
Samfundsmøte
18. September 2021

Hvite menn har skyld i alt
Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt
kl 18.16

2. Godkjenning av dagsorden
Godkjennes ved akklamasjon

3. Styret informerer

4. Politisk femminutt
Ingen ytringer

5. Innledning ved Leif Edward Ottesen Kennair

6. Innledning ved Abdirahman Hassan

7. Innledning ved Christian Jessen

8. Innledning ved Nicolaj Møller Jensen

9. Kunstnerisk innslag ved Pirum

10.Pause

11. Sofaprat med spørsmål fra salen
11.1 Sunniva Skurtveit: Hvordan kan man snu privilegiet når man selv er i en
historisk priviligert posisjon?

11.2 Rikke Sjøhelle: Hvilket ansvar har menn selv for å snu de negative
tingene som kommer med å være mann, og hvordan kan kvinner bidra?

11.3 Ottar birkeland: Hva tenker dere om safe spaces?

11.4 Lars-Martin: Hvordan stiller paneldeltakerne seg til begrepet patriarkatet?

12.Nybyggvotering



Nybyggkomiteleder Agnete Djupvik presenterer nybyggprosjektets
prosess og finansstyreleder Dag herrem presenterer økonomien til
prosjektet.

Rådet ved Sveinung anbefaler storsalen å godkjenne vedtaket

Spørsmål fra salen/Zoom

12.1 Øyvind Bentås: Hva er marginen? Hvor mye skal til for at det blir
for dyrt? Når får storsalen vite det?

12.1.1 Dag: Det er ikke sikkert den holder. Men vi vil ikke gi for
mye heller. Over 150 mill på entreprisen og det vil da gå tilbake
til storsalen

12.1.2 Øyvind: Hva skjer da? hva gjør FS?

12.1.3 Dag: Varsler samfundsmøtet med en gang

12.2 Arne Sund: Veldig for vedtaket. men det er stort og fortjener
spørsmål. Er ikke første gang samf bygger ut. Har nesten doblet og økt
med 50% entreprisen etter anslag de siste to utbyggingene.

12.2.1 Dag: Kan ikke gi garanti. ikke hyggelig å melde om
sprekk i budsjettet. Har lært mye, og det har ikke vært noen
prosjekter som har sprukket siden det. Kunne ha spart penger,
men har prioritert mindre risiko med totalentreprise.

12.2.2 Arne: I år skulle FS bruke 4 mill på å flytte
fjernvarmeledning. det viste seg å koste 5.9 istedenfor.

12.2.3 Dag: Vanskelig å vite hva som skjer når vi graver i
bakken. Der var det også delt entreprise. Måtte vente på å få
hugge noen trær.

storsalen samtykker til en taletid på 2 minutter

12.3 Nina salvesen: Vil kommentere på det Arne sier. Selv om
fjernvarmeprosjektet fikk 50% økning i kostnader betyr det ikke at hele
prosjektet vil det. Vil si at Sit burde gi mer. SIO ga masse til et nytt
studenthus i Oslo. Kan nok presse mer på Sit om vi går på en smell.

  ITK forklarer hvordan digital votering vil foregå

Vedtaksforslag:

“Samfundsmøtet godkjenner byggestart for et nybygg på Fengselstomta med
en samlet kostnadsramme på 200 mill.”

Voteringen er åpen til 20.44

Melder om en feil i vedtaksforslaget. Rådet mener at meningen bak vedtaket
fortsatt er klar og godkjenner at voteringen er gyldig.



For 309 (95.7%)

Mot 8 (2.5%)

Blankt 6 (1.9%)

Sum 323

Storsalen godkjenner vedtaksforslaget

13.Eventuelt
13.1 Sveinung: Dette var gøy. Rådet gir skryt til FS, de har jobbet veldig bra.

13.2 Propheten: Opplesning av Propheten

13.3 Gabriel: Ledet nybygg for mange år siden. Vil takke mange folk som har
gjort dette mulig

13.4 Agnete: Dritfett at det gikk gjennom. Nå begynner jobben. Nå vil nybygg
bli veldig fysisk og synlig. Fantastisk milepæl.

13.5 Magnus: Har mye studentforeninger i trondheim. Kanskje på tide å se på
hvem flere som skal inviteres inn.

14.Kritikk av møtet
14.1 Simen: plastglass er dumt

14.2 Tale: Dumt at ølsalget stengte en halvtime før møtet

14.3 Øyvind: Synes det var dårlig planlagt av LK. Samfundets medlemmer
fortjener et samfundsmøte selv om det er noe som skjer etterpå.

13.4 Eirik: Møtet er viktig. LK burde vist mer fleksibilitet. Også dumt å stenge
baren før møtet var ferdig.

15.Møtet er hevet
kl 21.06


