Samfundsmøte
19. februar 2022
Adrenalinjunkie
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt
Kl 18:06

2. Godkjenning av dagsorden
Ingen innvendinger, godkjent ved akklamasjon

3. Styret informerer
4. Signering av nybygg-avtale med Ruta
Samfundetleder Fredrik Akre signerer kontrakt for totalentreprise for nybygg på
fengselstomta med Ruta.

5. Allsang: Nu Klinger
6. Politisk femminutt
6.1 Ane Hofsli: informerer om at man får en talerstolpin den første gangen man
snakker på talerstolen

7. Innledning ved Tom Erik Heimen
8. Innledning ved Sunniva Vagstad
9. Innledning ved Anders Mæland
10. Pause
Grunnet forsinkelser ble pausen flyttet til før kunstnerisk innslag ved Strindens
Promenade Orchester

11. Kunstnerisk innslag ved Strindens Promenade Orchester
12. Sofaprat med spørsmål fra salen
12.1 Nina Salvesen: Det finnes mange ting i hverdagen som gir adrenalinfølelse, som
å snakke på talerstolen, ta sin første tattovering, ligge med noen man liker for første
gang osv. Når man ofte gjør store ting som gir mye mer adrenalin, som

fallskjermhopp, forsvinner da litt adrenalinfølelsen for de mer hverdagslige
spennende tingene?
12.2 Sindre Bjørnaali: Det blir jo flere og flere som driver med buldring og toppturer
osv. hva synes dere økt deltakelse i disse aktivitetene gjør med aktivitetene? Gjør det
at det mister gløden?
12:3 Kjersti: Hvordan har deres reise vært? Hvordan var det første hoppet? Og har
dere noen gang tvilt på om det er riktig det dere gjør?

13. Eventuelt
13.1 Una Onsrud: melder sitt kandidatur til Ledervalget
13.2 Rådet v/ Petter Jacobsen: Informerer om at rådet ikke lenger finner grunn til å
fravike lovene om gjennomføring av voteringer, og at fremover vil det ikke lenger bli
brukt digital votering. Informerer også om at Rådet og har startet en prosess for å
revidere lovene, da mange av lovene er uklare, tvetydige, eller utdaterte. Rådet
ønsker da gjerne innspill fra medlemmer om noen har det. Rådet ser også på
revidering av loven om votering og ønsker der også innspill fra medlemmene om
noen har noen tanker.

14. Kritikk av møtet
14.1 Petter Jacobsen: Ros til KSG for glassglass
14.2 Frida Jerve: Vil gi positiv kritikk for et veldig hyggelig samfundsmøte, lærte mye.
Vil også gi litt negativ kritikk til alle som ikke møtte opp i dag.

15. Møtet er hevet

