunstneriske gjenger tjener jo ikke penger uansett.  
 
8.4 Håkon Berg: Hvilke prioriteringer kommer du til å ha når du 
skal sette sammen et styre? 
 
8.5 Marte Tesdal: Hva vil du gjøre for at folk skal møte opp til f.eks. 
ledervalg? 
 
8.6 Torstein Olav Eriksen: Hva vil du gjøre for at studenter ved 
fagskoler skal ha medlemsrett? 
 
8.7 Sif Högnadottir: Hvilke samfundsmøter ønsker du mer av? 
Gjerne kom med eksempel.  
 
8.8 Lars Nord Holmer: Hvordan tenker dere man kan 
omstrukturere gjengene for å fylle et større hus?  
 
8.9 Erik André Jakobsen: Hvilke egenskaper har du som gjør deg 
egnet til å være leder av Samfundet?  
 
8.10 Petter Hjørungnes Jacobsen: Hvilke egenskaper trenger du at 
din nestleder har?  



 
8.11 Marie Slaatta: Hvordan kan du bidra til bedre samarbeid 
mellom de interne gjengene?  
 
8.12 Stein Viste: Hva er deres tanker om at nybygg åpnes med at 
det gamle faller sammen?  
 
8.13 Bjørn Grimsmo: Bjørn beskriver et case som kandidatene bes 
å drøfte rundt.  
 
8.14 Sindre Sættem: Har dere tanker rundt eller konkrete tiltak for 
å inkludere mindre campus? 
 
8.15 Gabriel Qvigstad: Kan dere nevne en politisk sak Samfundet 
har satt på nasjonal dagsorden, og hvis du mener initiativet som 
ble gjort ikke var godt nok, hva kan gjøres bedre?  
 
8.16 Emme Hesjevik: Ville du som leder latt Styret og SDK ha 
enda mer kontroversielle samfundsmøter og onsdagsdebatter?  
 
 

9. Avslutningsappeller 
Kandidatene holder sine avslutningsappeller i motsatt rekkefølge 
av det de holdt i presentasjonen sin før utspørringen.  
 
 

10. Avstemning 
Leder av tellekorpset, Fridtjof Sandberg, orienterer om 
retningslinjene for urnevalg. 
Urnene åpnet klokken 21:20. 
Urnene stengte klokken 21:40.  
 

11. Pause 
Pause fra 21:40 til 22:02.  
 



12. Kunstnerisk innslag ved SIT 
 

13. Resultat fra avstemning  
 

Kandidat Antall stemmer Prosent 

Gina Eckhoff 102 37,1% 

Ingvild Oxaas Wie 69 25,1% 

Jacob Sjødin 66 24,0% 

Magnus Thorslund 32 11,6% 

Blanke stemmer 6 2,2% 

Totalt 255 100% 
 
Sveinung Vaskinn, leder i Rådet, orienterer om at det har vært et 
avvik på tre stemmer mellom registrerte avgitte stemmer og 
opptalte stemmer. Ved denne voteringen ble det innført å stemple 
stemmesedlene som blir lagt i urnene, og vi har derfor ekstremt 
stor tiltro til at det ikke har vært noen forsøk på valgfusk. Rådet 
velger derfor å anse valgresultatet som gyldig slik det foreligger.  
 
Da ingen av kandidatene har fått flere enn 50% av de avgitte 
stemmene går vi videre til ny utspørring med Gina Eckhoff og 
Ingvild Oxaas Wie. 
 

14. Ekstra valgrunde - Utspørring 
 
14.1 Magnus Sigurd Lie: Hva skal dere gjøre for å inkludere 
medlemmene mer, og for å gjøre at Samfundet ikke blir en klubb 
av og for de interne?  
 
14.2 Sigrid Solheim: Hvilke personlige egenskaper har du som gjør 
deg til en god leder? 
 



14.3 Pernille Vik Pettersen: Har dere en ting dere er dårlige til? 
 
14.4 Olav Ødegård: Kan dere vise tingen dere er dårlig til?  
 
14.5 Snorre Repål: Hvor godt egnet er du til å ta upopulære valg 
som kommer til å påvirke dine venner?  
 
14.6 Maren Mood: Hvordan vil dere forklare rollen og vervet til en 
hjemme som er helt utenforstående?  
 
14.7 Per Fridtjof Larssen: Hva ønsker du å bli husket for?  
 
14.8 Aleksander Skre: Hvordan skal dere nå ut til studenter som 
ikke er fra Gløshaugen og Dragvoll?  
 
14.9 Eivind Rindal: What are you planning to do to include 
international students?  
 
14.10 Live Mork: Hvordan vil du takle å ha disiplinærsamtaler? 
 
14.12 Marte Tesdal: Hvorfor trenger vi nybygg, og nevn en negativ 
konsekvens med nybygg. 
 
14.13 Sondre Yggeseth: Hva ved Samfundet synes du får for lite 
oppmerksomhet? 
 
14.14 Tina Danielsson: Hva vil du gjøre for å ta hensyn til rullestol i 
nybygg?  
 
14.15 Snorre Vestli: Hva kommer du til å gjøre annerledes når du 
skal avholde dette valget?  

 
  



15. Ekstra valgrunde - Avstemning 
Urnene åpnet 23:05.  
Urnene stengte 23:40.  
 

16. Ekstra valgrunde - Resultat av avstemning 
 
 

Kandidat Antall stemmer Prosent 

Gina Eckhoff 99 47.8% 

Ingvild Oxaas Wie 91 44.0% 

Blanke stemmer 17 8.2% 

Totalt 207 100% 
 

 
17. Allsang: Nu klinger 

Punktet utgår. 
  



18. Eventuelt 
18.1 Gabriel Qvigstad: Dette var sjokkerende. Jeg håper alle 
kommer ved neste valg, også vet jeg at vi kommer til å velge en ny 
god leder for Studentersamfundet.  
 

19. Kritikk av møtet 
 

19.1 Jan Henrik Jahren: Jeg ønsker å rette kritikk til alle som ikke 
møter opp på ledervalget. Folk burde ta dette seriøst.  
 
19.2 Benedikt Javorovic: Jeg synes det er et godt forslag om å 
revurdere valgordningen. Utspørring er ikke optimalt for å vise 
forskjellene mellom de to kandidatene. Kanskje man kan arrangere 
en debatt?  
 
19.3 Agnete Djupvik: Det er noe rart med valgordningen vår. Jeg 
håper dette blir tatt som et tydelig tegn, og at dette kan lede til en 
større diskusjon om hvordan vi gjennomfører valg.  
 
 
 

20. Møtet er hevet 
Styret vil antakelig komme med en ny dato for ledervalg på 
førstkommende samfundsmøte.  

 
 

 
 
 
__________________ ____________________ 
Møteleder  Referent 
Frida Jerve Petter Hj. Jacobsen 


