Samfundsmøte
26. mars 2022
Aksjemarkedet
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt
Kl 18.03

2. Godkjenning av dagsorden
Ingen innvendinger, godkjent ved akklamasjon

3. Styret informerer
Intet å melde

4. Rådets innstilling til FS
Rådet innstiller for perioden 2022-2024:
-

Monica Rolfsen, som nestleder for 2 år (Nytt medlem)
Øyvind Hauge, som medlem for 2 år (Gjenvalg)
Magnus Askeland, som medlem for 2 år (Gjenvalg)
Live Wermundsen Mork, supplering som medlem for 1 år (Nytt medlem)

5. Politisk femminutt
5.1 Bor de Kock: Politikk har bare blitt rarere og rarere de siste årene. Rart å se taler
med Putin som kan minne om J.K. Rowling. Så hvis Joanne (Rowling), eller andre
med like meninger ser på. kanskje det er på tide innse at hvis du er transfob så er du
på den gale siden.

6. Innledning ved Roger Berntsen
7. Innledning ved Gina Eckhoff
8. Innledning ved Rune Skarstein
9. Kunstnerisk innslag ved Pirum
10. Pause
11. Sofaprat med spørsmål fra salen

11.1 Jens Ølberg: Hvorfor blir ikke dette snakket mer om risikojustert avkastning og
hvorfor blir det ikke fortalt mer om?
11.2 Vegard Fladby: Synes Nordnet at det er en trussel med mindre aktører som
Kron som gjør det mye lettere å spare i indeksfond?
11.3 Jan-Henrik Jahren: Er det et problem at flere og flere av pengene i
kapitalmarkedene går til Vanguard, state street osv, og at da flere av de store
selskapene blir eid av indeksforvaltere. De bryr seg egentlig ikke om selskapene gjør
det bra, de må bare handle. Tar det bort litt av kapitalallokeringsfunksjonen til
markedet?
11.4 Sander Høyland: Lønner det seg egentlig å ta utdanning?
11.5 Konrad Jervell: Det har blitt poengtert at det å eie aksjer representerer makt i et
gitt selskap. Hvis vi skal være sanne forkjempere for demokrati er det ikke da en liten
motsetning i det at det stedet man tilbringer ⅓ av døgnet sitt på (arbeidsplassen), er
kontrollert av en gruppe mennesker som aldri har satt sin fot på den arbeidsplassen.
Og bør vi ikke heller jobbe for et system som sikrer at de som jobber på en
arbeidsplass er de som eier og da har makt over den?
11.6 Erlend Ekkeren: Hvis det kommer en ung mann og spør “jeg har lyst til å ta ut
alle pengene fra aksjesparekontoene mine hos dere og har lyst til å investere det i
kryptokunst. Har du noen velmenende råd til denne hypotetiske mannen.
11.7 Malan Myri: Dumme folk lærer av sine egne feil men smarte folk lærer av andres
feil. Kan dere dele noe vi kan lære av fra dere?
11.8 Anders Brørvik: Er det et tak på hvor mange eller hvor store midler man kan ha
på aksjemarkedet. Hva skjer hvis alle skal ha alle pengene sine på aksjemarkedet.
Vil man få en enorm vekst, eller vil bare avkastningene synke?

12. Eventuelt
12.1 Magnus Sigurd Lie fra Arkivet: Leser opp fra en brosjyre fra 1928/29 for det nye
Samfundetbygget som sto ferdig da. Brosjyren finnes digitalt på samfundet.no.
Informerer også om hvordan prosessen var ved sist byggeprosjekt.
12.2 Roar, Hannah og Sander: Alle tre er kandidater til valget ved NTNU-styret.
Håper alle i storsalen tar seg tid til å sette seg litt inn i studentpolitikken, og bruker
stemmeretten sin, og oppfordrer andre til også å stemme.
12.3 Jens Ølberg: Leser opp fra Propheten

13. Kritikk av møtet
13.1 Eirik Sande: Veldig fint møte! Veldig fint av Pirum å synge både montebello og
Reitan. Dumt med plastglass igjen, men fint at det i hvert fall nå har riktig logo. Kan
oppfordre neste styret om å ta opp temaet “Hvorfor er alle miljøvennlige løsninger
læva?”

14. Møtet er hevet

