Festmøte
13. november 2021
Ringenes Herre
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt
2. Stars and Stribes ved Strindens Promenade
Orchester
3. Godkjenning av dagsorden
Godkjent ved akklamasjon, ingen innvendinger

4. Styret informerer
Informerer på vegne av De Sorte Faars Ridder Skab at det 21. ridderskapsmøtet vil
bli avholdt den 6. mai 2022.

5. Festlig femminutt
5.1 Julie Rustad: informerer om at alle får en pin første gang de snakker på
talerstolen.

6. Innledning ved Nils Ivar Agøy
7. Innledning ved Anette Lauen Borg
8. Innledning ved Christer Bakke Andresen
9. Kunstnerisk innslag ved Studentersamfundets Symfoniorkester
10. Pause
11. Sofaprat med spørsmål fra salen
11.1 Jørgen Sollie: føler dere at nye utgivelser i ringenes herre universet er bedre
eller verre for det Tolkien skapte?
11.2 Bor De Kock: er det rom for å lage nye forsøk på filmatisering av de tre
opprinnelige bøkene? Og hvis ja, hvordan ville deres ideelle sett ut.
11.3 Isak Bjugn: hva synes dere om Tolkiens deus ex machina med kjempeørnene
som løser flere vanskelige situasjoner.
11.4 Jens Ølberg: Hva er Tom Bombardil?

11.5 Erik Sunnanå Kleppan: Hvordan klarer man som oversetter å bevare magien og
gnisten av det Tolkien skapte samtidig som det fungerer på flere språk?
11.6 Håkon Eide: hvilke bøker bør man lese fra universet etter at man har lest
ringenes herre, hobbbiten og Symarillion?

12. Allsang “Nu Klinger”
13. Eventuelt
13.1 Daria: informerer om politisk nachpiel
13.2 Ludvig: Hadde det vært mulig å Informere om arrangementet tidligere på
samfundet.no?
13.2.1 Edgar: Tar det til etteretning
13.3 Sindre: Vi burde ha temafest innflyttningsfest neste semester

14. Kritikk av møtet
14.1 Medlem: Tolkien burde vært her
14.2 Eirik: På youtube lå det ute “onsdagsdebatt: ringenes herre”. I tillegg burde det
vært saltstenger på bordene.
14.3 Inge: Det var for mange fine folk i fine kostymer

15. Møtet er hevet

