Festmøte
17. mai 2022
17. mai
Beslutningsprotokoll
1.

Møtet er satt
kl 19.10

2.

Stars and stribes ved Strindens

3.

Styreprotokoll
Ingen innvendinger mot dagsorden, godkjent ved akklamasjon.
Styret informerer om disiplinærvedtak
Disiplinærvedtak V05
“Styret har vedtatt å idømme et medlem utestengelse fra Studentersamfundets
område og virke, samt inndragelse av medlemskort, til og med 01.04.2023. Straffens
utmåling innebærer utestengelse i elleve -11- måneder. Dette for å utøvd vold mot et
annet medlem. Dommen er gjeldende fra 9. april 2022”
Disiplinærvedtak V06
“Styret har vedtatt å idømme et medlem utestengelse fra Studentersamfundets
område og virke, samt inndragelse av medlemskort, til og med 01.02.2023. Straffens
utmåling innebærer utestengelse i ni -9- måneder. Dette for å ha vært sjikanerende
og voldelig mot en vakt etter at deres venn ble nektet inngang. Dommen er gjeldende
fra 27. april 2022”
Disiplinærvedtak V07
“Styret har vedtatt å idømme et medlem utestengelse fra Studentersamfundets
område og virke, samt inndragelse av medlemskort i to - 2 - uker, til og med
23.5.2022. Dette for ulovlig ferdsel på taket, natt til 17. april. Dommen er gjeldende
fra 9. mai 2022”
Disiplinærvedtak V08
“Styret har vedtatt å idømme et medlem utestengelse fra Studentersamfundets
område og virke, samt inndragelse av medlemskort i to - 2 - uker, til og med
23.5.2022. Dette for ulovlig ferdsel på taket, natt til 17. april. Dommen er gjeldende
fra 9. mai 2022”

Disiplinærvedtak V09
“Styret har vedtatt å idømme et medlem utestengelse fra Studentersamfundets
område og virke, samt inndragelse av medlemskort i to - 2 - uker, til og med
23.5.2022. Dette for ulovlig ferdsel på taket, natt til 17. april. Dommen er gjeldende
fra 9. mai 2022”
Disiplinærvedtak V10
“Styret har vedtatt å idømme et medlem utestengelse fra Studentersamfundets
område og virke, samt inndragelse av medlemskort i to - 2 - uker, til og med
23.5.2022. Dette for ulovlig ferdsel på taket, natt til 17. april. Dommen er gjeldende
fra 9. mai 2022”
Disiplinærvedtak V11
“Styret har vedtatt å idømme et medlem utestengelse fra Studentersamfundets
område og virke, samt inndragelse av medlemskort i 5 måneder, til og med
01.10.2022. Straffens utmåling innebærer utestengelse i seks -6- uker i ordinær
åpningstid. Dette for å ha oppført seg ubehagelig og virket truende mot et annet
medlem. Dommen er gjeldende fra 4. mai 2022”
Disiplinærvedtak V12
“Styret har vedtatt å idømme et medlem utestengelse fra Studentersamfundets
område og virke, samt inndragelse av medlemskort i 3 måneder, til og med
07.08.2022. Dette for flere brudd på interne regler natt til 3. april. Styret ser det som
skjerpende at personen innehar et tillitsverv og ikke slo ned på lignende regelbrudd
samme kveld. Dommen er gjeldende fra 9. mai 2022”
Disiplinærvedtak V13
“Styret har vedtatt å idømme et medlem utestengelse fra Studentersamfundets
område og virke, samt inndragelse av medlemskort i 3 måneder, til og med
07.08.2022. Dette for flere brudd på interne regler natt til 3. april. Styret ser det som
skjerpende at personen innehar et tillitsverv og ikke slo ned på lignende regelbrudd
samme kveld. Dommen er gjeldende fra 9. mai 2022”

4.

Festlig femminutt
4.1 Øyvind Bentås: Gratulerer med dagen. Veldig hyggelig å kunne samles her og ha
det hyggelig i kveld, men vi må tenke litt på de som kanskje har det hyggelig i kveld,
men som ikke har det så hyggelig i morgen, nemlig russen. Russen i år har kjøpt mye
slim-fit russedresser siden det er in nå. Og det er greit det, men det blir ikke like greit
for dem når de skal på exrussefest om noen år og innser at russedressen ikke passer
lenge. Så jeg vil oppfordre alle til å tenke litt ekstra på russen i dag, og huske op at vi
også har et kampfond hvor vi eventuelt kan innvilge penger til nye studenter som skal
på ex-russefest og som ikke passer inn i russedressen lengre og trenger ny.
4.2 Daria Barjaktarevic: Det er ikke bare et nytt styre som tropper på i dag, det er
også en ny debattkomite. Så ønsker at de kan komme opp på scenen så de kan
vises.
4.3 Jens Ølberg: Jeg vil bare utbringe en skål for første fysiske 17. mai på lenge!

5.

Kunstnerisk innslag ved Symforch

6.

Kunstnerisk innslag ved TKS

7.

Allsang: "Ja vi elsker"

8.

Festtale: Monica Rolfsen

9.

Kunstnerisk innslag ved TSS

10.

