Samfundsmøte
5. September 2020

Binære katastrofer
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt 18:05
2. Styreprotokoll
“Styret har godtatt at Fotogjengen kan ta opp Mia Vårhus Hjertø
som gjengmedlem selv om vedkommende ikke oppfyller kravene
om høyere utdanning for å bli medlem på Studentersamfundet.
Videre har styret vedtatt at vedkommende får innvilget
medlemsrett. Vedtaket er gjort på bakgrunn av innstilling fra GRIF og at Fotogjengen
har fremmet at hennes medlemskap i gjengen vil være avgjørende for deres drift i de
kommende semester. “

3. Åpen talerstol
3.1: Eivind Rindal: Taler om Pride og oppfordrer alle til å støtte alle
som støttes kan under Prideuka.
4. Innledning ved Maria Bartnes
5. Innledning ved Roy Myhre
6. Innledning ved Ivar Friheim
7. Kunstnerisk innslag ved Candiss
8. Pause 18:58-19:12
9. Sofaprat med spørsmål fra salen
9.1: Bent Johannesen: Hvordan bør man forholde seg til at
it-sikkerhetssystemer ofte kan være programmert av
hobbykodere?

9.2: Magnus Halvorsen: Hvilke utfordringer finnes det rundt
elektroniske valg med tanke på de demokratiske prinsippene og
personvern?
9.3: Bor De Kock: Tar man datasikkerhet på alvor som
enkeltpersoner, kan vi nok, eller burde kunnskap om dette være en
større del av pensum i skolen?
9.4: Eline Glenna Ruud: Er norske institusjoner gode nok på å lete
etter og oppdage sikkerhetsbrudd? Bruker man for lang tid på å
oppdage sikkerhetsbrudd?
9.5: Eirik Sande: Er det noe man som enkeltperson kan gjøre for å
forhindre en “binær katastrofe”, eller må man stole på at alle
selskaper alltid har privatpersoners it-sikkerhet som høy
prioritering?
9.6: Tobias Solberg: Hvordan må man jobbe fremover for å
rekruttere folk med it-sikkerhetskompetanse?
9.7: Ane Volla: Synes dere politiet og myndighetene gjør nok for å
verne om privatpersoners digitale sikkerhet mot digitale trusler?
Bruker man nok ressurser på å beskytte privatpersoner og
samfunnet mot slike angrep?
9.8: Cecilie Raustein: Hvilke vurderinger må man som
organisasjon eller annet ta rundt digitale valg og avstemninger nå
som man ikke kan møtes i større forsamlinger og avholde fysiske
valg som man vanligvis ville gjort?
10. Presentasjon av kommende vedtektsforslag fra Finansstyret
Agnete Dybvig informerer om et vedtak som skal legges frem for
Storsalen om 2 uker. Vedtaket lyder “Studentersamfundes
medlemmer gir sin tilsluttning til skisseprosjektet” og omhandler en
avslutning av skisseprosjektet for å bevege seg videre i
nybyggprosessen.
11. Eventuelt

11.1: Eivind Rindal: Rådet innstiller tre navn til Finansstyret som
skal godkjennes på generalforsamlingen som finner sted 15.
september.
1. Magne Mhæle som nestleder
2. Øyvind Hauge som medlem
3. Magnus Askeland som medlem.
Rindal ønsker å understreke at dette er et åpent, demokratisk valg.
Enhver som ønsker kan på generalforsamlingen stille imot Rådet
sin innstilling.
12. Kritikk av møtet
13. Møtet er hevet 20:26.

