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Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt
Kl. 18.03

2. Godkjenning av dagsorden
Ingen innvendinger, godkjent ved akklamasjon

3. Styret informerer
Styret informerer om vedtak V01, 2022
“Vedtak V01 2022. “Styret har vedtatt å idømme medlem nummer 1428611723
utestengelse fra Studentersamfundets område og virke, samt inndragelse av
medlemskort, til og med 15.08.2022. Straffens utmåling innebærer utestengelse i
tretten -13- uker i ordinær åpningstid for inneværende semester, i tillegg til femten
-15- uker utenfor ordinær åpningstid. I tillegg til dette kan ikke medlemmet ta frivillige
verv på Studentersamfundet til og med 01.01.2023, dette innebærer ett -1- år. Dette
for å ha slått en annen frivillig på interne områder. Dommen er gjeldende fra 24.
januar 2022”

4. Presentasjon og votering over nybyggvedtak v. Finansstyret
Agnete Djupvik fra nybyggkomiteen og Dag Herrem fra finansstyret presenterer
vedtaket:
“Samfundsmøtet godkjenner byggestart for et nybygg på Fengselstomta med en
samlet kostnadsramme på 245 mill. Samfundsmøtet godkjenner at Finansstyret kan
ta opp pantelån inntil 100 mill for mellomfinansiering for tilskudd fra NTNU, SiT og
Velferdstinget, og at Samfundets byggherregaranti kan sikres med pant i Samfundets
faste eiendommer med inntil 35 mill.”
4.1 Rådet v/ Petter: legger frem rådets vedtak i saken:
«Rådet har hatt ny gjennomgang av byggesaken. Saken var først oppe som sak
41/21, men grunnet økning av budsjettrammen blir saken behandlet på nytt i
Finansstyret, Rådet, og Storsalen. Rådet har hatt nok et møte med relevante
konsulenter og representanter fra Finansstyret, samt egen samtale med
Finansstyrets leder vedrørende finansiering. Etter Rådets oppfatning er det gjort et
nytt grundig arbeid etter at kostnadsbildet måtte oppjusteres. Det nye budsjettet er
basert på faktiske priser i motsetning til det forrige som var basert på erfaringspriser.

Både kostnadssiden og finansiering ansees som godt gjennomarbeidet. Rådet
anbefaler Storsalen å godkjenne budsjettet for nybygg på Fengselstomta med en
ramme på 245 mill NOK.»
ITK forklarer hvordan digital avstemming fungerer. Det trengs 100 stemmer for for at
vedtaket skal bli vedtatt og det må minst være to tredjedeler av de avgitte stemmene
for.
Stemmer:
For

250

91,6%

Mot

18

6,6%

Blank

5

1,8%

Sum

273

100%

Vedtaket ble vedtatt med 250 stemmer for

5. Politisk femminutt
Ingen ytringer

6. Innledning ved Margrethe Løøv
7. Innledning ved Bjarke Jørgensen
8. Innledning ved Nelly Kristin Alapnes
9. Kunstnerisk innslag ved Snaustrinda
10. Pause
11. Sofaprat med spørsmål fra salen
11.1 Mikkel Angelo: hvordan vet man hva man selv er, eller hva som kommer fra seg
selv
11.2 Astrid Midtun: finnes det noen etikktrender, noe om hvordan man skal behandle
andre i nyreligiøsitet?
11.3 Eirik Sande: hvordan håndterer dere interne motstridelser?
11.4 Kristina Aas: synes dere det er for lite spiritualitet i Norge i dag? Hadde vi hatt
det bedre om det var mer spiritualisme?
11.5: Lars Ingar: er det mulig å plukke å mikse fra forskjellige urbefolkninger når det
kan ha kulturell signifikanse for dem?

12. Valg til Rådet
Styret har innstilt:
- Miriam Nesbø
- Jan Henrik Jahren
- Tale Bærland

12.1 Valg av stilling 1 til rådet
Styret har innstilt Miriam Nesbø
Sveinung Vaskinn stiller imot, presenterer seg selv.
Miriam presenterer seg
12.1.1 Medlem: Er forvirret. Har Sveinung fått mulighet til å presentere sine
bekymringer tidligere, og vil han stille imot om han ikke blir valgt denne runden?
Stemmer:

miriam

53

52%

Sveinung

43

42,2%

Blank

6

5.9%

Sum

102

100%

Miriam Nesbø blir valgt inn til 2 nye år i Rådet.

12.2 Valg av stilling 2 til rådet
Styret har innstilt Jan Henrik Jahren
Sveinung Vaskinn stiller imot
Jan Henrik presenterer seg
Ingen spørsmål
Stemmer:

Sveinung

48

48,5%

Jan Henrik

45

45,5%

Blank

6

6,1%

Sum

99

100%

Ingen alminnelig flertall, utsatt til neste uke

12.3 Valg av stilling 3 til rådet
Styret har innstilt Tale Bærland
Sveinung Vaskinn stiller imot
Tale presenterer seg selv
Ingen spørsmål.

Stemmer:

Tale

33

35,9%

Sveinung

53

57,6%

Blank

6

6,5%

Sum

92

100%

Sveinung blir valgt inn til 2 nye år i Rådet.

13. Budsjettforslag v. Finansstyret
Leder av Finansstyret, Dag Herrem, presenterer budsjettet for 2022. Storsalen skal
votere over om budsjettet skal godkjennes. Rådet anbefaler Storsalen å godkjenne
budsjettet.
Stemmer:
For

91

96,8%

Mot

1

1,1%

Blank

2

2,1%

Sum

94

100%

Budsjettet for 2022 blir godkjent av Storsalen

14. Eventuelt
Ingen ytringer

15. Kritikk av møtet
15.1 Tormod Gjestland: Dårlig at det kommer oppfordringer om hvem man burde
stemme på
15.2 Ludvig: Det har ikke blitt publisert noe om festmøtet neste uke
15.3 Eirik Sande: kritikk til at ølsalget stengte tidlig, og at det var plastglass

16. Møtet er hevet
kl 21.05