UKA informerer
UKEsjef UKA21 Max Meinich takker alle som hjalp til med UKA 21. Får Økonomisjef
Guro Larsen opp på scenen for å presentere overskuddet til UKA. Overskuddet ble
13 696 120,-

11.

Pause

12.

Kunstnerisk innslag ved Snaustrinda

13.

Kunstnerisk innslag ved SIT

14.

Allsang: "Nu klinger" ved Strindens

15.

Styrets takk
Gjengene, representert ved gjengsjefene, mottar takk. Gjengsjefene presenterer seg
selv på talerstolen og mottar roser.

16.

Utdeling av livsvarige medlemskap + Æresmedlemskap
Styret presenterer de nye livsvarige medlemmene og det nye æresmedlemmet.
Livsvarige:
●
●
●
●
●
●

Christian Aftret Eriksen
Jostein Løwer
Karen Mjør
Magne Halvorsen
Oda Sofie Øien Sundet
Tale Bærland

Æresmedlem:
●

17.

Aksel Tjora

Maktovertakelse
Tale ved Fredrik Akre, avtroppet leder
*Makten overtas av Jonas Scheie*
Tale ved Jonas Scheie, påtroppet leder
Rose overrekkes fra det nye styret til det gamle styret.

18.

Kunstnerisk innslag ved Knauskoret

19.

Eventuelt
19. 1 Avtroppende styret: Ønsker lykke til til styret. “Ikke ta det å være studentenes
stemme for gitt”.
19. 2 Frida Jerve og Eirik Sande: Takker avtroppende styre. Gleder seg til å henge
med dem resten av livet. Ønsker lykke til til påtroppende styret.
19. 3 Åsmund Stemland: På vegne av SM. liker at det sitter to radiopratere ved
styrebordet. Takker gamle styret. Lykke til til nye styret.
19. 4 Kari Bøckman og Åse Håtveit: På vegne av isfit23 og uka23: Gratulerer til
ukkestyret 21. Takker gamle styret. Gratulerer Jonas og nye styret. Gledes til godt
samarbeid.
19. 5 Live Mork: Boler på festivalen etter møtet.
19. 6 Håkon Eide: Takker avtroppende styre. Imponert. Lykke til til nye styret. Gledes
til å følge med. Ikke glem alle de som fortjener ære på huset men som ikke ble
æresmedlem. Anekdote om Oda og safen til VK. Skåler for de som ikke vil vise seg
fram men likevel gjør en utrolig viktig jobb på dette huset.
19. 7 Markus Gran: SIT var flinke. Lykke til styret. Takk gamle.
19.8 Ferdinand Marnburg: På vegne av Velferdstinget. Til avtroppende takk for
samhold og samarbeid. En glede å jobbe med dere. Nye styret: lykke til. Gleder meg.
19.9 Jens Ølberg: Olav Ødegård nomineres til leder for profeten. Synger en sang til
“sønnen til Aksel Tjora” = Jonas.
19.10 Olav Ødegaard: Valgt ved akklamasjon.
19.11 Markus: Elsker Jonas.
19.12 Fredrik: På vegne av studenttinget. Gratulerer med dagen. Takk til gamle
styret. Lykke til til nye styret.
19.13 Sveinung: Gratulerer. Setter pris på å bli kalt samfundetnerd. Vel blåst til
gamlestyret. Lykke til til nye.
19.14 Maja: På vegne av Strindens: takke avtroppende for å bli bokket så mye.
Gleder seg til at Oda skal maile dem masse.
19.15 Magnus Svendsen: På vegne av Klubbstyret: Takk til Fredrik og styret. Lykke til
til Jonas og nye styret.
19.16 Martin: Fra TSS. Anekdote om en gutt som fikk godteri i byen i dag. Dette er
barna sin dag. Applaus for at de kunstneriske på huset bidrar til å skape liv og
nettopp denne dagen for barna og resten av byen.
19.17 Jørgen Sunnvoll: På vegne av SIT: Takk til sittende styret. SIT er glad for å ha
Samfundet som en sterk stemme for studentene. Visjon om mening for studentene
som håpes å videreføres.
19.18 Trygve Poppe: Takker nybyggkomiteen og er klar til å samarbeide med
kommende styret, og ta over stafettpinnen.
19.19 Harald Andersen: Mener Lørdagskomiteen er underrepresentert på møtet og
gratulerer det kommende styret på vegne av dem.

19.20 Hanne Rustad: På vegne av MG takker gamle styret og spesielt Edgar. Lykke
til til nystyret.
19.21 Alvilde og Selma: Gratulerer til nystyret på vegne av KSG. Håper bygget ikke
faller sammen. Gratulerer til æresmedlemmer.

20.

Kritikk av møtet
20.1 Eirik Sande: Omtaler disiplinærvedtektene i starten av møtet. Kritiserer at folk i
salen lo av dette. Det er viktig å skjønne alvoret i disiplinærsaker, og at det både er
vanskelig å gi og få en sånn straff.
20.2 Alv Skarpeid: Støtter Eirik og poengterer at dette også skjedde på festmøtet 17.
mai i 2018.
20.3 Magnus Bjerke: Trodde ikke vi drev med disiplinærsaker på fest? Tar initiativ til
hurra i salen. “Elsker dere”.

21.

Møtet er hevet

