
Samfundsmøte 
17. oktober 2020  

 

Festmøte: Onani 
Besltningsprotokoll 

1. Møtet er satt 18:05 
2. Stars and Stribes ved Strindens Promenade 

Orchester 
3. Styreprotokoll 
4. Åpen talerstol 

4.1: Tormod Gjestland: Vil gjerne pynte talerstolen litt i anledning 
festmøte onani, velger derfor å sette frem en dorull og en pakke kleenex.  

 

4.2: Marcus Grand: På film ser man ofte gutter som onanerer med krem, 
men i Norge pleier man ikke å gjøre det fordi nesten alle guttene her har 
forhud. Hvorfor i alle dager holder man fortsatt på med omskjæring? Det 
er fortsatt lov i Norge! Jeg vil oppfordre alle man møter på som sier at de 
skal omskjære guttebarna sine til å spørre dem om hvorfor og be dem la 
være. Omskjæring er bare tull og tøys og vil ikke føre til at gutten 
onanerer noe mindre. Stopp med det! 

 

5. Innledning ved Medisinernes Seksualopplysning  
 

6. Innledning ved Kondomeriet 
 

7. Innledning ved Martha Leivestad 
 



8. Kunstnerisk innslag ved Pirum 
 

9. Pause 
 

10.Sofaprat med spørsmål fra salen 
10.1: Mikkel Angelo Joner: Hvorfor er det så mye mer tabubelagt for 
gutter å kjøpe sexleketøy enn jenter? 

 

10.2: Amanda Bergliot: Hva er det flaueste/merkeligste dere har onanert 
til? Og dersom dere måtte velge, ville dere alltid komme når dere nyser 
eller alltid nyse når dere kommer? 

 

10.4: Magnus Bjerke: Jeg er oppriktig nysgjerrig Sander! Hva må man 
søke på for å få denne lyd-pornoen du snakket om tidligere? 

 

10.5: Anonym: Hvorfor er det så tabu for gutter å få ting i analen? 

 

10.6: Lars Nord Holmer: I kollektivet mitt spiller vi et runkespill som heter 
“runkekjeks”. Dette spilles ved at man skal runke og komme på kjeksen, 
og den som kommer sist på kjeksen må spise den. Hvorfor er det ikke 
flere som spiller runkespill med kollektivene sine? Har dere noen tips/ 
eksempler på andre runkespill? 

10.7: Anonym: Kan vi snakke litt om onani i samleiet og eventuelle 
tabuer rundt dette? 

 

10.8: Anonym: Hva er det beste sexleketøyet dere i panelet har brukt? 

 

11.Nu klinger ved Strindens Promenade Orchester  
12.Eventuelt 

12.1: Hanna: Jeg står her på vegne av Studentersamfundets Interne 
Teater og Studentersamfundets Symfoniorkester. Vi setter opp 



musikalen Spring Awakening i Storsalen om noen uker og vil veldig 
gjerne oppfordre alle til å kjøpe billett og komme og se musikalen. Jeg vil 
vise et lite promoklipp.  

 

12.2: Jori Gjelland Li: Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening er 
en gjeng på huset som fylte 90 år på torsdag som var, torsdag 15. 
oktober. vil si hurra for det! Videre vil jeg takke Samfundet for å være en 
så fin arena der alle de kunstneriske gjengene kan utforske og utfolde 
sine kreative sider, det er veldig flott! 

 

13.Kritikk av møtet 
13.1: Tormod Gjelland: Det er veldig positivt at man kan sende inn 
spørsmål anonymt over telefon. Det gjør det også enklere for de som ser 
samfundsmøtet på stream å være mer aktive og kan stille spørsmål til 
møtet hjemmefra. 

 

14.Møtet er hevet 20:10 
 

 
 


