Samfundsmøte
24. september 2022
Fylla og FOMO
Dagsorden
1. Møtet er satt
18:05

2. Godkjenning av dagsorden
Dagsorden blir godkjent ved akklamasjon.

3. Styret informerer
Informerer om ordenspromosjon ved Det Sorte Faars Ridderskab neste
lørdag.
Informerer om at deler av nybygg har fått to etasjer.

4. Politisk femminutt
4.1 Una Onsrud: Oppfordrer Studenttinget og Velferdstinget til å ta sine
interessante diskusjoner opp ned til Storsalen og opp på talerstolen.
4.2 Teo Viken: Stiller seg bak det Una sier og legger til at man kan stille som
kandidater til STI og VT. Legger også til at mange linjeforeninger hadde trengt
et kurs i å arrangere ball. Er det noe styret kunne bidratt med?
4.3 Fredrik Framhus: Jeg er nestleder i Studenttinget og sitter nede i salen.
Kom gjerne komme bort til meg og slå av en prat om studentpolitikk.

5. Livepodcast med Millennium
6. Pause
7. Sofaprat med spørsmål fra salen med Marius Vigen og Martine Ek
Strøm del 1
8. Kunstnerisk innslag ved Strindens
9. Sofaprat med spørsmål fra salen med Marius Vigen og Martine Ek
Strøm del 2

9.1 Gina Eckhoff: Nevner hvordan foreninger og organisasjoner skaper en
slags eksklusivitet og fellesskap. Hvilken rolle har FOMO for å skape et godt
studentliv?
9.2 Teo Viken: Nevner kjærestegaranti. Er det mer sannsynlighet for å kjenne
på FOMO dersom man er singel?

10. Eventuelt
10.1 Cesilie: Informerer om at alle kan komme på møtene til STI og VT, og at
VT har møte nå på tirsdag og STI om noen uker.

11. Kritikk av møtet
11.1 Cesilie: Roser styret for veldig bra sammensetning av møtet; livepod,
grafikk, kunstnerisk og sofaprat.

12. Møtet er hevet
Jonas takker de som takkes skal med utfyllende forklaring for hva de takkes
for.
Det informeres videre om arrantgementer for helgen, samt styret og
debattkomitéen sine arrangementer den kommende uka.
Møtet er hevet. *bank*

