Samfundsmøte
Miljøvennlig mat
13. mars 2021

Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt 18:05
2. Styreprotokoll
“Styret vedtar at Nikolai Nilsen, som er student ved Trondheim
Fagskole, kan få innvilget medlemsrett ved Studentersamfundet i
Trondhjem etter at han sendte inn en søknad til styret med ønske
om å bli medlem.”
3. Åpen talerstol
Ingen ytringer.
4. Innledning ved Hanne Mork Hamre
5. Innledning ved Bob van Oort
6. Innledning ved Jakob Irgens Blakstad
7. Kunstnerisk innslag ved Candiss
8. Pause 18:52 - 19:04
9. Sofaprat med spørsmål fra salen
9.1 Fredrik Akre
Hvorfor skal jeg velge økologisk?

9.2 Anonymt
Hvordan viltkjøtt, tradisjonell jakt, i bærekraftsammenheng?

9.3 Magnus Fure Runnerstrøm
Hvordan skal man brødfø verdens populasjon om maten skal produseres “mindre
effektivt” eller økologisk?

9.4 Harald Brevik
Vet vi hvor flinke Norge er på miljøvennlig mat sammenliknet med andre land og er
det noen andre land vi kan lære av?

9.5 Andrea Stallvik
Hvilken rolle vil GMO spille i fremtidens matproduksjon, og vil det kunne gjøre den
mer bærekraftig?

9.6 Solrun Skiple Fjær
Hvis du kunne innført ett konkret politisk tiltak, hva ville det vært?

10. Behandling av lovforslag § 2.3
Styret presenterer lovendringsforslaget.
Dagens lover lyder:
Studentersamfundet fatter vedtak om hvilke opplæringsinstitusjoner på universitetseller høyskolenivå i Trondheimsområdet som gir rett til medlemskap. Styret plikter å
ajourføre en oversikt over disse.
Styret foreslår at loven endres til:
Studentersamfundet fatter vedtak om hvilke andre utdanningsinstitusjoner som gir
rett til medlemskap. Styret plikter å ajourføre en oversikt over disse.

10.1 Rådet ved Sveinung Heide Vaskinn
Rådet finner ingen formelle feil ved lovendringsforslaget

10.2 Øyvind Bentås
Støtter lovendringsforslaget

10.3 Ingvild Høydal
Støtter lovendringsforslaget på vegne av Fotogjengen

10.4 Simen Oftedahl

Støtter lovendringsforslaget på vegne av Velferdstinget

10.5 Nina Salvesen
Korrigerer skrivefeil i lovendringsforslaget

10.6 Bor De Kock
Støtter Fotogjengen og lovendringsforslaget

10.7 Ida Utmo
Støtter lovendringsforslaget og oppfordrer alle til å stemme ved voteringen. Samt å si
ifra til venner at de også må stemme.

ITK, via Magne Halvorsen, forklarer hvordan digital votering gjennomføres for
publikum i Storsalen og på stream.

Her må det være over 100 stemmer for, for at lovendringen skal godkjennes av
Storsalen. Det voteres via digital votering.
Resultat:
For

155

92,3 %

Mot

6

3,6 %

Avholdende (blank)

7

4,2 %

Totalt ble det avgitt 168 stemmer.
Lovendringsforslaget ble med dette godkjent, gratulerer!
Styret plikter å ajourføre en oversikt over disse
11. Behandling av lovforslag § 2.1
Styret presenterer lovendringsforslaget
Dagens lover lyder:
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.

Styret foreslår at loven endres til:
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 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.

Her må det være over 100 stemmer for, for at lovendringen skal godkjennes av
Storsalen. Det voteres via digital votering.
Resultat:
For

135

88,2 %

Mot

13

8,5 %

Avholdende (blank)

5

3,3 %

Totalt ble det avgitt 153 stemmer.
Lovendringsforslaget ble med dette godkjent. Med dette kan vi også gratulere Norsk
Fotofagskole Trondheim som nå har fått medlemsrett ved Studentersamfundet i
Trondhjem. Tidligere hadde ikke denne skolen medlemsrett, men med den nye
lovendringen har de det.

Om kun § 2.3 blir godkjent:
12. Behandling av vedtaksforslag om at både Trondheim Fagskole og Norsk
Fotofagskole Trondheim får medlemsrett

Da både § 2.3 og § 2.1 ble godkjent faller dette punktet bort.

Om både § 2.1 og § 2.3 blir godkjent:
13. Behandling av vedtakforslag om medlemsrett for Trondheim fagskole
Det skal voteres over vedtaket som lyder:
Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 13. mars 2021, vedtar at
Trondheim Fagskole skal få medlemsrett ved Studentersamfundet i Trondhjem.

Her må det være over 100 stemmer for, for at vedtaket skal godkjennes av
Storsalen. Det voteres via digital votering.
Resultat:
For

127

95,5 %

Mot

4

3,0 %

Avholdende (blank)

2

1,5 %

Totalt ble det avgitt 133 stemmer.
Vedtaksforslaget ble med dette godkjent, gratulerer!

14. Behandling av resolusjonsforslag
Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til samfundsmøte 13.03.2021, støtter
boikott av fotball-VM 2022. Etter tildelingen av VM til Qatar er det kommet påstander
om korrupsjon, og under forberedelsene til mesterskapet er det avdekket grove
brudd på menneskerettigheter og elendige arbeids- og leveforhold for de
gjestearbeiderne som bygger VM-anleggene. Samfundet stiller seg bak motstanden
mot Qatar-VM i det norske fotballsupportermiljøet og:
-

oppfordrer Norges Fotballforbund til å boikotte deltakelse i VM og legge press
på andre nasjoner til å gjøre det samme

-

krever at Norges Fotballforbund og Norges Idrettsforbund utarbeider et
verdidokument med forankring i menneskerettighetene, og med dette setter
en klar grense for hvilke brudd som gjør deltakelse i mesterskap uaktuelt.
Forslagstiller: Eirik Sande, medlem 58191353

Her må det være over 100 stemmer for, for at Resolusjonsforslaget skal godkjennes
av Storsalen. Det voteres via digital votering.

Resultat:
For

105

91,3 %

Mot

7

6,1 %

Avholdende (blank)

3

2,6 %

Totalt ble det avgitt 115 stemmer.
Resolusjonsforslaget ble med dette godkjent.
Sande, medlem 58191353
15. Eventuelt
15.1 Bor De Kock
Oppfordrer styret til å bleste resolusjonen på gesimsen.

15.2 Jens Erlend Ølberg
Avholder valg til Propheten via Kahoot. Prophet-redaksjonen godkjennes via valg
gjennom kahoot, der man kunne stemme “Ja” eller “Ja for fanden”. Nyvalgt redaktør
leser så opp et kort utdrag fra Propheten.

15.3 Eirik Sande
Takker alle som stemte for resolusjonsforslaget og oppfordrer alle til å legge mer
press på NFF. Kampen stopper ikke her, og fotball skal ikke kreve menneskeliv igjen.

16. Kritikk av møtet
Ingen ytringer

17. Møtet er hevet 21:03

Referent
Sverre Sørgjerd

Møteleder
Karen Mjør

