Samfundsmøte
1. mars 2022
Ledervalg
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt
Kl 18.07

2. Godkjenning av dagsorden
Ingen innvendinger, godkjent ved akklamasjon

3. Styret informerer
Intet å melde

4. Politisk femminutt
Ingen ytringer

5. Innledning ved Fredrik Akre
6. Presentasjon av kandidatene
Jonas Strøm Scheie holder sin åpningsappell
Jon Paulsen Skjerdingstad holder sin åpningsappell
Una Onsrud holder sin åpningsappell

7. Utspørring av kandidatene
Styret foreslår taletid på 30 sekunder for spørsmålsstillere, og 60 sekunder svartid for
kandidatene.
Thomas Eriksen: ønsker mer enn 30 på å stille spørsmål
Styret foreslår 45 sekunder for spørsmålsstillere
Ingen innvendinger, storsalen godkjenner ved akklamasjon
Styret foreslår å sette strek etter 21 spørsmål.
Godkjent uten innvendinger
Ja/Nei-spørsmål ved Fredrik Akre
-

Bør Samfundet engasjere seg i studentpolitikk utenom det som angår oss selv?

-

-

Ditt styre diskuterer et vedtaksforslag av middels viktighet. Det er 8 personer i
Styret. Inkludert deg selv er det 4 stemmer for og 4 stemmer i mot. Legger du
ned veto?
Bør Samfundets møter og debatter bli mer kontroversielle?
Ville du kunne invitert Lars Thorsen, leder av Stop Islamiseringen av Norge
(SIAN) til på et møte?
Er det viktigere å opprettholde driften som en kulturell arena enn som en politisk
arena?

7.1 Jan Henrik Jahren: Hvilken politisk sak vil dere jobbe for og hvordan vil dere
sørge for at vi får et betydningsfullt gjennomslag i denne saken?
7.2 Inge Ulvund: Ønsker dere at samfundet skal ha en tydelig mening i politiske
saker som ikke er studentpolitiske, og hvordan skal vi oppnå dette? Og hva er deres
mest kontroversielle mening?
7.3 Svein Erik Olsen: Hvordan ser du for deg at du som leder skal jobbe i samarbeid
med studentdemokratiet da f.eks velferdstinget, og hvilke saker vil du samarbeide
på? hvilket fokus vil du ha?
7.4 Edgar Tandberg: Kan dere reflektere litt rundt hvilke utfordringer vi kommer til å
møte på nå når vi er på vei inn i Nybygg og hva dere som leder kan gjøre for å løse
disse utfordringene.
7.5 Karen Mjør: Mange av dere sa innledningsvis at dere ønsker mer åpenhet for
medlemmene. Har dere noen konkrete tiltak for å sikre dette?
7.6 Daria Barjaktarevic: Hvor viktig er det for dere at medlemmene er bevisst sitt
medlemskap utover gratis inngang og billigere priser og hva vil dere gjøre for å jobbe
mot dette?
7.7 Liv Marie Rønhovde: Hvordan kommer deres bærekraftsprofil for Samdundet til å
se ut og hvor tydelig kommer dere til å fronte denne?
7.8 Gael Peebles Christensen: Vi har mistet mange potensielle medlemmer under
pandemien og har nok mange som føler at de ikke passer inn på huset fordi de ikke
er “rett type” menneske osv. Hvordan vil dere ta tak i det at alle studenter skal få et
eierskap til dette huset?
7.9 Katja Brødholt: Fant ut på lørdag at Samfundet har et kampfond. Hvis dere skulle
ha brukt dette kampfondet til en ny sak, hvilken sak skulle dere da fremmet?

8. Kunstnerisk innslag ved SIT
9. Pause
Pause fra 19:22 til 19:30

10. Fortsettelse av utspørring
Fortsetter utspørringens nummerering fra punkt 7
10.10: Thomas Eriksen: Hva synes dere om at det, på norges frieste talerstol, blir det
satt begrensninger på tid for spørsmålsstillere før noen har stilt noen spørsmål? Og
hva synes dere om drikkepress?
10.11 Britta Benz: Vil benke Cecilie Bjørnsdotter Raustein

