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1. Møtet er satt
Kl 18.07

2. Godkjenning av dagsorden
Ingen innvendinger, godkjent med akklamasjon

3. Styret informerer
Informerer om fremdriftsplan for nybygg. Planen er å starte byggingen i mars og at
bygget skal stå ferdig til semesterstart vår 24. Byggingen vil være mest forstyrrende i
høst 22 fordi det da skal jobbes i bakken, og Samfundet kommer trolig ikke til å være
tilgjengelig fra baksiden.

4. Politisk femminutt
4.1 Edgar Tanberg: Vil bare si at det er veldig lavterskel å gå opp på talerstolen, og at
man får en pin om man gjør det.

5. Innledning ved Maja-Lisa Løchen
6. Innledning ved Kristine Iversen
7. Innledning ved Charlotte Berrefjord Bergløff
8. Innledning ved Jon Anders Lied
9. Kunstnerisk innslag ved Knauskoret
10. Pause
11. Sofaprat med spørsmål fra salen
11.1 Herman Kolden: er det bedre å oppleve kjærlighetssorg som ung? Blir man
flinkere til å håndtere det hvis man har det flere ganger? Hvorfor?
11.2 Eirik Sande: kan kjenne på kjærlighetssorg av andre årsaker enn å miste
kjæresten, når fotballaget selger en spiller du likte osv. Det gjør vondt! Hvorfor? Kan
man dø av det?

11.3 Tale Bærland: det er veldig mange «første ting» man skal gjennom når man
opplever kjærlighetssorg, første natten alene osv. men det kommer kanskje et første
møte igjen med eksen. Har dere noen tips til hvordan man håndterer det første møtet
igjen?
11.4 Liv Marie Rønhovde og Daria Barjaktarevic v/ Edgar Tanberg: Hva tenker dere
om alle de som føler på tap og en opplevelse av å ha «mistet» viktige år av livet på
grunn av koronaen, for eksempel mange unge? Kan disse ha kjærlighetssorg over
livet?

12. Eventuelt
12.1 Miriam Nesbø: Representerer rådet, og vil svare på kommentaren som kom
forrige uke om omvalg. Vil informere om at styrets innstilling til rådet kun er et forslag,
og at alle medlemmer står fritt til å stille spørsmål, stille som kandidat selv, benke
andre eller stemme imot. Rådet ser også at valget skjedde i henhold til lovene, og det
er derfor ikke mulig å ha et omvalg. Eventuelt om man er misfornøyd med en
kandidat kan alle medlemmer stille et mistillitsforslag for alle frivillige i tillitsverv. Man
kan gjøre det dersom man har grunn til å tro at personen ikke er skikket til jobben.
12.2 Jon Paulsen Skjerdingstad: veldig deilig at vi ser lyset i enden av tunnelen med
tanke på korona! Kanskje det er mulig å finne litt midlertidig kjærlighet på
dansegulvet i en svett bodega.

13. Kritikk av møtet
13.1 Eirik Sande: kunne ikke gi ros til KSG forrige uke for å ha glassglass. Men kritikk
til kapitalismen denne uken for plastglassene. De er dårlig kvalitet, og har feil logo!

14. Møtet er hevet

