Samfundsmøte
26. Januar 2022
Valg av UKEsjef 2023
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt - Kl. 18:07
Antall tilstede: 165

2. godkjenning av dagsorden
Ingen innvendinger, godkjent ved akklamasjon

3. Styret informerer
Intet å melde

4. Politisk femminutt
Ingen ytringer

5. Innledning ved Max Meinich
Max Meinich forteller om hvordan han opplevde å være UKEsjef.

6. Presentasjon av kandidatene
Egil Swan Heistad holder sin åpningsappell
Kari Johanne Sørensen Bøckmann holder sin åpningsappell
Kristoffer Meggelæ Pedersaen holder sin åpningsappell
Hermine Alfsen holder sin åpningsapell

7. Utspørring av kandidatene
Styret foreslår taletid på 30 sekunder for spørsmålsstillere, og 60 sekunder
svartid for kandidatene. Videre foreslår Styret å sette strek etter 30 spørsmål.
Godkjent uten innvendinger
Ja/nei-spørsmål ved Sunniva Skurtveit:
-

UKA har vokst mye de siste UKEne. Blir UKA-23 større enn UKA-21?
Vil du ha færre tradisjoner i UKA?
Mener du at UKA er for profesjonelt ?

-

Skal UKA-23 være i Trondheim Spektrum ?
Som UKEsjef må du forsvare alle avgjørelser som tas. Ville du lagt ned
veto i en sak der du var uenig med UKEstyret?
Stoler du på magefølelsen din?

7.1 Max Meinich: Hvorfor er UKA viktig?
7.2 Martin Næss: Fortell om en god leder du har hatt
7.3 Olav Ødegård: Hva er visjonen din for UKA-23?
7.4 Agnete Djupvik: UKA-23 har en litt usikker fremtid på grunn av nybygg.
Hvordan vil du stille med inspirasjon gitt denne usikkerheten?
7.5 Annika Taule: Hvordan skal UKA finne sin plass blant de andre
arrangørene i Trondheim?
7.6 Alba Arnesen: Hvorfor burde kunstneriske få en plass blant de andre
festivalarrangørene i Trondheim?
7.7 Maren Mood: Skal UKE bli større?
7.8 Astrid Hilling: Hvordan vil du sikre at frivillige blir ivaretatt og får et givende
verv?
7.9 Katja Brødholt: Hvor økonomisk tilgjengelig skal UKA være?
7.10 Åse Håtveit: Hvilke typer mennesker vil dere ha rundt dere i UKEstyret?
7.11 Guro Larsen: Vi hiver janteloven ut av vinduet, hva er dere gode på?
7.12 Truls Petter Tofting: Har dere et drømmearrangement der de
kunstneriske viser seg frem?

8. Pause
Fra 19:32 til kl 19:43

9. Utspørring av kandidatene
9.1 Live Mork: Hva vil dere gjøre for å passe på de rundt dere i UKA?
9.2 Ellinor Benedikte Anjali Lindstrøm: Hva er unikt for studenter under UKA?
Hva vil du trekke frem litt ekstra nå som du har muligheten?
9.3 Sigrid Legernes Teigen: Hva var det kjipeste arrangementet under
UKA-21? Hvilke justeringer ville du gjort?
9.4 Magnus Rønnevyg:
Benker Jens Ølberg
9.5 Jens Ølberg: Ønsker å delta i utspørringen og valget

