Samfundsmøte
10. mars 2020
Ledervalg 2.0
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt – 18:05
Antall tilstede: 441
2. Styreprotokoll
Dagsorden godkjennes uten innvendinger.
3. Votering over utsettelse av valget
Frida orienterer om situasjonen rundt koronaviruset, og leser opp
rådets syn på saken. Rådet er positive til å gjennomføre valget.
Votering skjer ved opprekking av medlemskort.
Stemmer for:
207
Stemmer mot: 7
Blanke stemmer: 1
Storsalen har stemt for å gjennomføre valget i dag.
4. Innledning ved Frida Jerve
5. Presentasjon av kandidatene
Rekkefølgen er trukket på forhånd.
Gina Arnesen Eckhoff holder sin åpningsappell.
Jakob Oseid holder sin åpningsappell.
Ingvild Oxaas Wie holder sin åpningsappell.
Karen Mjør holder sin åpningsappell.
Jacob Sjødin holder sin åpningsappell.

6. Utspørring av kandidatene
Styret presenterte seks caser som kandidatene har fått tilsendt på
forhånd, som de må ta stilling til, ja eller nei.
Casene:
1. Bør Samfundet arbeide for å være mer politiske enn vi er i
dag?
2. Ditt styre diskuterer et tema av middels viktighet og det er 4
mot 4. Legger du ned veto?
3. Er det viktigere å opprettholde driften som kulturarena enn
driften som politisk arena?
4. Vil dere la kontroversielle innledere som Hans Jørgen
Lysglimt Johansen tale på Samfundet?
5. Vil du la private aktører reklamere på Samfundet for å sikre
finansieringen av nybygg?
6. Er tradisjon viktigere enn politisk korrekthet?
Styret foreslår taletid på 30 sekunder for spørsmålsstillere, og 60
sekunder svartid for kandidatene. Dette godkjennes.
Styret foreslår også å sette strek i talerlista på forhånd etter 20
spørsmål. Dette godkjennes.
6.1 Eivind Rindal: Hva tenker dere om Samfundets §2.4?
6.2 Marcus Grand: Nye kandidater: hvorfor stiller dere nå? Gamle
kandidater: hvorfor stiller dere igjen?
6.3 Marius Clem: Hva vil dere gjøre for at studenter i byen som
ikke er fra NTNU skal bruke mer tid her, og søke når vi har
opptak?
6.4 Katja Brødholt: Hvorfor stemte deres om dere gjorde på casen
om tradisjon og politisk korrekthet?

6.5 Mathias Rødland: Hva er deres mest radikale politiske
mening?
6.6 Joseph Whittington: Kan dere utdype svaret deres på casen
om kulturarena vs. politisk arena?
6.7 Thea Mannsaaker: Dere alle som tidligere ledere, har dere en
situasjon bak dere som dere ville gjort noe konkret annerledes ved i
dag?
6.8 Ingrid Nedrebø: Hva tenker dere om de kunstneriske gjengenes
rolle det kommende året?
6.9 Inga Mageli: Hva er topp tre samfundsmøter du ønsker å
gjennomføre?
6.10 Pernille Vik Pettersen: Hva er dere dårlige til?
6.11 Olav Ødegård: Kan dere vise det dere er dårlige til?
6.12 Magnus Bjerke: Hvor langt er du villig til å gå for å la Equnior
sponse nybygg med 100 millioner?
6.13 Simen Oftedahl: Hvor mener dere det er et skille i hva VT,
Samfundet, og de forskjellige studentparlamentene skal mene noe
om?
6.14 Cecilie Raustein: Hvordan skal dere gjøre Samfundet mer
politisk?
6.15 Sif Högnadottir: Har dere et forslag til noe helt nytt Styret kan
jobbe med?

6.16 Sondre Yggeseth: Hva vil dere gjøre for å synliggjøre
Samfundets politiske plattform?
6.17 Ida Marie Alme: Hva vil dere gjøre for å støtte deres
styremedlemmer?
6.18 Tale Bærland: Hvem er deres yndlingsdiktator?
6.19 Benedikt Javorovic: Bidrar man til å legitimere ved å invitere
radikale stemmer til å tale?
6,20 Nikolay Elven: Hva mener dere om at valget gjennomføres når
potensielt 2000 studenter ved MH-fakultetet ikke får lov til å
komme?
7. Avslutningsappeller
Kandidatene holder sine avslutningsappeller i motsatt rekkefølge
av det de holdt i presentasjonen sin før utspørringen.
8. Avstemning
Leder av tellekorpset, Fridtjof Sandberg, orienterer om
retningslinjene for urnevalg.
8.1 Nikolay Elven: en blank stemme kan også bety protest mot at
valget avholdes.
Urnene åpnet klokken 21:07.
Urnene stengte klokken 21:36.
9. Pause
Pause fra 21:36 til 22:00.
10.

