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Generalforsamling
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt
2. Styreprotokoll

Ingen innvendinger på dagsorden, godkjent ved akklamasjon

Disiplinærvedtak V03 - 2022
“Styret har vedtatt å idømme et medlem utestengelse fra
Studentersamfundets område og virke, samt inndragelse av
medlemskort, til og med 01.01.2023. Straffens utmåling innebærer utestengelse i fire
- 4 - uker for inneværende semester i ordinær åpningstid og fjorten - 14 - uker for
kommende semester i ordinær åpningstid. Dette for å ha vært vanskelig og voldelig
mot en vakt etter å ha blitt nektet inngang på huset. Dommen er gjeldende fra 4. april
2022”

Disiplinærvedtak V04 - 2022
  “Styret vedtar å idømme et medlem utestengelse fra samfundets område og virke,
samt inndragelse av medlemskort i fem - 5 - måneder til 01.09.2022. Straffens
utmåling innebærer utestengelse i fire - 4 - uker for inneværende semester i ordinær
åpningstid og tre - 3 - uker for kommende semester i ordinær åpningstid. Dette for å
ha blitt kastet ut av Samfundet på grunn av besittelse av narkotika. Dommen er
gjeldende fra 18. mars 2022”

3. Politisk femminutt
3.1 Snorre Vestli: “Jeg er ikke i tvil om at meget kan og bør gjøres for å bedre
forholdene - ikke minst gjennom saklig, korrekt og nøktern opplysning - men like
meget ved en avskaffelse av § 213 i straffeloven” sa Kim friele til slutt i sitt foredrag i
trondhjem studentersamfund november 1970. Det er nå 50 og et halvt år siden de
ordene ble sagt og 50 ganske blank siden de fikk gjennomslag. Kunne ha sagt
ganske mye rart, men tror egentlig jeg skal si at det her er en strålende anledning til
å tenke på den makta vi faktisk sitter på i det her rommet når vi først har bestemt oss
for noe.

4. Generalforsamling
4.1. Valg av ordstyrer



Fredrik Akre valgt som ordstyrer.
Hilde Dørum Haug valgt som referent.
Sveinung Vaskinn valgt som protokollvitne
Jan Henrik Jahren valgt som protokollvitner

4.2. Godkjenning av dagsorden
Dagsorden godkjent ved akklamasjon.

4.3. Godkjenning av årsmelding for 2021
Finansstyrets leder Dag Herrem presenterer årsmeldingen og
regnskap 2021.

Rådet innstiller at alt ser bra ut og anbefaler generalforsamlingen til å
godkjenne både årsmeldingen og regnskapet.

Årsmelding og regnskap 2021 godkjent ved akklamasjon.

4.4. Godkjenning av regnskap for 2021
Godkjent under forrige punkt

4.5. Valg av medlemmer til Finansstyret
Rådets innstilling:
Nestleder, 2 år: Monica Rolfsen (ny)
Medlem, 2 år: Øyvind Hauge (gjenvalg)
Medlem, 2 år: Magnus Askeland (gjenvalg)
Medlem supplering, 1 år: Live Wermundsen Mork (ny)

Valg:
Monica Rolfsen valgt ved akklamasjon
Øyvind Hauge valgt ved akklamasjon
Magnus Askeland valgt ved akklamasjon
Live Wermundsen Mork valgt ved akklamasjon

Finansstyret består nå av:
Dag Herrem - Leder - Valgperiode: 2021-2023
Monica Rolfsen - Nestleder - Valgperiode: 2022-2024
Magnus Askeland - Medlem - Valgperiode: 2022-2024
Øyvind Hauge - Medlem - Valgperiode: 2022-2024
Ragnhild Nøstvold - Medlem - Valgperiode: 2021-2023
Live Wermundsen Mork - Medlem - Valgperiode: 2022-2023

Fredrik Akre - Medlem (Studentersamfundets leder)
Bendik Johansen - Medlem (Ansattes representant)
Ingvild Oxaas Wie - Medlem (Gjengenes representant)

5. Pause



6. Godkjenning av nytt styre
Ny leder Jonas Scheie presenterer sitt nye styre

● Una Onsrud: Nestleder
● Annika Taule: Økonomi
● Frøy Hamstad: Kommunikasjon
● Næjla Kappfjell : PR
● Oda Liang: Arrangement
● Kristoffer Meggelæ Pedersen: Huskoordinator
● Gael Peebles: Tema
● Daria Barjaktarevic: Debatt

Storsalen godkjenner styret ved akklamasjon

7. Godkjenning av livsvarige medlemmer
Styret har vedtatt å innby følgende medlemmer som livsvarige
medlemmer:

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

De livsvarige medlemmene blir godkjent ved akklamasjon

Styret har vedtatt å innby følgende person som æresmedlem:
● Aksel Tjora

Æresmedlemmet ble godkjent ved akklamasjon

8. Presentasjon av gjengsjefer
Gjengsjefene presenterer seg selv og gjengen sin. Styret takker gjengsjefene for
innsatsen.

9. Eventuelt
9.1 Jostein Løwer: Håper at folk som har vært på generalforsamling i dag vil samles
til noe sosialt etterpå.
9.2 Johanne Bogen: Jeg har sittet som arrangementsansvarlig i styret det siste året,
og i løpet av året har jeg blant annet brukt mye tid på å fremme et nytt arrangement.
Vi har fått hjelp fra alle gjengene på huset, noe som gjør dette til et skikkelig
samarbeidsprosjekt som startet i fjor høst. På lørdag under festmøte:
Samfundetaksjonen skal vi auksjonere bort og lodde ut utrolig mange fantastisk
bidrag fra flere gjenger på huset. I dag er det 50 år siden homofili ble avkriminalisert i
Norge, men mange land har fortsatt en lang vei å gå. Pengene som samles inn på
lørdag går til METU LGBTI+ Solidarity som kjemper for skeives rettigheter i Tyrkia.
De kommer for å være tilstede under auksjonen, noe vi gleder oss veldig til.



Hvis du ønsker en minilysekrone lik den som finnes i rundhallen, husets kor på et
vors eller en annen festlighet, lære deg å mikse drinker med KSG, eller om du og ditt
band ønsker å bruke studio til FK i fire timer for å lage en demo, kom på festmøte:
Samfundetaksjonen! Det er mange andre bidrag, og disse vil bli publisert i
arrangementet og på samfundet.no. Vi feirer frivilligheten her på huset, samtidig som
vi feirer det frivillige arbeidet METU gjør i Tyrkia. Jeg håper jeg ser alle der. Ta gjerne
med dere en venn eller to eller ti, kom for å feire frivilligheten og muligheten til å ta
glede i disse flotte bidragene.
9.3 Tormod Gjestland: De nye livsvarige- og æresmedlemmene som ble valgt i dag,
gjelder deres medlemsskap fra i dag eller 17. mai.

10. Kritikk av møtet
10.1 Snorre Vestli: Vil kritisere akklamasjon. Det er fullt mulig å klappe mer enn en
gang spesielt når man skal velge inn eller godkjenne medlemmer.
10.2 Ludvig S. Jordet: Kritikk til plastglass
10.3 Bor De Kock: Savnet litt at det ikke var kunstnerisk innslag i dag. Styret kan ta
kritikk på det.

11. Møtet er hevet