Pause for omrigg
Fra 20:00 til 20:08
9.6 Nikolay Elven: Benker Bor de Kock
9.7 Bor de Kock: selv om å stille til UKEsjef hadde vært veldig gøy, har jeg
desverre som student som nærmer seg slutten av studietiden ikke tiden å
sette av man burde ha som UKEsjef. Jeg velger derfor å ikke delta i
utspørringen og valget.
9.8 Fridtjof Bugge: Hvordan skal dere sørge for at verv er innholdsrike og
tilfredsstillende for frivillige?
9.9 Alexander Orvik: Har dere lagt merke til noe konkret med UKA som er bra,
dårlig, burde forbedres?
a) Jens Ølberg trekker seg fra valget
9.10 Sebastian Småland: Hvordan kan man skape identitet for de i sin egen
gjeng i UKA, men samtidig ikke for langt unna de andre?
9.11 Bor de Kock: Equinor/Reitan er kontroversielt. Hvor langt vil dere gå for å
tjene penger til samfundet?
9.12 Mathias Rødland: Hvordan vil dere spre UKE-følelsen til andre skoler
enn NTNU? Hva er stjernetegnet deres?
9.13 Aurora sauar: Kunne du holdt en tale til UKEfunkene, hvis du hadde stått
der som UKEsjef 25. September og Norge ikke hadde åpnet opp igjen?
9.14 Annika Taule: Hva skulle du ønske at storsalen visste om dere, som ikke
har kommet frem hittil?
9.15 Kim Tran: Hva er viktig for å beholde et godt samarbeid med samfundet
når nybygg rokker ved organisasjonen og gjengstruktur?
9.16 Even Berthelsen: Hvilke prosjekter vil du sette igang til UKA-23?

10. Avslutningsappeller
Kandidatene holder sine avslutningsappeller i motsatt rekkefølge
av det de holdt i presentasjonen sin før utspørringen.

11. Avstemning
Det gjennomføres digital votering. Thea fra ITK forklarer hvordan dette gjennomføres.
For å vinne må én av kandidatene ha over 50% av stemmene. Voteringen er åpen fra
21:03 - 21:18

12. Pause
Fra 21:03 il kl 21:20

13. Kunstnerisk innslag ved Forfatterkollegiet
14. Resultat av avstemning

Navn

Antall stemmer

Prosent

Kari Johanne Sørensen Bøckman

234

33.2

Kristoffer Meggelæ Pedersen

201

28.5

Hermine Alfsen

171

24.3

Egil Swan Heistad

68

9.6

Blank

31

4.4

Sum

705

100%

Da ingen av kandidatene har fått flere enn 50% av de avgitte stemmene går vi videre
til ny utspørring med Kristoffer Meggelæ Pedersen og Kari Johanne Sørensen
Bøckman.

15. Ekstra valgrunde - utspørring
Styret foreslår fortsatt at taletid blir 30 sekunder for spørsmålsstillere, og 1 min for
kandidatene. Det blir også foreslått å sette strek etter 15 spørsmål. Max Meinich
synes dette er for få og ønsker seg et antall mellom 10 og 20 spørsmål. Styret
foreslår å sette strek etter 15 spørsmål.
Forslaget godkjennes uten videre innvendinger.

15.1 Live Mork: Hva forventer du av en UKEsjef?
15.2 Frida Jerve: Hva er deres drømmeartist for Dødens dal, og Knaus?
15.3 Guro Prestegårdshus: Hvordan ville vennene deres beskrevet dere?
15.4 Fra, fra strindens: What would you do to include all students in the
“UKE-følelse”, not only students that know Norwegian?
15.5 Inge Slettan Ulvund: Fortell om deres beste fyllaopplevelse fra UKA
15.6 Jonas Scheie: Hvilken gjeng/virksomhet ville du lagt ned? Hva ville du
opprettet?
15.7 Herman Amundsgård: Hva er din beste og din verste egenskap?
15.8 Åsmund Stemland: Reflekter rundt å ta den vanskelige samtalen, hvis
noen opplever noe ubehagelig relatert til UKA

15.9 Herman Falchener: Hvordan ville du håndtert en sak hvor en i en
lederstilling viser seg å være uegnet til stillingen?
15.10 Daria Barjaktarevic: Hva kan Samfundet gjøre annerledes i forholdet
deres til UKA?
15.11 Guro Larsen: Hvordan stiller dere dere til å kutte prosjekter? Hvordan
ville dere gått fram?
15.12: Maren Mood: Hvordan ville dere forklart i en telefon hjem til familien,
ansvaret og rollen man har som UKEsjef?
15.13 Max Meinich: Hvordan vil dere gjøre UKA mer leken og lystig?
15.14 Alexander Orvik: Hva kan man gjøre for å legge føringen forbi neste
festival? Langt fram i tid?
15.15 Margrete Dal: Hva må tas i betraktning når artister bookes til UKA?