Kunstnerisk innslag ved SIT og MG-video

11.

Kunstnerisk innslag ved TKS

12.

Resultat fra avstemning
Kandidat

Antall stemmer

Karen Mjør

Prosent

167

37,9%

Jakob Oseid

95

21,5%

Gina Eckhoff

90

20,4%

Jacob Sjødin

50

11,3%

Ingvild Oxaas Wie

37

8,4%

2

0,5%

441

100%

Blanke stemmer
Totalt

Det var én forkastet stemme, og én stemme uten stempel.
Da ingen av kandidatene har fått flere enn 50% av de avgitte
stemmene går vi videre til ny utspørring med Karen Mjør og Jakob
Oseid.
13.

Ekstra valgrunde - Utspørring

13.1 Gabriel Qvigstad: Er å sette kontroversielle tema på
dagsorden noe av det viktigste for deg?
13.2 Eivind Rindal: Er det en utfordring at de fleste resolusjoner blir
vedtatt tilnærmet enstemmig?
13.3 Thomas Krogstad Eriksen: Hvis du hadde én øl i glass og én
øl i plast, hvem ville du da gitt de til?
13.4 Christiane Rønning: Hvordan vil du jobbe for å ta vare på de
frivillige og deres tilhørighet til samfundet når mange av gjengene
skal vokse i forbindelse med nybygg?

13.5 Olav Ødegård: Hva ergrer du deg ved med din motkandidat?
13.6 Ane Vorhaug: Hvor viktig er det for deg og ditt styre å følge
normal studieprogresjon?
13.7 Runar Johnsen: Hvilke egenskaper vil du vektlegge hos de du
tar opp i Styret? Hva tenker du om å ta opp noen som ikke har
vært intern?
13.8 Sigrid Solheim: Hva synes du om at det tilsynelatende er
automatikk i at noen fra SDK blir tatt opp i Styret som
temaansvarlig?
13.9 Julian Mæhlen: Hva skal til for å få samfundets medlemmer til
å føle seg representer?
13.10 Mathilde Enkerud: Hva tenker du om inkludering av
internasjonale studenter?
13.11 Marthe Macody Tufte Lund: Hva vil dere gjøre for å hindre
seksuell trakassering og generelt maktmisbruk?
13.12 Bor de Kock: Hvordan burde vi strekke ut hånden til
internasjonale studenter?
13.13 Olav Ødegård: Hva gjør din motkandidat mindre verdig enn
deg?
13.14 Benedikt Javorovic: Er det noen som du synes er for
kontroversielle for å inviteres hit?
13.15 Nikolay Elven: Hvilke spesifikke tiltak vil du gjøre for å hindre
at uforutsette hendelser påvirker drift og eventuelt demokratiske
prosesser på huset, slik som det på en måte har gjort i kveld?

13.16 Max Meinich: Om politisk korrekthet og tradisjon er dere
uenig. Som leder må man fronte meninger man kanskje ikke er
enige i selv. Kan dere argumentere for din motkandidats syn?
13.17 Odin Østvedt: Hva sier du til meg, et helt nytt medlem i byen,
for å få meg til å komme på helgens samfundsmøte?
13.18 Thomas Krogstad Eriksen: Hva synes du om drikkepress?

14.

Ekstra valgrunde - Avstemning

Styret foreslår å ikke telle med blanke stemmer i avstemningen.
Følgende hadde ordet i debatten: Thomas Krogstad Eriksen, Sigrid
Solheim, Per Eigil Aalborg, Nikolay Elven, Torstein Olav Eriksen,
Andreas Øyehaug, Cecilie Raustein, Ludvig S. Jordet, Joachim
Knudsen, Aslak Hollund, Benedikt Javorovic, Snorre Vestli,
Magnus Lie, Eivind Rindal.
Avstemning skjer med opprekking av medlemskort.
Stemmer for:
Stemmer mot:
Blanke:

136
161
8

Styrets forslag falt, og blanke stemmer vil regnes med i
opptellingen.
Urnene åpnet 23:22.
Urnene stengte 23:40.
15.

Ekstra valgrunde - Kunstnerisk innslag ved TSS

16.

Ekstra valgrunde - Resultat av avstemning

Kandidat

Antall stemmer Prosent

Karen Mjør

202

58.4%

Jakob Oseid

126

36.4%

18

5.2%

346

100%

Blanke stemmer
Totalt

Karen Mjør er valgt til ny leder av studentersamfundet!

