
Samfundsmøte
For sent å snu
27. februar 2021

Bestlutningsprotokoll
1. Møtet er satt 18.03

2. Styreprotokoll

“Styret vedtar at Emilie Øvsthus kan få innvilget medlemsrett ved
Studentersamfundet i Trondhjem. Søknaden hennes er sendt inn
på vegne av UKA. Vedtaket ble gjort på bakgrunn av innstilling
frå GRIF og at UKA har fremmet at hennes medlemskap i
gjengen vil være avgjørende for driften i de kommende
semestre.”

3. Åpen talerstol

3.1 Eirik Sande: Fotball-VM skal arrangeres i Qatar i desember 2022. I
byggeprosessen av nye arenaer har over 6000 arbeidsinnvandrere dødd
på grunn av svært dårlige forhold. Dersom vi skulle holdt ett minutts
stillhet for alle disse måtte vi vært stille i 72 fotballkamper. Det er fortsatt
en litt utfordrende holdning til homofili i fotballmiljøet rundt om i verden,
og Qatar er det ulovlig å være homofil. Dette er ikke noe vi kan støtte.
Jeg oppfordrer derfor Norge til å boikotte fotball-VM i Qatar 2022, og
håper sittende og påtroppende styret kan tenke på hvorvidt dette er noe
dere vil skrive et resolusjonsforslag om.

4. Innledning ved Borgar Aamaas

Grunnet teknisk feil holder Heidi Rapp Nilsen sin innledning først.

5. Innledning ved Heidi Rapp Nilsen

Her holder Borgar Aamaas sin innledning.

6. Innledning ved Marius Korsnes

7. Kunstnerisk innslag ved Pirum

8. Pause 19.00-19.11



9. Sofaprat med spørsmål fra salen

9.1 Johanne Paaske: Er det mulig å løse klimaproblemene og å
forhindre biologisk mangfold samtidig?

9.2 Magnus Runnerstrøm: Er det håp om å lykkes med å løse
klimakrisen når vi har et så utrolig stort fokus på økonomisk vekst?

9.3 Mathilde Eiksund: Kan dere si noe om hvilke tiltak som er mest
effektive for å se en dyp endring. Hvordan skal du gjennomføres? Hvem
skal gjennomføre de?

9.4 Frida Jerve: Hvis du hadde vært politiker, hvilke tiltak ville du innført
for å se en umiddelbar virkning?

9.5 Nanna Helland Berger: Hvordan kan vi finne en middelvei for å
opprettholde regelverk som sikrer en trygg byggebransje samtidig som
vi kan gjennomføre prosjekter og endringer? Det er ofte at gode planer
blir stanset på grunn av litt for strenge regelverk.

10.Presentasjon og diskusjon rundt lovforslag

Styret ønsker å fremme et lovforslag om endring av loven om hvem som
kan være medlem på Studentersamfundet. Det skal i dag presenteres et
utkast til lovendring, også skal det åpnes for diskusjon. Videre skal
Styret revidere ordlyden på mandag, presentere lovendringen i klartekst
på neste Samfundsmøte også skal Storsalen votere over forslaget om to
(2) uker.

Nina Salvesen presenterer dagens lover og hvilke endringer Styret
ønsker å gjøre.



10.1 Jonas Strøm Scheie: Jeg er for medlemsrett for alle fagskoler, men
jeg mener at måten Styret ønsker å gjøre det på er feil. Jeg synes en
bedre løsning er å anerkjenne studenter i NOKUT nivå 5 som studenter
med medlemsrett på Samfundet istedenfor å følge Sit sine
samarbeidspartnere.

10.2 Simen Oftedal: Jeg kommer fra Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og
Trondheim. Vi vil takke Styret for å ta opp dette og si at vi stiller oss bak
Styrets forslag til lovendring. I 2018 ble det fattet et vedtak nasjonalt som
sier at Fagskoler gikk over til høyere utdanning. Det finnes ikke lenger
noe som heter fagskoleelever, det heter fra 2019 fagskolestudenter. De
er studenter og betaler semesteravgift. Gjennom denne
semesteravgiften hjelper de til å finansiere Studentersamfundets
nybygg. Jeg vil bare nevne til han som snakket før meg at det i dag er
slik at dersom fagskolene ønsker å bli samarbeidspartner med Sit, må
Sit akseptere dette og starte samarbeid. Viljen er der, det er opp til
fagskolene om de ønsker å samarbeide med Sit.

11. Eventuelt

11. 1 Ragnhild Skoglund: Jeg skal komme med to stjerner og ett ønske.
Veldig kult møte. Det er veldig flott å være medlem på
Studentersamfundet. I kveld har jeg spist kake av papptallerken, drukket
kaffe av et pappkrus og vann av et plastglass. Jeg vil anmode de
ledende gjenger til å tenke over dette og gjøre enkle tiltak for å redusere
avfall.

11.2 Bent Heier: Jeg vil bare minne alle om å holde meteren.

12.Kritikk av møtet

13.Møtet er hevet 20.16