16. Ekstra valgrunde - avstemning
Det gjennomføres enda en runde med digital votering. For å vinne må én av
kandidatene fortsatt ha over 50% av stemmene. Det er åpent for votering fra
22:19-22:34.

17. Ekstra valgrunde - resultat av avstemning

Navn

Antall stemmer

Prosent

Kari Johanne Sørensen Bøckman

380

54.3

Kristoffer Meggelæ Pedersen

280

40.0

Blank

40

5.7

Sum

700

100

Kari Johanne Sørensen Bøckman er valgt til ny UKEsjef!

18. Allsang «Nu Klinger»
Forsanger er Martin Søderblom fra Pirum

19. Eventuelt
19.1 Max Meinich:
Gratulerer så mye Kari! Takk til alle som stilte, dere gjorde en formidabel
innsats. Max gir Kari 2 ting; Jubileumsboken til UKA-17 og erfaringsskrivet
hans som UKEsjef
19.2 Sunniva Skurtveit:
Gratulerer fra samfundetstyret!

19.3 Håkon Broch:
Gratulerer fra PR-styret og grafikken!
19.4 Astrid Hilling fra velferdstinget:
Gratulerer til Kari og storsalen! Takk til alle som stilte til valg. Det er valg av
vara til Studenttinget, frist er imorgen kl12:00. Gå inn på studenttinget.no
19.5 Jens Ølberg
Propheten gratulerer og gleder seg til samarbeidet. Våpenskjoldet er på vei.
19.6 Åse Håtveit
Kjære Kari, gratulerer fra oss i ISFiT-styret! Vi gleder oss til å se hva du får til.
19.7 UKEstyret-21 ved Live Mork og Annika Taule:
Gratulerer så masse! vi er her for dere alltid, Takk til alle andre som stilte idag.
Utviklingen din har vært helt ekstrem siden du ble tatt opp høsten 2020!
Erfaringsskrivene våre er på vei.
19.8 Nestledere i UKA-21 ved Sander Eide:
Gratulerer Kari! Og alle som har vært på scenen. Vi er mange som backer
deg. Dette blir utrolig bra!
19.9 Finansstyret ved Ingvil Wie:
Gratulerer så mye
19.10 Hermin Alfsen:
Gratulerer! UKA-23 er i gode hender
19.11 Arenastyret UKA-21 ved Håkon Korsvold:
Vi har full tillit til at dette blir fantastisk! Husk de 6 p-ene (proper planning
prevents piss poor performance)
19.12 Klubbstyret ved Anna Guttormsdottir Sejersted Bødtker og Bendik
Barlinn Kjelstad:
Gratulerer på vegne av Klubbstyret
19.13 Olav Ødegård:
Gratulerer fra oss i SIT og FFK!
19.14 Åsmund Stemland:
Gratulerer på vegne av studentmediene
19.15 Aurora Sauar med styret i vertskapet dødens dal:
Vi gleder oss til fortsettelsen, vi er glade i deg og stolte!
19.16 Egil Swan Heistad:
Gratulerer fra FG, den beste kandidaten vant

19.17 Pirumitt Lavran:
Gratulerer fra oss!
Pirum Kidnappet den nyvalgte UKEsjefen.
19.18 Petter Hjørungnes Jacobsen:
Gratulerer fra Rådet
19.19 Astrid Sofie Festøy:
Gratulerer, takk til Petter for vasking av bord
19.20 Petter Hjørungnes Jacobsen:
Tusen takk
Petter vasker av talerstolen

20. Kritikk av møtet
Intet å melde

21. Møtet er hevet
Møteleder takker de som skal takkes
Møtet er hevet kl 23:07