17. Allsang: Nu klinger
Agnete Djupvik fra TKS er forsanger.
18. Eventuelt
18.1 Eirik Sande: Gratulerer på vegne av Styret 18/19!
18.2 Lars Nord Holmer på vegne av Styret 19/20: Halla Karen, vi
er Styret. Veldig kult at du ble valgt. Gratulerer så mye!
18.3 Mathilde Enkerud: Fy søren, gratulerer så ekstremt mye på
vegne av meg selv og hele ISFiT21!
18.4 Sveinung Vaskinn: Gratulerer til alle kandidater på vegne av
Rådet. Fy søren, dette blir gøy!
18.5 Amanda Jørgine Haug på vegne av Gjengsekreteriatet: Vi
gleder oss til et godt samarbeid, og til å dele gang med deg og ditt
styre.

18.6 Ingvild Oxaas Wie, Gina Eckhoff, og Jacob Sjødin: Vi er
utrolig stolte over å ha stilt til valg mot deg, og vi har stor tillit til den
jobben du kommer til å gjøre. Gratulerer!
18.7 Max Meinich: Fy søren Karen, dritbra jobba, og gratulerer så
mye på vegne av UKA. Vi gleder oss!
18.8 Sondre Yggeseth: På vegne av Studentmediene, gratulerer
så mye! Vi gleder oss til samarbeid.
18.9 Daria Barjaktarevic: Gratulerer så masse på vegne av
Markedsføringsgjengen, vi gleder oss til samarbeid!
18.10 Eivind Rindal: Takk til Jakob, Jacob, Ingvild og Gina, spesielt
til dere som stilte for andre gang. Takk til alle som fortsatt sitter her
fortsatt. På starten av møtet var vi cirka 200 stykker. I midten av
møtet var vi noen og 400. Så ble vi cirka 300 og noen som avga
stemme. Takk for at vi fikk valgt en leder før korona tar oss.
Gratulerer så mye Karen!
18.11 Jakob Oseid: Gratulerer så mye Karen på vegne av meg
selv og debattkomiteen! Takk for et godt og, og lykke til med året
som kommer! Dette kommer til å bli bra.
18.12 Ola Lium: Lykke til på vegne av Videokomiteen. Vi gleder
oss masse til å samarbeide med deg.
18.13 Filip Abelson og Jori Gjelland Lid: Gratulerer så mye på
vegne av alle korene her på Samfundet. Jori gleder seg ekstra
mye til at alle infomailer og slikt skal komme på nynorsk!
18.14 Nina Salvesen og Jørgen Sunnvoll: På vegne av
Velferdstinget, gratulerer som nyvalgt. Vi gleder oss til å arbeide
med deg framover. Dette blir kult! Det blir fett, vi sees.

18.15 Miriam Nesbø på vegne av et haltende hammerlaug: Vi
gleder oss til å samarbeide med deg, vi er alltid tilgjengelig. Gabriel
gratulerer på vegne av guldklubben.
Gabriel gratulerer på vegne av styret 16/17.
Gabriel: jeg lovet i min tid gratis kaffe i Edgar, det har aldri skjedd.
Under dusken; dere må begynne å gjøre jobben deres.
18.16 Bor de Kock: Gratulerer på vegne av Studentersamfundets
orchester, og alle dine venner på musikerlåftet. Det er fantastisk og
ha en av oss orkesterfolk som leder.
18.17 Simen Oftedahl: DMMH er tilbake. Jeg er også studentleder
ved DMMH, gratulerer så mye Karen. Jeg ser fram til å
samarbeide med deg og ditt styre framover.
18.18 Aslak Hollund: som gammel linjeforeningspamp; Sittende
styret har hatt god tradisjon for å møte opp på våre fanterier. Jeg
håper Karen, at du viderefører dette. Gratulerer så mye!
18.19 Fridtjof Sandberg: Gratulerer så mye på vegne av
lørdagskomiteen. Vi gleder oss masse til å telle for deg i året som
kommer.
18.20 Birgitte Røhnebæk: Gratulerer på vegne av
Studentersamfundets interne teater. Dette blir spennende. Lykke
til!
18.21 Alexander Orvik: Gratulerer så mye på vegne av KSG!
18.22 Mari Eggan: Gratulerer på vegne av Strindens promenade
orchester! Takk til alle kandidatene som har nevnt oss i dag. Vi
gleder oss til å blæste med deg!
18.23 Ida Utmo: Jeg er så stolt, gratulerer så mye Karen på vegne
av fotogjengen!

