Festmøte
5. februar 2022
NUDE
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt
Kl 18.05

2. Stars and Stribes ved Strindens Promenade
Orchester
3. Kunstnerisk innslag ved STØNT
4. Godkjenning av dagsorden
Ingen innvendinger, godkjent ved akklamasjon

5. Styret informerer
Styret informerer om at Samfundet er i kontraktsforhandlinger med entreprenør som
skal bygge nybygg. Informerer videre om at det fortsatt er planlagt byggestart i mars.

6. Festlig femminutt
Ingen ytringer

7. Sofaprat med spørsmål fra salen, med Martin Wangberg, Tommy
Brattskar og Jan Dalchow
7.1 Fredrik Akre: Hva synes dere om medias sensurering av nakenhet?

8. Kunstnerisk innslag ved Candiss
9. Pause
10. Sofaprat med spørsmål fra salen
10.1 Ferdinand Marnburg: hva er deres beste tips for å bli trygg i egen kropp?
10.2 Liv Marie Rønhovde: hva tenker dere om at folk har forskjellige tanker om hva
som er privat/erigent for dem?
10.3 Gustav Tolsrup: kan dere drøfte litt forskjellene mellom nakenhet blant menn og
kvinner. Ser dere forskjeller i f.eks medlemstall i NNF?

10.4 Bent Johansen: har dere noen triks til hva man kan gjøre med pikk og pung når
man er naken for at det ikke skal være ubehagelig?
10.5 Lars Ingar Tutturen: det er mange som synes det er ubehagelig å se en naken
kropp. Hvordan er balansegangen mellom det å la folk få være nakne, men samtidig
legger til rette for de som ikke ønsker å se nakne kropper?
10.6 Frøy Hamstad: har dere noen tips til en halvklein fotograf som må ta bilde av en
penis?
10.7 Martin Dørum v/Liv: Hvordan starter man med naturisme? Hvor finner man
likesinnede folk? Hvis man bare spør noen om de vil henge sammen naken tror jeg
man får noen rare blikk. Har dere noen tips til hvor man starter? Finnes det noe miljø
i Trondheim?
10.8 Johanne Moe: hvordan skal man snakke med barn om dette med nakenhet? Og
spesielt forskjellen mellom naturell og seksuell nakenhet?

11. Kunstnerisk innslag ved Pirum
12. Valg til rådet
12.1 Valg av stilling til rådet
Styret har innstilt Jan Henrik Jahren og Tale Bærland som kandidater
Jan Henrik presenterer seg selv.
Kristaver Birkeland Johansen sier på vegne av Tale at hun ikke ønsker stillingen og
oppfordrer storsalen til å stemme på Jan Henrik.
Ingen som stiller imot kandidatene, og ingen spørsmål.
ITK forklarer hvordan digital votering fungerer.
Stemmer:
Jan Henrik

65

67.7%

Blankt

22

22.9%

Tale

9

9.4%

Sum

96

100%

Jan Henrik blir valgt inn til 2 år i Rådet

13. Allsang: Nu Klinger med Strindens Promenade Orchester
14. Eventuelt
14.1 Edgar Tandberg: En hilsen fra styret til alle nypangene i Lørdagskomiteen.
14.2 Bent Johansen: Epostadressen Naken@samfundet.no finnes nå
14.3 Ludvig Samuelsen Jordet: Gjengir sketch fra UKErevyen med nye vitser.

14.4 Kevin Kristiansen: Informerer om at ISFiT nå har opptak
14.5 Sveinung Vaskinn: Ønsker velkommen til Jan Henrik i rådet, og Takker Snorre
for god deltakelse i rådet.
14.6 Fredrik Akre: Beklager på vegne av styret at det har vært vanskelig å få
informasjon om vedtakene våre. Oppfordrer alle til å ta kontakt med styret om man
har innspill og tanker for hvordan det kan gjøres bedre.

15. Kritikk av møtet
15.1 Tormod Gjestland v/Liv: Retter kritikk mot at det var to kandidater til kun en
stilling, hvor kun en av kandidatene ønsket stillingen.
15.1.1 Sveinung Vaskinn: Svarer på kritikken. Forklarer at rådet har tolket
lovene slik at begge de to kandidatene som ikke ble valgt forrige uke måtte
være med på innstillingen i dag.
15.2 Magnus Bjerke: Veldig fint med glassglass i dag. Bra av Kafe og
serveringsgjengen
15.3 Jens Ølberg: Savner at det var lite informasjon om dette festmøtet tidligere.
15.4 Frithjof Bugge: Retter kritikk mot at innstillingen fra styret kun var styrepanger.
Hadde ønsket mer mangfold. Informerer også om at Klubbstyret ønsker et nytt valg
15.5 Jon Paulsen Skjerdingstad: Viser at alle nå må gå med arbeidsklær med
reitan-logoen på, spør hvor styret sin reitan-logo er?
Fredrik svarer på kritikken rundt innstillingen.

16. Møtet er hevet

