
Samfundsmøte
Selvtillit

24. april 2021

Dagsorden
1. Møtet er satt 18:10

2. Styreprotokoll

Styret har følgende vedtak å melde fra uka som har
vært:
Styret har vedtatt å idømme medlem nummer 1274615322 utestengelse fra
Studentersamfundets område og virke, samt inndragelse av medlemskort og ID-kort
i nitten -19- uker, til og med 31.08.2021. Straffens utmåling innebærer utestengelse i
tre -3- uker i ordinær åpningstid. Dommen er gjeldende fra 20. april 2021.  Dette for
å ha revet en kortleser av veggen slik at den ble ødelagt på internområdene natt til
17. april 2021. Medlemmet idømmes i tillegg erstatningsansvar på kr 5000 for nevnte
kortleser. Medlemmet vil bli kontaktet av daglig leder ved Studentersamfundet i
Trondhjem om erstatningskravet. Erstatningskravet skal betales 30 dager etter
mottatt betalingskrav.

3. Åpen talerstol

Ingen ytringer

4. Godkjenning av nytt styre ved Studentersamfundet i
Trondheim

Storsalen godkjenner styret

Leder: Fredrik Akre

Nestleder: Hilde Dørum Haug

Huskoordinator: Ane Hofsli

Temaansvarlig: Sunniva Skurtveit



Debattansvarlig: Mathilde Breda Enkerud

Kommunikasjonsansvarlig: Julie Kristin Rustad

PR-koordinator: Edgar Aksel Tandberg

Arrangementansvarlig: Johanne Bogen

Økonomiansvarlig: Ola Mæle

5. Innledning ved Guro Øiestad

6. Innledning ved Jon Anders Lied

7. Kunstnerisk innslag ved Strindens Promenade Orchester

8. Pause 18:56 - 19:06

9. Sofaprat med spørsmål fra salen

9.1 Daria Barjaktarevic: vet dere noe om utviklingen av selvtilliten vår de
siste årene?

9.2 Liv Marie Rønhovde: hva kan man gjøre for å bygge selvtillit hos
andre?

9.3 Endre Aasen: har sosial ulikhet noe å si når det kommer til utvikling
av selvtillit?

9.4 Jakob Wulff Wold: kunne man brukt metakognitiv terapi og
meditasjon som fag i skolen og hva tenker dere om meditasjon generelt?

9.5 Sone August Kleven Nøkland: hva er deres forståelse av overmot?

9.6 Viktor Moulin: er det en god idé å stille høye forventninger til unge,
når dette kan forveksles med krav?



9.7 Marius Sunde: tenker dere at vi dyrker karakterer som ikke
nødvendigvis er så gode for selvfølelsen vår (eksempelvis disse fra
Exit)?

10.Eventuelt

10.1 Tormod Gjestland: oppfordrer alle til å møte opp i penklær på
tirsdag.

11. Kritikk av møtet

11.1 Martine Lysebo: fremmer en stor takk og applaus til det sittende
styret.

12.Møtet er hevet 20.07


