
Samfundsmøte 
7. Mars 2020 
Roboter som hater kvinner 
 

Beslutningsprotokoll 
1. Møtet er satt 19:05 

Antall tilstede: 223 

 

2. Styreprotokoll 
Godkjent ved akklamasjon 

 

3. Kunstnerisk innslag ved TKS 
 

4. Åpen talerstol 
4.1 Eivind Rindal holder et innlegg om kvinnerettigheter 

 

5. Behandling av lovforslag om §2.5 
Forslagsstiller, Snorre Vestli, presenterer lovforslaget.  

§2.5 foreslås endret fra:  
“Samfundsretten avgjør saker som kommer under §2.4” 

til 

“Styret avgjør saker som meldes inn under §2.4. Sakens parter 
kan anke styrets vedtak inn for samfundsretten. Ved en eventuell 
anke trer vedtaket ikke i kraft før anken er behandlet.”  

 

5.1 Miriam Finanger Nesbø: Rådet finner forslaget formelt i orden 



5.2 Arne Sund: Hvordan er det med inhabilitet når det er en av 
Rådets medlemmer som kommer med et lovendringsforslag? Hva 
tenker Rådet om at pressen fremmer saken som at det er Rådet 
som kommer med forslaget? 

 

5.3 Miriam Finanger Nesbø:  Samfundsretten ble først diskutert 
innad Rådet. Da Snorre sendte inn lovforslaget ble det behandlet 
av de resterende medlemmene, når Snorre ikke var tilstede. Når 
det kommer til pressen ble forslaget stilt av Snorre som medlem av 
Samfundet, og ikke av Rådet.  

 

5.3 Snorre Vestli: Har ikke gitt uttrykk for at lovforslaget kommer 
fra Rådet. Har ikke selv lest artikkelen. 

 

5.4 Tormod Gjestland: Det er §2.5 det stemmes over, ikke §2.4. 
§2.4 står der bare til informasjon. 

 

Avstemming skjer ved opprekking av medlemskort.  
 
Resultat fra avstemning:  

Stemmer for: 156 

Stemmer imot: 0 

Blanke stemmer: 14 

 

Forslaget ble vedtatt 

 

6. Innledning ved Tone Marie Wahlström 
 

7. Innledning ved Petter Bae Brandtzæg 
 

8. Innledning ved Kristine Ask 



 
9. Pause 20:00-20:16  

 
10.Sofaprat med spørsmål fra salen 

10.1 Halvard Vestad: Lar det seg gjøre å lage AI som gir mangfold 
i rekrutteringsprosessen? 

 

10.2 Erle Seljelid Sørlie: Handler mangler i systemet om for lite 
diversitet i gruppene som gjør brukertesting? 

 

10.3 Kjetil Østhus: Har religion og politikk fått mye innflytelse på 
robotutviklingen? 

 

10.4 Frode Van der Meeren: Burde man være mer oppmerksom på 
kunstig intelligens som påvirker mennesker? 

 

11. Info om nybygg  
11.1 Gustav Thommesen orienterer om nybygg 

 

11.2 Eggen Arkitekter orienterer om prosessen 

 

11.3 Frida Jerve legger frem vedtaksforslag fra Finansstyret: 

 

“Studentersamfundet samlet til møte lørdag 21. mars 2020 gir sin 
tilslutning til at Finansstyret kan fortsette planlegging og 
prosjektering av Studentersamfundets tilbygg/nybygg ut i fra 
framlagt status i skisseprosjektet, fremdriftsplan og 
kostnadsprognose.” 

 

12.Eventuelt 



12.1 Snorre Vestlie: Vil anbefale boken “Weapons of math 
destruction” 

 

12.2 Ludvig Jordet: Vil slå et slag for GDPR 

 

12.3 Nadia Myrbø: Oppfordrer folk til å gå i kvinnetoget 

 

13.Kritikk av møtet 
Eirik Sande: Godt jobba Styret. Vil kritisere de som gikk etter det 
tematiske. 

 

Ludvig Jordet: Samme som Eirik. Det er forstyrrende når folk går. 
Skulle kanskje hatt flere ingeniører i panelet 

 

Tormod Gjestland: Skal vi ha en kunstpause for å forhindre støy 
under snakkingen? 

 

14.Møtet er hevet 21:50 
 
 
 
 

Møteleder  Referent 
Frida Jerve Kevin Kristiansen 

 