10.11.1 Cecilie Raustein: Ønsker å bli med i utspørringen
10.12 Agnete Djupvik: For å virkelig få brukt nybygg og flytte inn så fort som mulig
trenger vi penger, flere titalls millioner kroner. Hvor skal vi får de pengene fra? er det
NTNU, private bedrifter eller andre steder? Og hvordan vil du gå frem for å skaffe
disse pengene?
10.13 Astrid Hilling: Hvordan vil du beskrive rollen din som leder i et team og hvordan
reagerer du i situasjoner med mye stress?
10.14 Eirik Sande: lurer på hva som har vært det beste samfundsmøtet dere har sett
i Storsalen i deres tid som student og hva er det første samfundsmøtet dere vil sette
på dagsorden for neste semester?
10.15 Mathilde Breda Enkerud: Er leder for SDK, Samfundets debattkomité, som er
en undergruppe av Styret. De arrangerer onsdagsdebatter, politisk nachpiel og
hjelper styret på alle samfundsmøter. Hva synes dere om SDK, og hvordan ønsker
dere å videreføre den gjengen i deres styre?
10.16 Nina Salvesen: Vil få litt mer fokus på deres personlighet. Dere skal jo ta opp et
styre. Hva slags personligheter ser dere etter i et styre, noen som er like dere selv
eller ulike? hva ser dere etter? Fest trenger ikke å ha alkoholfokus, men hvem vil du
si du er på fest?
10.17 Emilie Øvsthus: Det ble vedtatt for et år siden at vi gir medlemsrett til
fagskolestudenter, men siden det har det blitt ganske stille. Har ikke hørt om at de
har fått stands der oppe eller invitasjoner til arrangementer. Hva tenker dere er tiltak
for å få mer teknisk kunnskap direkte hit på huset og inkludere disse skolene?
10.18 Karen Leirset: Sykt kult at vi får Nybygg men savner litt miljøfokus med
Nybygg. Alle kandidatene har i dag nevnt klima og FNs bærekraftsmål osv, så hvorfor
tar vi ikke det inn i byggingen av Nybygg? Hva vil dere gjøre for at nybygg blir
grønnere? Vil dere være villig til å bruke mer penger for å få et mer bærekraftig
nybygg?
10.19 Filip Amang: Hvorfor ønsker dere Jon og Jonas som svarte Ja på å invitere
SIAN-leder på Ja/nei-spørsmål å invitere en slik person som har hatefulle meninger?
Og til Una som svarte nei, hvorfor vil du begrense ytringsfriheten hvem som kan
snakke i storsalen? Til Cecilie ville du svart ja eller nei på spørsmålet og kan du
begrunne det?
10.20 Neptun: Har en utfordring, vil at kandidatene kan vise
frem/forklare/demonstrere sitt drømmekunstneriske innslag
10.21 Frida Jerve: Det er lenge siden mer enn 5% av medlemsmassen har møtt opp
på ledervalg og enda færre har møtt opp på samfundsmøter. Så hvor viktig synes
dere leder egentlig er, og hva er det dere tror dere har en reell mulighet til å endre
på?
10.22 Åsmund Stemland: En av muligheten dere får som leder er å få et talerør ut til
ikke bare medlemmene på samfundet, men hele studentmassen i Trondheim
gjennom Under Duskens Samfundetleder. Hva vil dere bruke denne spalten til, hva
vil dere si til trondheims studenter og hvilke saker vil dere ta opp?

11. Avslutningsappeller

Kandidatene holder sine avslutningsappeller i motsatt rekkefølge av det de holdt i
presentasjonen sin før utspørringen.

12. Avstemning
Urnene åpnet klokken 20:58.
Urnene stengte klokken 21:25

13. Pause
Pause fra 21:25 til 21:55

14. Kunstnerisk innslag ved SIT
15. Resultat av avstemning

Kandidat

Antall stemmer

Prosent

Jonas Strøm Scheie

107

35.2%

Una Onsrud

103

33.9%

Jon Paulsen Skjerdingstad

57

18.8%

Cecilie Bjørnsdotter Raustein

34

11.2%

Blanke stemmer

3

-

Sum:

304

100%

Da ingen av kandidatene har fått flere enn 50% av de avgitte stemmene går vi videre
til ny utspørring med Jonas Strøm Scheie og Una Onsrud

16. Ekstra valgrunde: Utspørring
Styret foreslår strek i talerlisten etter 15 spørsmål. ingen innvendinger, godkjent ved
akklamasjon
16.1 Edgar Tandberg: Hvis dere har en uendelig stor pengesekk og en tidsmaskin og
dere skulle ha arrangert en trippelkonsert her i storsalen, hvem ville dere hatt? ikke
lov med Beatles, queen og michael Jackson.
16.2 Petter Hjørungnes Jacobsen: Hva er deres gode og dårlige egenskaper og hva
hever dere fra den andre kandidaten?
16.3 Jostein Løwer: Som nyvalgt leder har dere en plass i Finansstyret. FS har blant
annet kontroll på samfundet sin økonomi og de er øverste leder for frivillige på huset.
Hva synes dere leders plass i FS er og er det noe dere vil oppnå der?
16.4 Sophie Bakke: Hva er dere dårlige på?
16.5 Bendik Johansen: Kan dere vise det dere er dårlige på?