18.24 Katja Brødholt: Gratulerer så mye på vegne av Klubbstyret!
Vi gleder oss til å samarbeide med deg.
18.25 Trygve Poppe: Regi gleder seg masse til å samarbeide med
deg. Gratulerer så mye!
18.26 Pernille Nalum Duvholt: Gratulerer så mye på vegne av
nybyggkomiteen!
18.27 Bjørnar Hem: Gratulerer på vegne av ITK!
18.28 Aleksander Johnsen Solberg: Gratulerer på vegne av
forsterkerkomiteen! Vi gleder oss til å samarbeide.
18.29 Ingrid Nedrebø: Gratulerer så mye med seieren på vegne av
Snaustrinda! Vi er stolte av deg! Lykke til.
18.30 Arne Sund: Vi har valgt et nytt medlem til finansstyret,
nemlig medlemmenes representant i finansstyret, så nå er vi ARiF,
GRiF og MRiF, jeg gleder meg til å jobbe med deg.
18.31 Svein Viste: Jeg er pang i Diversegjengen, gratulerer på
vegne av Diversegjengen!
18.32 Frida Jerve: Gratulerer så mye på vegne av de aktive i
Kulturutvalget!

19.

Kritikk av møtet

19.1 Sander Eide og Alba Arnesen: Ønsker å rette kritikk til det
som skjedde i starten av møtet da vi stemte over om vi skulle
avholde valg eller ikke. Vi ønsker en større debatt rundt hva er det

som kreves for å kalle prosessene våre demokratiske. Når to fulle
campus ikke er tilstede er det da demokratisk? Hvor går i så fall
grensa? Ville man gjort det samme om det var gløs som ikke fikk
komme?
Det er i tillegg tredje valget på rad hvor man har tatt opp ting rundt
valgordningen.
Det er mange hjemme som ønsket å stemme, og som fortjener en
litt mer grundig debatt rundt dette.
19.2 Ola Lium: Jeg mener det er synd at Storsalen ikke valgte å
utsette valget med tanke på COVID-19 viruset. Å argumentere for
at det er kjipt å utsette valget burde ikke være et gyldig argument
når det er snakk om menneskeliv. Vi har ansvar for å beskytte de
mer sårbare i samfunnet. Det er feil å være fornøyd med en
avstemning når de som frykter koronaviruset ikke er her. Det er
mange som ikke har mulighet. Når det er sagt er det ikke sikkert at
valget hadde endt annerledes.
19.3 Cecilie Raustein: Først vil jeg ydmykt rette kritikk til ordstyrer
for å svare på møtekritikk, det synes jeg er en uting. Egentlig skulle
jeg gi ros, for jeg synes det er bra at Styret har tatt til seg kritikk fra
tidligere valg å prøvd å gjøre litt endringer på valgordningen. Også
skryt for å ordentlig redegjøre for hva det vil si å stemme blankt.
19.4 Nina Salvesen: Jeg vil oppfordre til at når man stiller spørsmål
så bør man ikke legge opp til at kandidatene skal rakke ned på
hverandre. Vi er her for å finne den som er best, ikke den som er
dårligst. Sånt synes jeg ikke hører hjemme her i Storsalen.
19.5 Olav Ødegård: Jeg tar selvkritikk på måten jeg formulerte
spørsmålet mitt på. Igjen synes jeg det er dumt at vi snakker om at
dette er norges frieste talerstol, så opplever jeg å få tilrop og bli
bua på. Det er veldig ubehagelig.

19.6 Ludvig Jordet: Det kunne vært kommunisert bedre at det også
er en mulighet å ikke stemme i det hele tatt dersom du ikke har
peiling på hvem du ønsker å stemme på.
Det var et spørsmål her tidligere som omhandlet drikkepress, dette
fremprovoserte en del latter i salen, dette synes jeg er unødvendig.
Dette bør tas seriøst, ikke le av spørsmål om drikkepress.
19.7 Live Mork: Ros til Styret for ordningen med at kandidatene må
svare på caser! Dette synes jeg du bør ta videre Karen!
19.8 Bent Johansen: Synes det har vært et rart kunstig skille om
“vanlige medlemmer”, ikke kult.
19.9 Sigrid Solheim: Enig i at casene var bra, men hvis man skal
fortsette med det så bør man vurdere å offentliggjøre dem på
forhånd, ikke bare sende dem til de forhåndsmeldte kandidatene.

20. Møtet er hevet
Møtet er hevet 00:34

__________________
Møteleder
Frida Jerve

____________________
Referent
Petter Hj. Jacobsen

