
Samfundsmøte 
 
29. August 2020  

Psykedelika  
Beslutningsprotokoll 

1. Møtet er satt 18:02 
Karen Mjør innleder temaet, ønsker alle nye og gamle 
studenter velkommen til høstens første samfundsmøte. 

 

2. Styreprotokoll 
Dagsorden godkjennes. Styret har vedtatt:  

Vedtak V08 

Styret har vedtatt å idømme medlem nummer 3536840067 utestengelse 

fra Studentersamfundets område og virke, samt inndragelse av 

medlemskort i tjueåtte -28- uker, til og med 12.09.2020. Straffens 

utmåling innebærer utestengelse i seks -6 - uker i ordinær åpningstid. 

Dette er for å ha prøvd å stjele utstyr fra Samfundets lokaler. Dommen 

er gjeldende fra 28. februar 2020. 

 

Vedtak V09, V10 og V11 

“Styret har vedtatt å idømme medlem nummer 2732344788, 58315705 

og  2678451082 utestengelse fra Studentersamfundets område og virke, 

samt inndragelse av medlemskort i ti -10- uker, til og med 24.08.2020. 

Straffens utmåling innebærer utestengelse i to -2- uker i ordinær 

åpningstid for kommende semester. Dette for brudd på smittevernsregler 



på Studenteresamfundets områder. Dommen er gjeldende fra 14. juni 

2020. 

 

3. Åpen talerstol 
3.1: Eivind Rindal holder innlegg om at talerstolen er en fri 
talerstol, og at det nå er veldig viktig at studentene stiller seg 
bevisstgjort til demokratiet og ytringsfriheten studentene har.  

4. Innledning ved Lowan Stuart 
 

5. Innledning ved Andreas Wahl Blomkvist  
 

6. Kunstnerisk innslag ved Snaustrinda 
 

7. Pause 
18:45-19.00 

 

8. Sofaprat med spørsmål fra salen 
8.1: Sander Bjerknes:  Kan dere som profesjonelle fortelle om 
“k-hole”? 

8.2: Kim anh Doan: Finnes det, og hva kan effekten være av å 
kombinere psykedeliske stoffer? 

8.3: Mari Eggan: Kan det, dersom man er en frisk, sunn og vanlig 
person ha noen gunstig effekt å ta psykedeliske stoffer, da dette 
kan være en fordelaktig behandling hos folk som er psykisk syke? 

8.4: Eirik Sand: Badtrip er et kjent fenomen, hvordan vurderer man 
risikoen for psykoser og badtrips ved behandling? Og hvordan 
stiller man seg etisk til dette? 

8.5: Inga Mageli: Hvor langvarig kan behandlingseffekten være 
ved behandling av depresjon og angst med psykedeliske stoffer? 



8.6: Eivind Rindal: Vil takke for spennende innledninger. Hva kan 
konsekvensene i et samfunn være dersom det er et utstrakt bruk 
av psykedeliske stoffer blant innbyggerne? 

 

9. Eventuelt 
9.1: Edgar Tandberg: Informerer om hva som skjer videre på huset 
i kveld.  

9.2: Bent Johansen: Veldig gøy å være tilbake på samfundet.  

9.3: Vil på vegne av Hammarlauget gratulerer det nye styret med 
det godt gjennomført møte og en god start på høsten. 

9.4: Inga Mageli, Kevin Kristiansen og Jakob Roti: Vil gratulere 
styret med et bra møte, og de gleder seg til å se mer utover 
høsten.  

 

10.Kritikk av møtet 
10.1: Eirik Sande: Vil kritisere dårlig bruk av facebook og at det er 
gitt for lite informasjon om hvor man kunne sett dette møtet på 
stream, da det kun er 200 fysiske plasser på samfunndsmøtene 
denne høsten. Ønsker at linken til stream-siden hadde vært mer 
synlig. Ønsker også å rette kritikk mot at møtet måtte slutte så 
tidlig, selv om det ikke var planlagt noe annet arrangement i 
Storsalen etterpå. 

 

11.Møtet er hevet 19:54 
Karen informerer om hva som skjer på huset videre utover kvelden 
og takker alle aktuelle gjenger som har gjort det mulig å 
gjennomføre møtet.  
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