16.6 Tor Magnus Skonnord: Har dere noen andre tiltak Samfundet kan gjøre for å
hjelpe å bekjempe klimakrisen enn det som er nevnt tidligere, som resirkulering?
16.7 Eirik Sande: Hvem er din favorittdiktator og hvorfor?
16.8 Jacob Nordin: Det har vært en del snakk om å få flere i medlemsmassen til å
delta på arrangementer på samfundet blant annet på ledervalg sånn som i dag. Men i
dag er det ikke digitalt alternativ. Og noen medlemmer kan ikke møte opp og noen
gidder ikke. Tror dere det hadde vært større oppsluttning hvis det hadde vært digitalt,
og ønsker dere digitalt?
16.9 Mads Sørum: Det blir jo nybygg og da nye offentlige lokaler. Hva slags behov
har vi på samfundet med tanke på offentlige lokaler og hva trenger vi for å dekke
disse behovene?
16.10 Alexander Orvik: Leder har mange forskjellige ansvarsområder. Den har
politisk ansvar, internpolitisk, leder for styret osv. Faren der er å spre seg for tynt, så
hvilket ansvarsområde hadde dere prioritert og hvorfor?
16.11 Gabriel Qvigstad: Et år er veldig dårlig tid til å oppnå de prosjektene dere vil
gjennomføre, så dere må vite hva disse prosjektene er allerede nå. Så hva er deres
prosjekt og hva vil stå igjen etter deres lederstid?
16.12 Herman Falchener: Dere har også mange andre oppgaver dere må gjøre
utenom disse prosjektene. Hvordan vil dere gå frem dersom dere ikke har mental
eller fysisk kapasitet til å gjennomføre prosjektene deres og hva vil dere gjøre
dersom dere ikke får det til?
16.13 Frithjof Bugge: Hvis dere måtte lagt ned en gjeng på Samfundet, hvilken ville
det vært og hvorfor?
16.14 Kari Bøckmann: Hva skulle du ønske Storsalen visste om deg som du ikke har
fått sagt enda?
16.15 Carl Richard Steen Fosse: Dere svarte begge to ja på spørsmålet “Er det
viktigere å opprettholde driften som en kulturell arena enn som en politisk arena?”.
Hvilke tanker har dere at det innebærer for de kunstneriske gjengene?

17. Ekstra valgrunde: Avstemning
Urnene åpnet 22:41.
Urnene stengte 22:59.

18. Ekstra valgrunde: Resultat fra avstemning

Kandidat

Antall stemmer

Prosent

Jonas Strøm Scheie

150

52.8%

Una Onsrud

127

44.7%

Blanke stemmer

7

2.5%

Sum:

284

100%

Jonas Strøm Scheie er valgt til ny Samfundetleder, gratulerer!

