Samfundsmøte
17. september 2022
Krig i Europa
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt
18:02

2. Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent ved akklamasjon.

3. Styret informerer
Nevner gjennomført styrevaffel. Informerer om at nybygg begynner å få
vegger. Styret har startet arbeidet med å revidere lovene rundt valgsystemet
med tanke på digitalt valg. Det oppfordres til å si sin mening om dette på
talerstolen eller til styret-valgsystem@samfundet.no.

4. Politisk femminutt
4.1 Jonas Strøm Scheie: Nevner rike nordmenn som lider under strømkrisen.
Det tennes et lys for disse.

5. Innledning ved Ola Tunander
6. Innledning ved Julie Wilhelmsen
7. Pause
8. Sofaprat med spørsmål fra salen
8.1 Kirsten Sandaas: Spør innlederne om deres mening om den kulturelle
rollen i krigen.
8.2 Lars Ingar Tutturen: Er sanksjonene mot Russland bæregraftig og hjelper
de Ukraina?
8.3 Egil Swan: Norges sanksjoner mot Russland, er de bra for Norge?
8.4 Sigve Norris: Kan dere si litt om splittelseinternt i Ukraina? Når krigen er
over; kommer det til å stå igjen et samlet Ukraina?
8.5 Ludvig Jordet: VI har en generasjon som ikke hadde opplevd krig i
Europa, men nå gjør de det. Hva gjør det med oss?

9. Resolusjonsforslag
Jonas Strøm Scheie legger fram resolusjonsforslag om studiestøtte på vegne
av styret ved Studentersamfundet i Trondhjem.
9.1 Cecilie Bjørnsdotter Raustein: Hvorfor akkurat 2G?
9.2 Cecilie Bjørnsdotter Raustein: Har dere tanker rundt fordeling mellom lån
og stipend?
9.3 Cecilie Bjørnsdotter Raustein: Omtaler målet som urealistisk. Vil stemme
imot.
9.4 Johanne Øderud Vatne: Bekymret for budsjettbalanse. Hvordan tenker
dere at det fremstår i en tid man må bruke mindre penger totalt?
9.5 Egil Swan: 70 milliarder er overskudd på strøm i Norge.

Ingen flere ytringer.
Ingen ønsker skriftlig votering.
Det voteres med rødt medlemskort i været.
Lørdagskomitéen er tellekorps.

For

182

Mot

6

Blanke

3

Resolusjonsforslaget går igjennom!

10. Eventuelt
11. Kritikk av møtet
11.1 Ludvig Jordet: Kritiserer tidsstyring, at talerstolen stenger, for kort tid og
at det tok for lang tid før folk fikk slippe til i sofapraten.
11.2 Ola Mæle: Savner kunstnerisk innslag.
11.3 Bor de Kock: Savner også kunstnerisk innslag og det finnes så mye bra
krigsmusikk og musikk som hadde passet til resolusjonsforslaget.
11.4 Cecilie Bjørnsdotter Raustein: Enig i tidsstyring og kunstnerisk. Gir skryt
for promotering av resolusjonsforslaget og godt oppmøte. Føltes som det ikke
var rom for å diskutere resolusjonen. Det er veldig synd.
11.5 Tormod Gjestland: Får vi ikke vite hvor mange som stemte mot og
blankt?

Jonas forteller om antall stemmer mot og blankt.

12. Møtet er hevet
Jonas takker de som takkes skal og informerer om arrangement som kommer.

