Samfundsmøte
2. april 2022
Sykelig toppidrett
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt
kl 19.04

2. Godkjenning av dagsorden
Ingen innvendinger, godkjent ved akklamasjon

3. Styret informerer
Styret informerer om at De Sorte Faars Ridderskab som skulle blitt arrangert denne
våren må utsettes til høsten.
Styret kaller inn til generalforsamling den 21. April. Saksdokumenter finnes på
samfundet.no/saksdokumenter

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. Godkjenning av resolusjonsforslag
Resolusjonsforslag: Kutt i campusprosjektet NTNU og Borten Moe sin utøvelse
av stillingen som forsknings- og høyereutdanningsminister
Studentersamfundet, samlet til samfundsmøte i Storsalen 02.04.22, mener at
campusprosjektet til NTNU ikke bare er essensielt for studenters velferd, men også
tverrfaglig utdanning og forskning for å løse problemer i en verden i stadig endring.
Studentersamfundet krever at de planlagte kuttene i campusprosjektet stanses
umiddelbart. Videre stiller Samfundet seg kritisk til Ola Borten Moe sin utøvelse av
jobben som forsknings- og høyere utdanningsminister, og ser helst at han ikke
fortsetter å inneha posisjonen. Dette på bakgrunn av tilsynelatende manglende
forståelse for og tro på området han representerer, men også på grunn av de mange

løftebruddene som har blitt lagt frem her på Studentersamfundet for våre
medlemmer.
Forslagsstillere: Fredrik Engelschiøn Akre, medlem 1273653882 og Edgar
Tandberg, medlem 3216884052
5.1 Ferdinand Marnburg: Dypt skuffet over kuttet, støtter resolusjonsforslaget 100%.
Finner meg ikke i det.
5.2 Petter Jacobsen: Er ikke like begeistret for forslaget, og kommer til å stemme
mot. Kan stille meg bak at vi ikke kutter i campusprosjektet, men synes det er uryddig
å slå det sammen med en resolusjon hvor vi ber ministeren gå. Denne personen skal
være minister i en periode til, og vi bør tenke langsiktig. Vi fikk 10 millioner kroner til
nybygg, og hvis vi vedtar dette kan det hende vi ikke får mer penger senere. Dette
burde vært to forskjellige resolusjoner. Kunne vært enig i en resolusjon hvor vi stiller
oss kritiske til han som minister, men synes dette blir for spisset.
5.3 Fredrik Akre: Vi krever ikke at han skal gå av, vi sier at vi er kritiske til jobben han
gjør, og skulle gjerne sett noen andre i jobben. Selv om han skal sitte mange år til
burde vi fortsatt ta det opp nå. Mitt inntrykk er at vi ikke kommer til å få 10 mill av
Borten Moe uansett.
Ingen i salen ønsket skriftlig votering. Lørdagskomiteen 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

85

83,3%

Mot

1

0.9%

Avholdende (blank)

16

15.8%

Sum

102

100%

Resolusjonsforslaget ble ikke godkjent grunnet for få stemmer for.

6. Politisk femminutt
Ingen ytringer

7. Innledning ved Halvor Egner Granerud
8. Innledning ved Steinar Bråten
9. Innledning ved Liv-Miriam Nordtømme
10. Kunstnerisk innslag ved Mannskoret klingende mynt
11. Pause
12. Sofaprat med spørsmål fra salen

12.1 Johanne Paaske: Det er vanlig å starte satsingen tidlig, hva tenker dere om at
slankepress også er til stede i barneidretten?
12.2 Jens Ølberg: Er det en velvillighet i toppidretten for å ignorere spiseforstyrrelser
og doping for å få bedre prestasjon, og hvor stort er egentlig problemet?
12.2 Frode Van Der Meeren: De kravene som kom i toppidretten, var det noe alle var
enige om at måtte gjøres, var det et oppgjør som måtte tas?

13. Eventuelt
13.1 Ferdinand Marnburg: Det var et spennende møte! Sitter i arbeidsutvalget til
velferdstinget og det skal nå snart velges 16 nye representanter dit. Da skal det
velges 15 fra NTNU 1 fra DMMH. Hvis du synes det kunne vært interessant å være
med i, ta kontakt med Ferdinand eller send en mail til sti@studenttinget.no

14. Kritikk av møtet
14.1 Håkon Eide: Eirik Sande er ikke her i dag, men vil gi stor ros til KSG for
glassglass på samfundsmøtet i dag.
14.2 Ivar: Kritikk til manglende kilder i saken om campusprosjektet, det burde vært
gitt på forhånd med saksdokumentene

15. Møtet er hevet