19. Allsang: Nu klinger
20. Eventuelt
20.1 Ola Mæle: På vegne av det sittende styret gratulerer Jonas! Og takk til Jon,
Cecilie og Una som stilte!
21.2 lars Ingar Tutturen og Kari Bøckmann: På vegne av festivalene på samfundet, vil
vi gratulere masse til Jonas
21.3 Jon Paulsen Skjerdingstad: Det var gøy å stille til valg mot deg i dag! Gratulerer
på vegne av seg selv og Klubbstyret
21.4 Bor de Kock: På vegne av Samfundets symfoniorchester, gratulerer så mye.
Overrekker også en gave til Jonas
21.5 Sofie Ragnhild Engel Jensen: På vegne av Kulturutvalget, gratulerer så mye.
21.6 Una Onsrud: Støtter gratulasjonen fra fra KU. Vil gratulere selv også. Det har
vært hyggelig å stille mot deg, masse lykke til!
21.7 Hanne: På vegne av Markedsføringsgjengen, gratulerer så mye. Overrekker
gave til Jonas
21.8 Svein Erik Olsen: Informerer om at det er valg til Sit-styret på fredag. Gratulerer
til jonas, ser frem til samarbeidet. takk til alle som stilte
21.9 Ingvild Oxaas Wie: på vegne av finansstyret, gratulerer så mye.
21.10 Magnus Rønnevig: På vegne av Sikring, gratulerer så mye
21.11 SIT-styret: På vegne av samfundets interne teater, gratulerer så mye.
21.12 Åsmund Hunderi Stemland og Amund: På vegne av Studentmediene gratulerer
så mye. Inviterer på revoltmorgen i morgen kl 07.
21.13 Trym og Solveig: På vegne av Diversegjengen, gratulerer så mye
21.14 Astrid Hilling: På vegne av Studenttinget, gratulerer så mye
21.15 Herman Falchener og Kristoffer Meggelæ Pedersen: På vegne av Kafe og
serveringsgjengen, gratulerer så mye.
21.16 Ingrid Marie Stokke: På vegne av Regi, gratulerer så mye
21.17 Carl Richard Steen Fosse: På vegne av TKS og TSS, gratulerer så mye
21.18 Per Åsmund Grindholm: På vegne av Forsterkerkomiteen, gratulerer så mye
21.19 Karl Jørgen Marthinsens: På vegne av Videokomiteen, gratulerer så mye. Og
imponert over at alle kandidatene har klart å holde koken så lenge.
21.20 Jens Ølberg (J.E von Dunkelbier): Gratulerer så mye. Overrekker gave til
Jonas
21.21 Ole Peder Brandtzæg: På vegne av ITK, gratulerer så mye.
21.22 Simon Myrvold: På vegne av Lørdagskomiteen, gratulerer så mye.
21.23 Frøy og Ellinor: På vegne av Fotogjengen, gratulerer så mye.

21.24 Kristoffer: på vegne av Akademisk radioklubb, gratulerer så mye.
21.25 Eirik Sande: På vegne av Samfundets ekleste klubb, gullklubben, gratulerer til
alle kandidatene som har stilt i dag for en solid og fantastisk jobb. Og ekstra
gratulerer til Jonas
21.26 Eirik Sande: På vegne av Hammerlauget, gratulerer så mye, spent på å se
hvem som tas opp i styret.
21.27 Håkon Eide: Det har vært veldig mange gode kandidater i dag og håper dere
vurderer å søke styret. Gratulerer til Jonas
21.28 Jostein Løwer: Nybyggkomiteen jobber med å lage store groper og stygge
kopper med navnet på. Vi gleder oss til å lage en stor grop med deg og han en stygg
kopp med navnet ditt på klart snart.
21.29 Sveinung Vaskinn: På vegne av Rådet, gratulerer alle kandidatene med et godt
gjennomført valg. Gratulerer til Jonas, ser frem til samarbeidet.
21.30 Ella Johanne Devold og Madelén Gamborg-Nielsen: P vegne av
Gjengsekretariatet, gratulerer så mye

21. Kritikk av møtet
21.1 Magnus Bjerke: Kjære Under dusken beklager at vi ikke akkrediterte bildet som
ble brukt av cecilie under avstemning. Takk for at vi fikk låne bildet deres.
21.2 Magnus Thorslund: Så på samfundet.no at det sto at arrangementet i dag skulle
vare fra 18.00 til 20.00. De fleste her vet jo at om vi er ferdig til midnatt har vi vært
effektive, men når det har flere ganger blitt løftet frem et ønske om å få mer av
medlemsmassen til å komme, kan være fint å gi et realistisk bilde på hvor mye tid
som går med.
21.4 Jostein Løwer: vil takke de i Finansstyret som er her i dag. Så vidt jeg kan se er
det ingen av de folkevalgte representantene i Finansstyret her når det skal velges en
til sitt eget finansstyre. Det synes jeg er kritikkverdig og det synes jeg er for dårlig, de
burde komme neste gang.
21.5 Bor de Kock: Dette var et bra møte, men møtet som var på lørdag var også
utrolig bra. Det var om Nynazisme i Europa Det er en god del flere her i dag enn det
var på lørdag og håper alle som ikke var der da tar seg tid til å se på det møtet
senere. For det var bra, det var viktig og håper at alle får det med seg. Det finnes
også som podcast så man kan høre på det. Så takk til Styret og ISFiT for et
fantastisk møte.

22. Møtet er hevet

