
Samfundsmøte
3. september 2022

Nesten voksen
Beslutningsprotokoll

1. Møtet er satt
kl. 18:02

2. Godkjenning av dagsorden
Ingen innvendinger, godkjent ved akklamasjon

3. Styret informerer
Styret informerer om disiplinærvedtak

Disiplinærvedtak V14

“Styret har vedtatt å idømme et medlem utestengelse fra Studentersamfundets
område og virke, samt inndragelse av medlemskort til og med 09.01.2023. Straffens
utmåling innebærer utestengelse i atten -18- uker. Medlemmet vil også bli idømt
erstatningskrav for ødeleggelser av Studentersamfundets eiendom. Dette for å ha
vært truende overfor flere medlemmer, samt begått hærverk. Dommen er gjeldende
fra 01.09.2022.”

Styret informerer om arbeid rundt ferdigfinansiering av Nybygget. Inkluderer blant
annet en kronerulling der folk kan bidra med støtte til Nybygg. Vi arrangerer også
vennespleis, påmelding finner dere på Samfundet.no. Det flagges på Samfundet i
anledning Pride fra torsdag denne uken og ut neste uke.

Ellers har styret intet å melde.

4. Politisk femminutt
Jonas Strøm Scheie: Det er skrevet et debattinnlegg i Adressa om
studiestøtten.

5. Sofaprat med spørsmål fra salen med Synne Høyås og Siri
Bjaarstad del 1

6. Kunstnerisk innslag ved Strindens
Strindens promenadeorchester sine finske venner, Retuperän WBK spiller.

7. Pause



8. Sofaprat med spørsmål fra salen med Synne Høyås og Siri
Bjaarstad del 2
8.1 Åse Håtveit: Hva skal til for at jeg kan kalle meg voksen?

8.2 Eirik Sande: Er det noe dere skulle ønske at dere fikk tips om som ny
student?

8.3 Ola Mæle: Når man blir voksen får man ofte voksen-gaver. Hvordan
opplevde dere at dere var voksne?

8.4 Ola Mæle: Tips: Lære seg når man kan si nei. Viktig å lære å kjenne sine
egne grenser og når man burde si nei.

9. Ett minutt stillhet
I forbindelse med bortgang av en aktiv frivillig.

10.Eventuelt

11. Kritikk av møtet
Johanne Bogen: Gratulerer til Styret med første møte! Kult med internasjonalt
kunstnerisk.

12.Møtet er hevet

Jonas takker de som takkes skal.

Møteleder Referent
Jonas Strøm Scheie Annika Vigsnæs Taule


