Samfundsmøte
12. mars 2022
Legemiddelindustrien
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt
kl 18.05

2. Godkjenning av dagsorden
Ingen innvendinger, godkjent ved akklamasjon

3. Styret informerer
Styret informerer om vedtak V02, 2022
“Styret har vedtatt å idømme et medlem utestengelse fra samfundets interne områder
og forbud mot å jobbe frivillig på huset til 28.03.2022. Straffens utmåling varer i
tjueen - 21 - dager i ordinær åpningstid for inneværende semester. Dette for å ha
kortet seg inn i et offentlig lokale og konsumert øl fra baren i tillegg til å ha oppholdt
seg beruset på interne områder etter kortinndragelse. Det er skjerpende at
medlemmet er innehaver av en tillitposisjon ved Studentersamfundet.”

4. Politisk femminutt
Ingen ytringer

5. Behandling av resolusjonsforslag
Forslag til bevilgning fra Studentersamfundets Kampfond
Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 12. mars 2022, bevilger
kroner 10.000 fra Studentersamfundets kampfond til Samtykkealliansen via Amnesty.
Bevilgningen gjøres ved anledning Kvinnedagen 8 mars, og Studentersamfundets
støtte til parolen "Ja til samtykkelov, nå". Dette bygger videre på meningsvedtaket fra
2018: sex uten samtykke er voldtekt. Denne støtten går til Amnesty og
Samtykkealliansen sitt arbeid for utviklingen av en helhetlig samtykkelov opp mot
straffelovrådets fremlegging desember 2022.
Fremmet av Katja Brødholt, medlem 58132585
Ingen andre ytringer.
Ingen i salen ønsket skriftlig votering. KLST er tellekorps.
Her må det være over 100 stemmer for, for at Resolusjonsforslaget skal godkjennes

av Storsalen. Det stemmes med opprekking av rødt medlemskort med gyldig oblat.
For

78

Mot

0

blank (avholdende)

2

Sum

80

Resolusjonsforslaget ble ikke godkjent da det ikke var 100 stemmer for.

6. Innledning ved Petter C. Borchgrevink
7. Innledning ved Tormod Strand
8. Innledning ved Joachim Henriksen
9. Digitalt kunstnerisk innslag ved Knauskoret
10. Pause
11. Sofaprat med spørsmål fra salen
11.1 Håkon Eide: dopesick er en av mange serier om sanne hendelser. Hvor
realistisk er denne serien, gir den et tydelig bilde på situasjonen slik den er?
11.2 Håkon Jonstuen: Fentanyl er et smertestillende middel som er sterkere enn
morfin. Hva tenker dere om fentanylbruken i Norge?
11.3 Gina Eckoff: Hvordan påvirker de som er med på å finansierer
legemiddelindustrien hva som skjer i forskningen?
11.4 Jens Ølberg: De fleste selskaper ønsker å generere profitt. Er det å tjene penger
forenlig med det å redde liv?
11.5 Ida Lie Nilsen: Vil ta opp dette med at opiumkrisen ser ut til å systematisk
ramme de fattige, spesielt i USA. Kan dere utdype dette?
11.6 Magnus Fure Runnerstrøm: I hvilken grad er regulering ment til å bremse
forskningsfremskritt?
11.7 Hedda Savosnick: først en kommentar: det koster mye penger å produsere
legemidler, men firmaer publiserer ikke hvor mye det faktisk koster. Spørsmål: Er
pfizer og andre villige til å selge vaksinene sine til en lavere pris til lavinntektsland?

12. Eventuelt
12.1 Jonas Scheie: Søk samfundetstyret! Huk tak i sittende styremedlemmer og meg
for mer informasjon
12.2 Jens Ølberg: Det har vært ledervalg og Jonas har blitt valgt. I etterkant ble det
publisert artikler om at talerstolen blir mest brukt av gamle styremedlemmer og
sittende styre. Denne kritikken mener jeg er feil. Det er skummelt å gå opp på
talerstolen, men hvis du har lyst til å si noe, må man tørre å gå opp.

12.3 Cecilie: På mange måter mye enig med Jens. Man må tørre å ha litt høy puls.
Men det er kritikkverdig at gamle styremedlemmer alltid sitter foran i salen, dette kan
gjøre det litt mer skummelt å gå opp på talerstolen.

13. Kritikk av møtet
13.1 Cecilie: Skryt til et godt sammensatt panel. Men skulle gjerne hatt informasjon
om det tekniske oppsettet i storsalen i dag, hvorfor storsalen ser ut som den gjør i
dag.
13.2 Jens Ølberg: Skryt til KSG for glass glass i dag. Og skryt til dette som ser ut
som et sexleketøy midt i rommet.

14. Møtet er hevet
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