Samfundsmøte
26. februar 2022
Nynazisme i Europa
Beslutningsprotokoll
1.

Møtet er satt
Kl 18:06

2.

Godkjenning av dagsorden
2.1 Eirik Sande ønsker å legge til et punkt der vi skal stemme
om storsalen vil gi pengestøtte til Ukraina fra Samfundets
kampsfond.
Storsalen godkjente dette med akklamasjon

2.2 Storsalen godkjente dagsorden med et nytt punkt 13. “Behandling av
resolusjonsforslag ved Eirik Sande

3.

Styret informerer
Styret informerer om at det er Ledervalg førstkommende tirsdag 1.3, og at Jonas
Scheie har meldt sitt kandidatur til leder.

4.

Politisk femminutt
4.1. Eivind Rindal: Snakker om en “uhellig treenighet” bestående av pinsepastoren,
radikalfeministen og nynazisten. Disse forenes i et felles hat. Knytter holdningene
bak foreldreoppropet i bedehusmiljøet til LHBTQ+ rettigheter i Russland. Til tross for
at dette er grupper som i utgangspunktet er veldig ulike, kan disse nå hente idéer og
inspirasjon fra hverandre.
4.2 Lars Martin Hammer: Det finnes mange studenter i verden som ikke har mulighet
til å oppnå sine akademiske prestasjoner eller utdanne seg til yrkene de vil bli. Man
må også huske på at selv om Russland bomber Ukraina, er det krig flere steder i
verden. Man har en falsk trygghet i at slikt ikke skjer i vestlige demokratiske land,
men Vesten er en stor bidragsyter til krig her i verden. Oppfordrer alle i Storsalen til å
gjøre det lille eller store vi kan for å redusere denne dissonansen. Studenter kan
utgjøre en forskjell, det må vi huske på.

5.

Tale ved ISFiT

6.

Innledning ved Espen As

7.

Innledning ved Øyvind strømmen

8.

Innledning ved Guri Nordstrøm

9.

Kunstnerisk innslag ved Trondheims kvinnelige
studentersangforening og Trondheims studentersangforening

10.

Pause

11.

Sofaprat med spørsmål fra salen
11.1 Eivind Rindal: Hvor godt forberedt er vi på å håndtere høyreekstremisme?
11.2 Åse Håtveid: I hvilken grad skal man gi nynazister en plass når det er snakk om
polarisering?
11.3 Anonym: Edgar Tandberg stiller: til Guri: vet du om tysk politi brukte
“nazifestivalen” til å dokumentere hvem disse personene var?
11.4 Katja Brødholt: Hvor reelt er det at mennesker bruker nettet til å diskutere
temaer som ville vært politisk ukorrekt å diskutere et annet sted?
11.5 Ellinor Lindstrøm: Hvor mye hastverk har vi med å ta opp og “fikse” nynazisme?
11.6 Svein Erik Olsen: Hvordan skal man forholde seg til mennesker med ekstreme
meningen, spesielt når det kommer til følelser?

12.

Behandling av resolusjonsforslag

12.1 Eivind Rindal: Har krigen gått så langt at resolusjonsforslaget burde ha en
annen ordlyd? Utviklingen av situasjonen krever nok at det kommer flere
resolusjonsforslag
12.2 Ane Hofsli: Enig i forslaget, spør rådet om dette er mulig
12.3 Jørgen Solli: Ønsker å fjerne ordet Russland fra forslaget og heller legge til
“russiske myndigheter”
12.4 Petter Jacobsen (rådet): Dette er ikke mulig
12.5 Medlem: ønsker også at vi fordømmer land som støtter Russland
12.6 Nina Salvesen: Burde man ikke, med flertall, kunne endre ordlyden i dag?
12.7 Petter Jacobsen (rådet): leser opp fra lovene, står eksplisitt i lovene at dette
ikke er mulig
12.8 Tormod Gjestland: Husk at kun de i salen kan stemme. Lovene er der for en
grunn, og de skal følges.

Resolusjonsforslag russisk angrep på Ukraina
Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte i Storsalen lørdag 26.

februar 2022 ønsker på nytt, som i resolusjonen vedtatt på Samfundsmøte lørdag
15. Mars 2014, å erklære sin støtte og sympati til det ukrainske folk.
Videre fordømmer vi Russlands pågående invasjon av Ukraina og undergravingen
av landets suverenitet og uavhengighet. Vi krever at den norske regjering, med
folkerettslige prinsipper til grunn, gjør sitt ytterste for å bidra til en internasjonal
fordømmelse av Russlands handlinger, samt at Norge aktivt slutter seg til det
europeiske sanksjonsregimet rettet mot Russland.
Forslagsstillere: Edgar Tandberg, medlem 3216884052 og Ane Hofsli Sætre,
medlem 57998361
Her må det være over 100 stemmer for, for at Resolusjonsforslaget skal godkjennes
av Storsalen.

For

143

100%

Mot

0

0%

Avholdende (blank)

0

0%

Sum

143

100%

Resolusjonsforslaget ble godkjent

13.

Behandling av resolusjonsforslag ved Eirik Sande

Samfundet har et kampfond med 150.000 kroner. Forslaget er å gi 15.000 kroner fra
dette fondet til Røde Kors´ arbeid på bakken i Ukraina.

Forslag om bevilgning fra Studentersamfundets Kampfond Studentersamfundet i
Trondhjem bevilger herved 15 000 kr fra Studentersamfundets Kampfond til Røde
Kors’ arbeid på bakken i Ukraina. Bevilgningen gjøres på bakgrunn av den
desperate situasjonen og akutte humanitære krisen sivile ukrainere er satt i av
Russlands brutale angrepskrig, og Studentersamfundet forsøker med dette å bidra
med økonomisk støtte til deres hjelpere på bakken.

Forslagsstillere: Eirik Sande, medlem 58191353
Her må det være over 100 stemmer for, for at Resolusjonsforslaget skal godkjennes

av Storsalen.

For

142

99,3%

Mot

0

0%

Avholdende (blank)

1

0,7%

Sum

143

100%

Resolusjonsforslaget ble godkjent

14.

Eventuelt
14.1 Petter Jacobsen: Tar opp saken om oppdatering av lovene ønsker innspill til
deres arbeid. spesielt i forbindelse med digital votering.
14.2 Magnus: Snakker på vegne av Jonas Scheie. Han stiller som kandidat til
ledervalg, Magnus leser opp en tekst som Jonas har skrevet
14.3 Tormod Gjestland: Det sorte faars ridderskap – tildelingen av ridderskap. De
trenger kandidater, vil at medlemmer sender inn forslag til styret.
14.4 Jens Ølberg: Har en anekdote der han snakker om klubben og andre gjenger på
huset. Han stiller til valg som redaktør for profeten.
14.4.1 Petter Jacobsen: leser opp lovene der det står om valg av redaktør til
profeten, storsalen kan godkjenne i dag.
14.4.2 Storsalen godkjente han som redaktør ved akklamasjon

15.

Kritikk av møtet
15.1 Eirik Sande: takker for et bra møte, og alle som har bidratt. Vil gi en shoutout til
Mathilde. Nevner at glassene er så tynne at det nesten ikke kan kalles plast. Vil
oppfordre andre til å komme med forslag til hva fondet kan brukes til, søker om å gå
ta ut penger fra fondet til resolusjonsforslaget.
15.2 Magnus Bjerke: Positiv kritikk til regi
15.3 Ludvig Jordet: Vil få ut informasjon om samfundsmøter på nett

16.

Møtet er hevet

Referent
Johanne Bogen

