
Samfundsmøte
Sikkerhetsrådet
6. mars 2021
Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt 18.05

2. Styreprotokoll

Styret har ikke noe å melde fra uken som har vært.

3. Åpen talerstol

Ingen ytringer

4. Innledning ved Mona Juul

5. Innledning ved Tove Gravdal

6. Kunstnerisk innslag ved Snaustrinda Spelemannslag

7. Pause 18.50-18.55

8. Sofaprat med spørsmål fra salen

9. Presentasjon av lovforslag ved Styret

Styret presentere et forslag om endring av paragraf 2.1 og 2.3.

Dagens lover lyder:

§ 2 Medlemmer
1. Rett til å være medlemmer har de som er over 18 år, og som:

(a) er eller har vært studenter eller lærere ved en opplæringsinstitusjon på
universitets- eller høgskolenivå som ligger i Trondheimsområdet, og der skolen
baserer seg på heltidsstudenter.

(b) Har vært studenter ved en opplæringsinstitusjon på universitets- eller
høgskolenivå og som nå er bosatt i Trondheims-området.

2. Med samtykke fra Styret kan andre personer med høyere utdanning bli medlemmer av
Studentersamfundet, selv om de ikke oppfyller kravene under pkt. 1.

3. Studentersamfundet fatter vedtak om hvilke opplæringsinstitusjoner på universitets- eller
høgskolenivå i Trondheimsområdet som gir rett til medlemskap. Styret plikter å ajourføre en
oversikt over disse.



Styret foreslår at loven endres til:
§ 2 Medlemmer

1. Rett til å være medlemmer har de som er over 18 år, og som:

a. Er eller har vært studenter eller lærerer ved en utdanningsinstitusjon i
Trondheimsområdet som baserer seg på heltidsstudier, samt er tilknyttet
Studentsamskipnaden.

b. Er eller har vært studenter ved en utdanningsinstitusjon som baserer seg på
heltidsstudier tilknyttet en studentsamskipnad, og som nå er bosatt i
Trondheimsområdet.

c. Er, eller har vært, studenter ved en tilsvarende utdanningsinstitusjon utenfor
Norge, som nå er bosatt i Trondheimsområdet.

Samt endring av punkt 3 til:

3. Studentersamfundet fatte vedtak om hvilke andre utdanningsinstitusjoner som gir
rett til medlemskap. Styret plikter å ajourføre en oversikt over disse.

Lovendringen skal voteres over neste samfundsmøte, lørdag 13. mars. Det blir lagt opp til
diskusjon før votering

10. Eventuelt

10.1 Fredrik Akre:

Tusen takk til Mona, Tove og Jakob for en spennende samtale. Jeg ble valgt som ny leder av
Samfundet forrige uke, og skal derfor ta opp et nytt styre. Er du interessert i dette kan du
gjerne ta kontakt for en uforpliktende samtale, sjekk ut mer info om vervene og opptaket på
samf.no

10.2 Jonas Scheie

Jeg lurer på hva Styret og MG skal gjøre for at fagskolene skal bli medlem av
Studentsamskipnaden, slik at de kan bli medlemmer her på huset uten at storsalen trenger å
fatte vedtak hele tiden.

10.3 Jens Erlend Ølberg

Jeg vil bringe Propheten tilbake, ønsker herved å melde mitt kandidatur som redaktør av
Propheten

10.4 Ole Sivert Aarhaug

Slik som Lasarus, ønsker jeg at Prophetens kal gjenoppstå fra de døde. Jeg vil derfor melde
mitt kandidatur som redaktør av Propheten.



10.5 Magnus J. Genthoft og Viljar Grunnerud

Vi ønsker også å melde våre kandidatur som redaktører av Propheten.

10.6 Åse Håtveit:

I want to announce my candidacy for president for ISFiT 2023 with the theme polarisation. If
someone wants to talk about the theme or ISFiT in general I would be happy to discuss it
with you.

11. Kritikk av møtet

12. Møtet er hevet 19.56


